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NAJNOWSZE. POSTĘPY 

w sposoBie zamufania roBót pouziemnycfi przy · ouBuuow~e poR_.fauów węgfa . 

(Dokończenie, p. M 11, str. 291). 

Pozostaje jeszcze bvestya, jak zapattuje się 
inspekcya górnicza na powszechne obowiązkowe 
wprowadzenie sposobu zamulania do kopalń i czy 
winny być wydane co do· tego przepisy policyjne. 
Dyrektor W lLLIGER dekla1·uje się zasadniczo przeciw 
wszelkim środkom przymusowym, ponieważ jest 
pewien, że każda , kop81łnia, jeżeli tylko będzie 
mogla, i bez nacisku władz sposób ten zastosuje; 
wyraża on przytern przekonanie, że przymus z gó
ry jest niewykollalny, wyłączne bowiem ·stosowa
nie zamulania · jest p'rawdopodobnie niemożliwe. 
Nie mówiąc już ·O tern, że sposób ten w wielu 
wypadkach, np. przy odbudowie cienkich pokła
dów w wolnem polu, ·przy nizkich cenach węgla 
jest za kosztowny, ale mitwet ostra zima stanowi 
n iezwalczoną · przeszkodę do wprowadzenia zainu:,.. 
lania wyłącznego. Kopalnie muszą w takich wy
padkach posiadać rezerwowe oddziały rabunkowe. 
Cienkie t. j . około 2 1n grubości pokłady w wol
nem polu będą pra-wie zawsze oszczędniej i zy- · 
skowniej odbudowywane z· rabunkiem, niż z pod· 
sadzką. Przedewszystkiem jednak będzie często 
b'l:ak materyału podsadzkowego przeszkodą nie
zwalc~oną, ponieważ przy normalnych ce?ach wę
gla · mepodobna myśleć o tern, aby w r'az1e braku 
~ateryału sypkiego rozdrabniać skały twarde 
1 w tym stanie je do · podsadzki używać. Nie 
wszystkie kopalnie są w tak szczęśliwych warun:.. 
kach naturalnych, jak Królowa Ludwika, Jadwi~ 
ga, Brandenburg i Myslowićka, rozporządzające 
olbrzymimi zapasami piasku z dolin rzecznych 
w na.1 bliższem sąsiedztwie robót. Niektóre kopal
nie ę;órnośląskie, np. Matylda, nie mają wcale na 
powierzchni materyału szla;mistego. w ·wielu wy
padka?h ?rak. ten daje się · do pewnego stopnia 
zastąpić, J.eżeh posiada s)ę w pobliżu znaczne za
pasy popwłu,, ·skal wypalonych, szlamu 'lub bło
ta, albo Jeżeli opłl~.ci s-ię . sprowadzać potrzebny 
ma.terya~ z da,lszych stron kolejami normalneroi 
lub po~Ie.trznlmłi. Zgódnie z powyższem ińspek~ 
cya gornicza po>vinnaby wprowadzenie nowego 
~posob~ w najobszerniejszym zakresie - ułatwić 
1 ' :tn.ożhwą · pomoc ) ·&Wą okażać, ponieważ idzie tu 

o bezpieczeftstwo robotnjków i o ratunek wielkie-
go skarbu społecznego. · 

Z dyskusyi, ja,ka na, temat odczytu dyrekto
~ra WILLIGERA wywiązała się, zanotować należy 
wiadomość, udzieloną przez p. D. JoKISCHA z ko
pa,lni Jadwiga, że w Ameryce robią się obecnie 
próby otrzymywania powietrza ścieśnionego pod 
dzia~aniem wody, spadającej w rurach. Dla, spraw
•dzenia tego referent umieścił przy rurze spado
wej u · dolnego kola,na. regulator powietrzny, gdzie 
·w ·samej rzeczy otrzymał ciśnienie 7 a,tm.; po 
otwarciu k:~anu ciśnienie spadło do 3 atm., ale 
trz.ymalo się na· tej wysokości sta,le. Okazuje się 
zate~ możliwerri przy spuszczaniu podsadzki otrzy
myw;łć.· jako produkt uboczny, zupełnie darmo 
powietrze ścieśnione. 

Z praktyki w kopalni Jad wiga objaśnia re..: 
ferent, że w pokładzie Pochhamer chodnik w wę
glu 300 1n długi, kilka,krotn~e przebudowywany, 
zna,jdował się pod tak silnem ciśnieniem, że wy
jęcie otaczają,cych · go filarów było niemożliwem; 
zresztą chodmk był zbyteczny. Zatamowa,no go 
więc z obu końców i zamulono w ciągu patu dni. 
Ciśnienie od razu spadło, ta,k że filary mogły być 
bez przeszkody wyjęte. W innym wypadku chod
nik, przeznaczony do przewozu linowego, zawalił 
się; po oczyszczeniu pozyska,ł on wymia,ry 6-71n 
wysokości i tyleż szerokości. ~ _I~onieważ utrzyma
nie bezpieczne cl)odnika podobnych wymiarów 
py~o niemożliwe, wymurowano we'Ynątr~ tegoż cho
dnik sklepiony 2,5 X 2,5 nz w św1etle 1 zamulono 
przestrzeń pomiędzy sklepieniem i ścia,nami dawnego 
chodnika. Robota ciągnęła się ba1\dzo krótko, 
była tanią i dotychcżas jest bez zarzutu. W tym 
ęamym chodniku uszczelniono podkłady kolejki 
przez zamulenie spodka chodnika i dostawiono na, 
miejsce potrzebną ilość piasku do robót murarskich. 

· Szczegół'owy opis urządzei1 do zamulania w ko· 
palniach górnośląskich i morawskich znajdujemy 
w kilku pismach niemieckich i austryackich. 

Pp. MtlLLtR. i HussMANN · podają*) szereg no-

*) Gliickauf, r . 1908, M 89. 
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wych wiadomości o praktyce zamulania na Slą- , Poklad M 5 ma 2,5 m grubości. przy upa
sku Górnym i w okręgach Niemiec zachodnich. dzie okolo 15°. Chodniki przeprowadzono w dol
Do opisu kopalni Mysłowickiej *) dodamy jeszcze, nej warstwie 2 111 grui.Jej, aby choć malą część 
że w pobliżu szybu Ewald znajduje się przestrzeń węgla z pokładu wydobyć, zresztą postanowiono 
piaszczysta około 600 morgów powierzchni, . za- odbudowę zatrzymać. Pozna;wszy odbudowę za
wierająca masę piasku 20- 50 m grubości. Pia- mulaną, zdecydowano się zastosować ią do owej 
sek ten dostarcza do szybu w kolebach lokomo- części pokładu :N2 5. Przed rozpoczęciem robót 
tywa elektryczna o 16 fP, biegnąca po linii wąz- przeprowadzono na powierzchni doldadną niwela
kotorowej, otaczającej szyb. W miejscu wydoby- cyę celem zdania sobie sprawy z mogącego na.
cia piasku, równolegle do tej linii biegnie linia stąpić osiadania gruntu. Odbudowę przystosowa
szerokotorowa, po której porusza się draga, na- no rozumie się do istniejących już robót przygo
pelniająca powracające próżne koleby. Draga do- towawczych. Szerokość filarów poziomych wyno
starcza w ciągu 10 godzin obecnie około 900 m3 si 12-15 m. Wyrabia się je pojęciami, szerokie
piasku, jednakże wydajność jej może być znacz- mi na 8 - 10 m. Po wybraniu jednego pojęcia 
nie zwiększoną. Koszt dragi wynosił około 35000 otacza ię je tamami i zamula w zwykły sposób 
marek. Do przewozu piasku do szybu lokomoty- od góry. Zwykle wyrabiają się jednocześnie dwa 
wa niezupełnie wystarcza; do pomocy jej sJuży pojęcia, sąsiadujące w kierunku upadu. Aby pod-
6 koni, wszakże wkrótce ustawioną zostanie nowa sadzka miała czas wyschnąć, nie ruszają następne-
32-konna lokomotywa. go pojęcia w dolnym filarze dopóty, dopóki poję-

Stosunek wody do piasku wynosi obecnie 1,5: l, cie w filarze górnym nie zostanie wyrohionem 
ale można będzie ten stosunek zmniejszyć do l: l, i zamulonem, poczem robotnicy przechodzą do fi
jeżeli piasek będzie dostarczany do leja bez przerw. laru dolnego, gdy górny tymczasem wysycha 

W kopalni Ferdynand Towarzystwa akcyj- i t. d. W pojęciach wybiera się całkowita gru
nego Katowickiego urządzenia na powierzchni są bość pokładu, drzewa się nie wyjmuje, ale drzewo 
podobne do myslowickich; podobnie jak tam, z tam służy kilkakrotnie. 
szyb powietrzny leży w bezpośredniem sąsiedz- Obecnie odbudowuje się tylko górna polowa 
twie z~oża _pia~kowego, tylko budowa. leja ~legJ~ P?la roboczego miydzy pochylniami, gd.y chodni
pewneJ zm1ame z powodu znaczneJ dom1eszb h polowy dolneJ służą do klarowama wody. 
gliny do piasku. W leju, urządzonym pierwotnie W skutek znacznej zawartości gliny w podsadzce 
na wzór myslowickiego, materyal podsadzkowy woda, odpływająca z filarów, jest bardzo mętna, 
zlepiał się do tego stopnia, że woda nie była wymaga więc bardzo energicznego oczyszczania. 
w stanie rozdrobnić go i wskutek tego zatrzymy- W tym celu sprowadza się ją aż do najniższego 
wal się na ruszcie. Zmieniono zatem budowę leja chodnika odbudowy; przecinki, łączące ten ostat
w ten posób, że materyal podsadzkowy spadał ni z chodnikiem głównym, zatamowuje się szczel
najpierw na ruszt pochyły, zlewany na ca- nie, również jak i połączenie z chodnikiem rów
lej szerokości wodą. Zsuwanie się piasku do le- noleglym jednej z pochylń, gdy na przeciwnym 
ja reguluje specyalna zasuwa, przez co osiąga się końcu chodnika ustawia się tamę przelewną. Tym 
jednostajne i równomierne schodzenie tegoż na sposobem dolny chodnik odbudowy tworzy ob
ruszta i unika się zatykania przewodów. szerny zbiornik osadowy. Tama przelewna w mia-

Zaznaczyć jeszcze należy, że wskutek glinia- rę wzrastania warstwy osadu zostaje stopniowo 
stego składu materyalu podsadzkowego stosunek podnoszoną. tlkoro tylko dolny chodnik zamuli 
wody do tego ostatniego wynosi 2: l, co objaśnia się całkowicie, postępują w ten sam sposób 
się, jak już wspomniano wyżej, tern, że glina tyl- z chodnikiem wyżej leżącym i t. d. Oczyszcza
ko w nieznacznym stopniu miesza. się z wodą, nie wody jest tak doskonale, że używają jej do 
przeważnie zaś pozostaje w postaci bry l wielkości zasilania kotłów, tern bardziej że glina, zawarta 
pięści, zawieszonych w wodzie. Bryły te zostają w wodzie, znakomicie ją odkwasza. Należy jesz
jednak w komorach cafkowicie pochłonięte przez cze zauważyć, że wodę podnoszą zapomocą spe
materyal sypki, co znakomicie sprzyja szybszemu cyalnej pompy RIEDLERA z popędem elektrycznym. 
odsączeniu podsadzki od wody. Pracuje ona bez zarzutu, dostarczając przy 138 

Przewody rurowe urządzone są podobnie, jak obrotach na minutę 2 m 3 wody na wysokość 200 m. 
w Mysłowicach, odbudowa natomiast jest odmien- W szybie Alfred przy hucie Hohenlohe cie
na, mianowicie nie zapomocą filarów pochyłych, kawern jest przystosowanie leja do istniejących 
lecz poziomych. Szlo o to, aby odbudować część warunków. Mianowicie w odległości 300 m od 
pokładu M 5, przygotowanego już przez pochyl- szybu znajduje się tam w bezpośredniero sąsiedz
nie i chodniki poziome. W tej części pokładu twie z pokładami piasku stary otwór wiertniczy 
niepodobna byfo jednak zastosować odbudowy ra- 500 mm średnicy i 30 m głębokości. Otwór ten 
bunkowej z powodu znajdującej się nad nią szosy przy ujściu obmurowano na głębokości 8 m, na
z przyległymi drogimi zabudowanymi placami. stępnie 10 m zarurowano, reszta stoi bez budyn-

ku. Spodek otworu wiertniczego ~ączy się chod-
*) Przegląd Techniczny, rok 1002, M 5, r. 1903, M 7. nikiem pochyłym z szybem Alfred. Bezpośrednio 
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pod otworem wiertniczym znajduje się szyb ślepy, · trów od wielkiego pieca zgłębiono tu specyalny 
d-osięgający pokładu odbudowywanego. Ponieważ szyb, w który zapuszczono przewód rurowy. Wy
okazaJ:o się niewygodnem wprowadzenie rur szla- pływająca z wielkiego pieca gorąca szlaka ulega 
mowych do wązkiego otworu wiertniczego, zasto- natychmiast przy ujściu granulacyi zapomocą pa
sowano następujące urządzenie. W oda kopalnia- ry wodnej. Do piasku, w ten sposób utworzone
na z szybu Alfred przepuszcza się wzdłuż tegoż go, dodaje się tyle wody, aby tenże spływał swo
i 1,rzez wspomniany chodnik pochyły w rurach bodnie po równi pochyłej do obok połoilonego 
100 mm do spodka otworu wiertniczego, gdzie zbiornika. Z tego ostatniego zostaje piasek pod
wpada ona do leja, umieszczonego nad ślepym noszony wraz z wodą w transporterach w górę, 
szybem. Piasek spuszcza się w stanie suchym skąd spływa już wprost do leja. Tutaj dodaje się 
z o-óry otworu wiertniczego i spada w spodku te- do niego jeszcze wody w stosunku 1,5: l, aby otrzy
o-o~ na blachę pochylą, po której zsuwa się do mać pożądany stopień płynności. Metoda odbudowy 
leja normalnego, umieszczonego nad ślepym szy- I podoona,. jak i ,w ~nnych_ kop~lnia:ch. Piasek szla
hem. kowy osiada rowmeż śc1śle, 1ak 1 kwarcowy lub 

Praktyka zamulania w s~-ybie Arnold BoRSI- ił, prawdopodobnie jednak 'będzie się kurczył, 
GA jest podwójnie godną uwagi: po pierwsze z po- piasek kwarcowy bowiem składa się z pełnych, 
wodu próby wprowadzenia zmian w dopływie zbitych cząstek, gdy natomiast szlaka wieikopie
wody do leja, po drugie pod względem sposobu cowa nawet w postaci zgranulowanej je~t por:o
odbudowy pokładu zupełnie poziomego. Pr::tcują watą, wskutek czego bardziej ulega zgmecemu. 
tu dwa leje, jak dot:ychczas n~ zmianę, wkrótce 

1 
~twardnienie yiask~ szlakowego, t. j .. wiązanie ~ię 

jednak ma być ustawwny drugi zestaw rurowy. Jego następuJe dopiero po 4 tygodmach, a w1ęc 
W pierwszym leju powierzchnia rusztu wynosi prawdopodobnie dopiero wówczas, gdy wskutek 
1 X 1,5 m; składa się on z podwójnej warstwy rur ciśnienia masa zostanie ściśniętą. Można zatem 
40 mm średnicy. Rury w każdej warstwie uło- przypuszczać, że odbudowy, _podsadzone piaskiem 
żone są na odległości wzajemnej 100 mm, krzy- szlakowym, będą prawdopodobnie wywierały pew
ŻUJąC się z rurami drugiej warstwy pod kątem ne ciśnienie na filary sąsiednie, czego jednak do
prostym. Rury te komunikują się z boczną rurą tychczas na tej kopalni nie dostrzegano, ponieważ 
-główną, doprowadzającą wodę do leja i posiadają l pokł'ad, znajdujący się w odbudowie, posiada 
z obu stron otwory 2 mm średnicy. p1·zez które l mocne piętro, a. robota prowadzoną jest od llie
wytryskuje woda na ruszta. Drugi lej ma inne dawna. Należy jeszcze zauważyć, że piasek szla
urządzenie, mianowicie środkową cylindryczną l kowy po wyschnięciu, a poniekąd i w stanie wil
część jego otacza pierścień, zasilany wodą przez 1 gotnym, wydziela gazy, nie oddziaJ:ywujące po
rurę, i z którego woda wytryskuje na ruszt przez l dobno szkodliwie wed./:ug zdania pracujących na 
poczwórny szereg otworów 2 mm średnicy. Prze- l bieg kopalni, przy sł'abszem jednak przewietrzaniu 
lot rusz~u o 120 mm w k~vadra.t okaza~ się za du- mogą one wyw?ł~_:Vać ~ól głowy u robotników. 
ży, pomeważ przy szybhem nadawamu ł'adm1ku W kopalm Sąlzer 1 Neuack F. KRUPPA w Es
na ruszta zagięta częś6 rury zatykała się. Wy- sen, w przeciwim'lstwie do kopalń górnośląskich, 
paclek ten zresztą mógł zajść i z powodu zbyt materyał podsadzkowy nie spuszcza się rurami 
silnie wygiętego kształtu tej rury. z powierzchni, lecz dostarcza w wagonikach do 

Ponieważ w. szybie Arnold brak jest spadku poziomlil. wentylacyjnego, skąd zostaje dowożony 
paturalnego, podnosi się ciśnienie wody do 5 at- końmi do szybu ślepego. nad którym umieszczo
mosfer zapomocą pompy specyalnej. Przewód ru- no lej. Stosuje się tu do zamulania popiół kotła
rowy, urządzony podobnie jak w Mysłowicach, wy, z któ1·ego odrafowuje się kawalki powyżej 
spada najpierw pionowo do 160 m głębokości 80 mm; oprócz tego dodają się wypłuczl-i poniżej 
a następnie biegnie przez chodnik upadowy do 30 nzm. Lej zbudowany jest z drzewa, wewnątrz 
poziomu 206 m, gdzie odbudowuje się pokład wyłożony blachą, umieszczony w przedziale wy-
3,5 m grubości. Odbudowa i zamulanie ma miej- ciągowym szybu w ten sposób, że wylot dolny, 
sce w sposób podobny jak w Mysłowicach, zwra- łączący się z rurami, wpada do przedziału drabi
ca się tu tylko pilną uwagę, aby przy końcu za- nowego. Wylot zamyka pionowa zasuwa do re
mulania danej komory rury szlamowe zalożone gulowania otworu wypływowego, poruszana drąż
były tuż pod piętrem. Zresztą, dzięki silnemu kiem. 
prądowi szlamu piasek zostaje wciśnięty pod pię- W górnej części lej jest zaopatrzony rusztem 
tro również silnie, jak i w pokładzie z upadem około 2 m w kwadrat o przelocie 50 mm. Nad 
1?0

• Oczywiście i tama, przez którą wprowadza lejem stoją dwa wywroty kołowe, zapomocą któ
się rury szlamowe, powinna być wyciągnięta aż rych materyał .podsadzkowy zsypuje się z wago
pod strop. ników na ruszta. Urządzenie dwóch wywrotów 

W kopalni Concordia przy hucie Donners- było konieczne, ponieważ z powodu braku miej
marek zasługuje na szczególną uwagę okolicz- sca niepodobna było urządzić bezpośredniego 
no~ć, że zamiast piasku używa się tu rozdrobnio- przepychania wozów, lecz należało próżne wozy 
DeJ szlaki wielkopiecowej. W odległości paru me- wyciągać, co zajmuje wiele czasu. Przy urządze-
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niu obecnem można spuścić na godzinę,90 wozów. 
Potrzebnej ilości wody szlamowej dostarczają ·2 
rury ze zbiornika, znajdującego się poza lejem. 
Rury te leżą przy pionowej ścianie leja i w środ
ku tegoż ponad rusztem, który zraszają przez 
szereg otworów. Oprócz t ego po każdorazowem 
wywróceniu wozu zalewa się ruszt wodą z sikaw
ki, połączonej ze zbiornikiem. Przy zarzucaniu 
wypłuczek oczyszcza się wnętrze wozu strull).ie
niem wody z sikawki. Zużycie wody wynosi oko
lo 2 m 3 na l m3 podsadzki, należy jednak zwró
cić uwa.gę, że dotychczas stosunki są jeszcze anor
malne, ponieważ rury ułożone są jeszcze nieregu
larnie; przy stałym spadku a choćby nawet i po
ziomem ułożeniu rur 1,5 m3 wody wystarczy. 

Przewód rurowy ułożono wedlug metody 
śląskiej, tylko rlli'y mają tu mniejszą średnicę, 
mianowicie 130 mm. Są one stalowe przy 6 mm 
grubości ścianek. Kolana są również ze stali la
nej, zasuw niema w użyciu, ponieważ latwo się 
zamulają. Dla skierowania prądu szlamu z linii 
glównej na boczną wyjmują z pierwszej jedną ru
rę krótkę, zastępując ją kolanem, złączonem z li
nią boczną. Obecnie istniejący przewód rurowy 
spada najpierw pionowo od leja na 60 m glęboko 
aż do poziomu robót, stamtąd w górę pochylni 
w pokładzie Rottgersbau na 30 m przy 20° upa
du, a stąd do oddzielnych ro bó1. przez chodniki 
odbudowy. Odbudowa dokonywa się zapomocą 
filarów poziomych, które wyrabiają się częściowo 
pojęciami 3 m szerokiemi. Po wyrobieniu jedne
go pojęcia buduje się w odległości l m od ściany 
filaru możliwie szczelną tamę od jednego do dru
giego chodnika. Następnie zaczyna się zamula
nie komory; w miarę podnoszenia się wody do 
poziomu górnego chodnika obija się stemple przy 
dolnej ścianie tegoż latami od spodku do piętra, 
aby po~sadzka mog_ła zapelnić przest!zeń., wyjętą 

· szczelme aż do p1ętra. J ednocześme z zamula
niem danej komory wyrabia się węgiel w pojęciu 
sąsiedniem. Woda, przeciekająca przez. tamy, ply
nie dolnym chodnikiem do pochylni lub chodni· 
ka równoleglego, gdzie zostaje ujętą w rynny 
blaszane 300 mm średnicy, przez które spływa do 
chodnika wodnego. Z powodu dość glębokiego 
ścieku tego chodnika szybkość wody jest nie
znaczna, dzięki czemu klaruje się ona dość znacz
nie. Pompa, dzialajl\ca powietrzem ścieśnionem, 
podaje tę wodę do poziomu chodnika powietrzne
go i dalej do zbiornika przy leju. S~osunkowo 
słabe wyświetlenie wody Jest jednak wystarczają
ce, ponieważ z jednej strony dość znaczna ilość 
części gliniastych skladowych tejże z.ostaje po
chłoniętą przez popiól kotlowy, a z drugiej 
urządzenie pompy dopuszcza ciągnienie . wody 
mętnej. · 

Według obliczeń zarządu ko:palń objętość 
podsadzki suchej wynosi 90% wyJętego węgla, 
tak że można się spodziewać zaledwie bardzo nie
znacznego osiadania. piętra. N a tej. po,dsta~ie za-

projekf:owano w:;rbr~tnie fil~r~w ochronnych z po:d. 
fabryki KRUPPA l zamuleme ICh sposobem powyz- · 
szym. Bez kwestyi . podsadzka by laby znacznie 
ściślejsza, gdyby nie używano masy tak porowa
tej jak, popiól. kotłowy. Materyal ten będzie ule
gal zgnieceniu więcej niż przypuszczają, tak że 
osiadanie będzie większe niż lOOJo. Co się tyczy 
kosztów, podaje zarząd cyfry następujące: koszta 
podsadzki ręcznej 1,65 marek od tonny węgla, 
koszta podsadzki plynnej, nie licząc wartości rur 
i kosztów ciągnienia wody, 0,80 marek od tonny. 
Wydatek na rury i ciągnienie wody nie powinien 
przenosić, podobnie jak na Sląsku Górnym, 0,20 
mar. od tonny, tak że koszt calkowity zamulania. 
wyniesie l markę od tonny węgla. Koszta zamu
lania w tej kopab2i są dlatego wyższe, niż na Slą
sku, że: l) rafowanie popiolu kotłowego odbywa 
się dotychczas ręcznie, 2) materyal podsadzkowy 
spuszczany jest do kopalni w worach i tam prze
wożony na dość znaczną odleglość końmi. Dla 
zmniejszenia kosztów rafowania projektowane jest 
urządzenie elewatora w połączeniu z separato
rem. 

W Ostrawie Polskiej, w kopalni S-ej Trójcy 
hr. Wrt..CZKA wprowadzono niedawno sp@sób zamu
lania w nader cieka~ych warunkach*). W polu 
kopalnianem szybu S-ej Trójcy filary ochronne 
zajmują prawie 1/ 4 część, t. j. przeszlo 250 000 m 2 • 

Ta znaczna powierzchnia zawiera w samym po
kladzi.e Jan 4 m grubości okol o lO milionów cent
narów metrycznych węgla, a w glębiej leżących 
pokładach, posiadających razem 9,6 m grubości, 
jeszcze przeszlo 24 miliony centnarów metrycz
nych. Ten olbrzymi za-pas węgla uważany był 
do niedawna za nieistnieJqcy; dopiero zadziwiają
ce rezu-It.aty, otrzymane w Mysiowicach ze sposo
bem zamulania, skłoniły zarząd kopalni do przed
sięwzięcia próby zastosowania nowego sposobu 
w szybie S-ej Trójcy, które to próby uwieńczone 
zostały niebawem rezultatem najpomyślniejszym. 
Jakkolwiek pierwsze wiadomości z· Mysłowic mó
wily tylko o stosowaniu P,iasku, dyrektor MAUER
HOFFER przeprowadził proby z gliną i stwierdzi! 
możność jej stosowania .. Przy samym szybie S-ej 
Trójcy znajduje się pagórek 18 m wysoki, skła
dający się z piasku i gliny, stanowiących mate
ryal podstawowy dla podsadzki; oprócz tego uży
wa się pylu koksowego i wypłuczek węglowych. 
W odległości 600 m od szybu S-ej Trójcy, pomię
dzy szybami Emmą i Michałem, znajduje się 
wzgórze piaskowo-gliniaste, wzniesione nad po
ziom szybu na 46 m. Dzięki tak znacznemu spad
kowi materyal podsadzkowy może być dostarcza
ny do szybu S-ej Trójcy, jak to stwierdziły pró
by, rurami w stanie mieszaniny z wodą. Aby 
jednak wylączyć wszelką przypadkowość w dosta
wie r egularnej materyału, zbudowano na zboczu 

*l Oes terr ei r.h isch e Zoitschrift flir Iler g - und Hi:ittenwes~ri , 
1903' J~! \l'J, . • ' 
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góry kolej żelazną typu normalnego. Znajdujące 
się obecnie już w . pełnym bi~gu urządzen~e .do 
zamulania składa s1ę z następuJących szczegołow. 

Wody dostarcza pompa p.odziemna, podająca 
3 m3 wody na minutę do zbiornika na powierzch
ni. Rury tłoczące mają 200 1111n średnicy. Za 
zbiornik służy stary koeioł o 1,25 m średnicy 
i 7 1r.. długości, opatrzony pływakiem, wskazują
cym poziom wody w tymże przy leju. Zastoso
wanie zbiornika wody okazał'o się koniecznem, 
aby posiadać pewien z~as w razie nagłego wstrzy
mania biegu pompy. Zbiornik jest oprócz tego 
zaopatrzony w wentyle i rurę spa-
dową do odprowadzania nadmiaru 
wody do obok znajdującego się A 
zbiornika murowanego. Z rezer
wuaru podaje się wodę rurą 145 mm 
średnicy do ujścia szybu N2 II. 
Szyb ten ma 4,5 m w świetle i słu
ży zarazem do przewietrzania. N a 
głębokości 7,5 m wpada do szybu 
kanał pochyły długości 10 m, łą
czący się na zewnątrz budynku nad
szybowego ze studzienką, gdzie zo
stał osadzony lej do wprowadzania 
podsadzki płynnej do kopalni. Lej 
T (rys. l i 2) posiada w górnej V 
części średnicę 790 mm a przy 
ruszcie 415 mm. Wymiary te zo
stały wyprowadzone doświadczal
nie względnie do średni0y rur spu
stowych oraz szyb kości szlamu 
w rurach. Na 450 mm od górnej 
krawędzi leja założony jest ruszt 
R 3 o przelocie 60 mm; wymiar ten 
został również oznaczony doświad
czalnie przy użyciu różnych mate
ryałów. Pod rusztem znajduje się 
zasuwa S, którą zapomocą przenie
sienia zębatego H można podsuwać 
pod ruszt i w ten sposób w razie 
potrzeby l?rzerywać połączenie po-
między leJem i rurami spustowemi. B 
Potrzeba taka może się zdarzyć, 
gdy np. w razie nagłej przerwy 
w dostarczaniu wody zachodzi oba-
wa zatkania rur i t. p. W spomnia-
na wyżej rura. doprowadzaJąca wo-
dę ze zbiornika o 145 mm średnicy, dzieli się 
przed lejem na 3 odnogi A, R 1 i R 2 po 50 mm 
w świetle. Rury R 1 i R 2 posiadają wyloty pod 
r?-sztem R 3 ~u górze, aby podsadzka, znajdująca 
s1ę na ruszCie, była podmywaną od dołu. Dopływ 
w~dy r.~gul~1je się zapomocą wentylów V1 V2• Po
d~lał blJ.ąCeJ od spodu. wody ma na celu bardziej 
row:nom1erne zmywame rusztu. Trzecia rura A 
posiada wylot również pod rusztem, lecz zwróco
ny ku. d_ołowi, aby przy mniej sypkiej podsadzce, 
ni?. ghm~ lub wypłuczkach, dostarczać do rur 
Większą 1lość wody. Z dolną częścią leja łączą 

się rury stalowe R, spuszczone aż do 7-go pozio
mu kopalni na głębokości 222 m. Mają one 145· 
mm w świetle i 6,5 mm grubości ścianek. Łącze
nie i uszczelnienie rur, wytrzymujących obecnie 
ciśnienie do 23 atmosfer, wskazane jest na rys. 3. 
Przejście od pionowego do prawie poziomego po
łożenia rur tworzy łagodnie wygięta rura kolano
wa, również stalowa o 10 mm grubości ścianek. 
Z rurą kolanową łączy się prawie 300 m długi 
kompleks rur poziomych, dochodzących aż do ro
bót podsadzkowych. W zestawie poziomym rur 
są obecnie 3 zakręty prostokątne, na których za-

lj 
l 
l 

1:40 

H 

RYS. 1. 

łożono lekko wygię-
te rury kolanowe. 
N a końcu przewodu 
w samej odbudowie 
skierowuje się pod
sadzkę płynną do 
punktu żądanego nie H 
w rurach, lecz w 
rynnach otwartych. 
Wstrzymanie dopły
wu szlamu do od-

T 

l 
l 

RYs. 2. 
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dzielnych komór uskutecznia się zapomocą zasuw 
wodnych. 

Zanim przejdziemy do naszkicowania samej 
roboty zamulania, postaramy się opisać bardziej 
szczegółowo manipulacye przy leju. Przed zarzu
ceniem podsadzki na ruszt R 2 wpuszcza się przez 
rurę A (rys. l i 2) strumień wody do przewodu 
rurowego, aby mogący się w nim znajdować osad 
z poprzedniego zamulania przemyć i usunąć (za
tkań rur przy prawidłowej robocie niema). N a
stę:rnie wyciąg-a_ się zasu:vę S i otwiera w~nty~e 
V1 1 V2 • Stop1eu rozwarcia tychże reguluJe s1ę 
do stale oznaczonych wskaźników, stosownie do 
rodzaju używanego materyalu podsadzkowego; po
łożenie wskaźników zostało wyznaczone na pod
stawie dlugiego szeregu doświadczeń. N as tępnie 
rozpoczyna się zarzucanie podsadzki na ruszt. 
Gdy wszystko jest odpowiednio urządzone, jest 
się w możności przy dostatecznej ilości wody 
i wystarczającej średnicy rur bez zbyt11iego prze-

1 :1Q. 

RYs. 3. 

c1ązenia dostar
czać na dól GO -
70 m 3 podsadzki 
na godzinę. Przy 
piaszczystym ma
teryale podsadz
kowym wystarcza 
stosunek wody 1:1; 
przy glinie i wy
płuczkach należy 
podnieść ten sto-
sunek do 1,5: l a 

nawet 2: l, aby uniknąć zatkania rur w przewo
dach poziomych. Chcąc wstrzymać spust pod
sadzki, należy po zejściu z rusztu reszty ma.te
ryalu jeszcze przez parę minut przepłukiwać ru
ry wodą czystą. Z tego 1 owodu musi być wtrą-

dawanej i zamulonej można po podsadzce natych
miast chodzić. Odbudowę w stosunku do mysł.o
wickiej cokolwiek zmieniono z powodu bardzo 
slabego upadu tej części pokładu, która obecnie 
ulega odbudowie. Wybrano tu również system pa
sów pochy~ych po 8m szerokich, a rury przeprowa
dzono przez przecinki, dochodzące jednym koń
cem do komór. Rury w chodnikach umocowano 
pod piętrem na rozporach, zaciągniętych pomię
dzy stemplami. Slaby upad pokładu wywolal ko
nieczność prowadzenia chodników. w których za
łożono przewody rurowe na wysokość ca.lej gru
bości pokładu t. j. 4 m. 

Dalszy rezultat słabego upadu byl ten, że 
strumień szlamu należało rozdzielić w komorach 

RYS. 4. 

cony w przewód wodny rezerwuar zapasowy, na dwie a nawet i trzy części, aby otrzymać rów
o którym byla mowa wyżej, ponieważ w razie nomierne uwarstwienie namułu. Przy większych 
naglej przerwy w dostarczaniu wody przez porn- l upadach, jak to ma miejsce w Myslowicachl oraz 
py zasuwa musi być natychmiast zamkniętą i ru- w niektórych częściach kopalni opisywanej pod
ry przepłukane. W ogóle czynność przy leju, jak- sadzka osadza się równomiernie nawet przy stoso
kolwiek wydaje się prostą, nie jest łatwą i może waniu jednej rynny. Obecnie ustalono odbudowę, 
być powierzoną tylko wprawnym i zdolnym ro- jak wskazano na rys. 4. Przecinki, przez które 
botnikom. Rozdział dostarczonej na dól podsadz- przechodzi przewód rurowy, dosięgają komór 
ki płynnej ma miejsce w komorze przy pomocy w środku długości boku, tak że rzut szlamu wy
rynien, umieszczonych pod piętrem, które mogą nosi tylko 3,5 m w jedną i drugą stronę od ryn
być przesuwane z łatwością do punktu żądanego. ny. Zaletą takiego rozdziału jest uproszczenie 

Po odsączeniu się wody z przestrzeni odbu- czynności z rynną, przyczem szlam osadza się 
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równiej. Przy każdej przecince, które prowadzą w kilku punktach zatamowuje i tym sposobem 
się w kierunku rozciągłości pokładu co 10m, po- zmusza wodę do przelewania się ponad przegro
zostawia się nogę 3 m szeroką, a następnie zata- darni. Oprócz tego obok właściwego rząpia szy
mowywa wybraną komorę od góry i od dołu. Ta- bu urządzony jest zbiornik, podzielony na kilka 
mę górna; podnosi się w miarę wznoszenia się po- przedziałów, dzięki czemu woda ma dość czasu 
ziomu szlamu. Tamy budują się przy oprawie do odstania się i oczyszczenia z mętów. 
chodnika z dwóćh ścian, wyciągniętych z bali, Z nagromadzonego dotychczas materyalu 
oddalonych od siebie na 20 crn, spadek wydylo- doświadczalnego okazuje się, że można, jak już 
wuje deskami. Pomiędzy ściany pakuje się sło- l wspomniano, dostarczać do robót po 60 - 70 m 3 

mę, chrust, nawóz i t. p. materyały, zatrzymujące podsadzki na godzinę. Jest zatem możliwe pod
podsadzkę. Przy tak małym upadzie część ko- czas !l-godzinnej dniówki, licząc w niej 7 godzin 
mory pod piętrem nie zostaje zaraz szczelnie za- na robotę, zapeJnić przestrzeń wyrobioną objęto
pełnioną; następuje to dopiero przy zamulaniu na- ści 420-490 111 3. Przyjąwszy przeciętnie 450 nz3, 

stępnej wyżej położonej komory. Przy doM otrzymamy z niej w 4-metrowym pokładzie Jan 
mocnem piętrze można część drzewa usunąć. około 4500 et. metr. węgla; ponieważ zaś w prze
Oberwanie się kamienia z piętra niema żadnego ciągu 24 godzin, złożonych z dwóch dniówek po 
znaczenia, ponieważ próżnia zostaje szczelnie wy- ~ 9 godzin, otrzymuje się w rzeczywistości 750 et.. 
pełnioną podsadzką i oderwany kamień w pod- metr. z jednej roboty, potrzeba zatem 6 dni dla 
sadzkę wciśnięty. . przygotowania próżni, zapeŁnianej przez dzień je-

Należy zwrócić uwagę również na węgiel, [ den. Na podstawie danych powyższych można 
wydobywany ze ścian, otaczających przestrzenie J>Uścić jednocześnie w ruch 6 robót, dających ra
zamulone. Węgiel zawsze jest zanieczyszczony zem 4500 et. metr. węgla, t.. j. prawie polowę 
przez podsadzkę, która się wciska w najdrobniej- obecnej wytwórczości kopalni. Owe roboty mogą 
.sze szczeliny. Gdzie wszystek wydobyty węgiel być zamulone w ciągu 6 dniówek po 7 godzin, 
bywa plukany, zanieczyszczenie to niema żadne- tak że pozostaje jeszcze dość czasu dla pomp do 
go znaczenia, gdzie jednak plucze się tylko wę- wyciągnięcia nadmiaru nagromadzonej na dole 
giel drobny poniżej 20 mm, należy na to zanie- wody. Tak forsowna robota nie jest jednak na 
czyszczenie zwrócić baczną uwagę. Odbudowa razie konieczną, ponieważ przy środkach, posiada
prowadzi się zatem w ten sposób, że wzdłuż pod- nych w polu wolnem, tylko część ogólnej wy
sadzonej części filaru pozostawia się nogę 1 m twórczości pada na filary ochronne. 
szeroką, którą wybiera się nie jednocześnie z od- Kończymy ten przegląd wyrażeniem nadziei, 
budową pojęcia. Węgiel z tej nogi składa się że wkrótce zobaczymy w Przeglqdzie Górniczo
oddzielnie i obmywa strumieniem wody z sikaw- llutniczym opis urządzeń do zamulania i prób, 
ki. W ten sposób można mieć węgiel zawsze dokonanych w jednej z większych kopalń zagłę
czysty. Woda, odpływająca z zamulonych komór, bia Dąbrowskiego. 
oczyszcza się w chodniku wodnym, który się Bronistaw Jasiizski. 

(Dokończenie p. Xe 11, str. 297). 

Odpowiednie środki należy przedsiębrać mo
żelmie szybko. Tworzące się na nowo metal i żu
żel, nie mając ujścia, otaczają formy i wywierają 
na nie ciśnienie, zwiększające się stopniowo, 
w miarę podnoszenia się poziomu (rys. 4). vV ów
czas mogą mieć miejsce następujące wypadki. 

1) Jeżeli ciśnienie wiatru jest większe, niż 
ciśnienie plynnej masy, nie mającej odplywu 
w kierunku otworu żużlowego, to masa ta zasty
ga i zasklepia otwór formy. Narost zwiększa się 
w kierunku wnętrza pieca, forma ciemnieje, wresz
cie zasklepia się zupełnie i przestaje pracować. 
W tym razie należy zmniejszyć dopiyw wody do 
formy, aby ściany skrzyni zbytnio się nie ochła
dzały. Ponieważ forma otoczona jest narostami, 

przeto niema niebezpieczeństwa, aby się mogla 
przepalić wskutek zmniejszenia dopływu wody. 

2) Jeżeli ciśnienie płynnych mas jest więk
sze, niż ciśnienie wdmuchiwanego wiatru, to że
lazo i żużel dostają się do wnętrza form i, nie 
~aj.ąc odpl~wu, stopniowo zalewają je i zaskle
piaJą zupelme. 

W piecach, w których ściany skrzyni czę
ściowo zostaly zużyte, formy tkwią w ogniu 
i podczas surowego biegu pogrążają się w metalu, 
masa zaś szamotowa, chroniąca je, pęka i odpada. 
Plynne żelazo wywiera r.iśnienie na dolną część 
formy, przepala ją w tern miejscu i wchodzi do 
wnętrza. W takim razie wskutek rozkładu wody 
latwo może nastąpić wybuch formy. Często się 
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zdarza, że w takiej wybuchaja,cej formie znajdu
ją się wewnątrz ziarna surowca. 

Główną uwagę zwrócić należy na zachowa
nie się przed formami surowca i żużla. Patrząc przez 
niebieskie szkło w otwory form, można przy pew
nej wp1:awie rozróżnić. czy roztopione masy pły
ną w kierunku otworu żużlowego, czy też od
wrotnie. W każdym razie staraniem hutnika po
winno być jak najszybsze znalezienie spustu dla 
metalu i żużla, aby je odprowadzić od form, pra
cujących nienormalnie, bo powietrze nie wchodzi 
do środka pieca. Pociąga to za sobą szybkie 
ochłodzenie płynnych mas, zasklepianie dysz, sło
wem powiększenie groźnych objawów surowego 
biegu. 

O mniejszem lub większem niebezpieczeń
stwie, j akiemi grozi surowy bieg pieca, sądzić 
można jedynie według stopnia zastygnięcia meta
lu i żużla. Zależnie też od kierunku, w jakim 
dążą płynne masy, i sposobu układania się zasty
gŁych rozróżnić można kilka okresów, które po 

RYs. 4. 

porządku rozpatrzymy, nadmieniając, że absolutna 
pewność, z jakim okresem w danej chwili mamy 
do czynienia, jest niemożebna. W każdym razie 
grupowanie się chłodnych mas i płynnego jeszcze 
żużla i żelaza daje możność oryentowania się jak 
postąpić wypada. Jest to, że się tak wyrażę, po
czątek badania ważnej sprawy, którą dalsze do
świadczenia mogą postawić na gruncie pewnym 
do tego stopnia, że ostatecznie hutnik będzie 
w stanie w określonych dokladnie momentach 
posługiwać się środkami, raz na zawsze ustano
wionymi. 

Okres pierwszy. Metal i żużel P,lyną w stro
nę otworu żużlowego (rys. 5). Sposob postępowa
nia: Całą ilość płynnych mas sprowadza się z przed 
form do przetopionego dmuchawką otworu żu
żlowego. Surowiec spuszcza się do przygotowa
nej w tym celu rynny i do form, żużel zaś od-

.. 

prowadza się osobno. Jest to najpomyślniejszy 
1 najmniej groźny okres, to też w krótkim sto
sunkowo czasie piec wraca do normalnego biegu . . 
Powietrze stopniowo wchodzi do pieca z coraz 
większą silą, wreszcie przenika do środka; masy 
zaś, nagromadzone na dnie skrzyni, opuszczają się 

Spust surowca. 

RYS. 5. 

coraz niżej. W tym samym czasie starać się trze
ba o wytopienie narostów, utworzonych około 
otworu żużlowego. Gdy zastygłe masy zostały 
w takim stopniu roztopione, że spust surowcowy, 
jakkolwiek na znacznej wysokości, otworzyć się 

Spust surowca. 

RYs. 6. 

daje, przebijamy go i spuszczamy przezeń całą, 
ilość wytworzonych płynnych mas. 

Okres drugi. Płynny metal i żużel zdążają 
tylko z jednej strony pieca ku otworowi żużlo
wemu, po drugiej zaś stronie pieca zatrzymują je 
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·zastygłe masy. Taki okres przedstawia rysunek 6. 
Od strony form l, 2 i 3 metal i żużel płyną 
w kierunku otworu żużlowego. Od strony form 
4, 5 i 6 niema odpływu. Sposób postępowania: 
Od strony form l, 2 i 3 spuszcza się płynne 
masy przez otwór żużlowy. W chwili zamknię
cia tego otworu należy wstrzymać dopływ po
wietrza przez wspomniane formy. Formy 4, 5 
i 6 wdymają powietrze, aby przeszkodzić wdzie
raniu się płynnych mas do ich wnęi.rza. Dla tych 
płynnych mas trzeba stworzyć przepływ ku otwo
rowi żużlowemu. Jeżeli podobny wypadek zda
rzy się w starym piecu z przepalonemi częściowo 
ścianami, to w skrzyni można wywiercić otwór 
niżej poziomu którejkolwiek ze wspomnianych 
form i spuścić płynne masy. Często wystarcza 
jeden otwór, aby wyciekło tyle metalu i żużla, że 
wszystkie trzy formy zostaną oswobodzone. Ina
czej rzecz przedstawia się, jeżeli skrzynia ma 
dość grube ściany. W tym razie wiercenie otwo
ru na nic się nie przyda, bo długi a wązki otwór 
wkrótce zasklepia płynna zastygają('a masa. Wte
dy metal i żużel muszą być wypuszczone z pieca 
przez jedn·ą z form. Wykonywa się to ostrożnie 
w nastHujący sposób: Przypuszczamy natUl'alnie, 
że dysze są przygotowane na podobne wypadki 
i zaopatrzone nie tylko w szybry, zamykające do
stęp powietrza, ale posiadają również przyluywki, 
zamykające otwory do patrzenia w piec. Przy
mknąwszy szyber powietrzny, np. dyszy N~ 5, 
zmniejszamy w nieJ dopływ powietrza, wskutek 
<:zego płynna masa wstępuje do jej wnętrza i wy
pływa na zewnątrz. Ponieważ w tym wypadku 
formy 4, 5 i 6 komunikują się z sobą, przeto 
płynne masy ściekają od strony form 4 i 6 do 
formy 5. Gdy przed temi trzema formami prze
strzeń została oczyszczona, t. j. oswobodzona od 
płynnych metalu i żóżla, a przez szkła widać 
świeżo zsunięte paliwo, to wpędza się normalną 
ilość wiatru; ściąganie płynnych mas trwa tak 
długo, aż przywróconą zostanie komunikacya 
z otworem żużlowym. Dalej postępuje się zupeł
nie tak samo jak w okresie pierwszym. Operując 
zręcznie dmuchawką amerykańską lub MENNE'Go, 
można przez otwór najbliżej leżącej formy np. 3 
lub 4 lub też przez otwór żużlowy przetopić za
stygłe, skomunikować płynne masy i sprowadzić 
je wszystkie ku otworowi żużlowemu. 

Okres trzeci. Gdy metal i żużel znajdują się 
w stanie płynnym tylko przed kilkoma formami 
i płyną w kierunku otworu żużlowego; połączenie 
z innemi formami częściowo przerwane. Takim 
sposobem (rys. 7) z przed form 3 i 5 masa odpły
wa ku spustowi; dysze zaś 1, 2, 4 i 6 pozostają 
odosobnio~e. Sposób postępo.wania: Metal i, żużel 
spuszcza s1ę z przed form 3 1 5 przez otwor żu
ż~owy. W razie jeżeli zastygłe masy nie stopią 
s1ę przez ten czas do tego stopnia, aby same mo
gły podążyć ku spustowi, to metal i żużel spusz
cza się przez otwory form. Dalszy sposób postę-

powania, jak w okresie pierwszym i drugim. Da
leko lepiej jest przez otwór żużlowy przetopić 
zapomocą dmuchawki masy, leżące około formy 
2 naprzeciw form 4 i 6 i, utworzywszy w ten 
sposób ogólne połączenie, wypuścić pJ:'ynną masę. 
przez otwór żużlowy, który podczas operacyi 
dmuchawkowej przez dysze 4 i 6 należy czasowo 
zamknąć. 

Spust surowca. 

RYS. 7. 

Okres czwarty. Metal i żużel płyną przed 
wszystkiemi formami w kierunku od otworu żu
żlowego (rys. 8). Sposób postępowania: W tym 
wypadku najodpowiedniej spuścić płynne masy 

Spust surowca. 

RYS. 8. 

przez którąkolwiek z form np. 2 lub 3. Ponie
waż połączenie między formami nieprzerwane, 
przeto masy spływają równomiernie; w przeciw
nym razie trzeba metal spuścić także przez dru
gą formę. Tymczasem dmuchawka roztapia na
sady, utworzone w otworze żużlowym i wreszcie 
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plynna masa może być przezeń spuszczona. Dalej 
postępuje się. jak w okresie pierwszym. 

Okres piqty. Masa płynna niema żadnego 
odpływu ku otworowi żużlowemu i formy nie ·ko
munikują się z sobą (rys. 9). 0<'hlodzenie masy 
doszło w tym wypadku do najwyższego stopnia. 
Sposób postępowania: Po spuszczeniu płynnej ma
sy przez każdą dysz : osobno zyskuje się swobo
dną przestrzeń dla operowania zapomocą dmu
chawki przez otwór każdej dyszy. Wówczas mo
że się utworzyć naturalna komunikacya między 
formami, albo też należy ją sztucznie wywalać 
przy pomocy dmuchawki. Dalsze postępowanie, 
jak w okresach poprzedzaj ącycb. 

Spust suro·wca. 

RYS. 9. 

Zależnie od ilości form w danym p1ecu mno
ży się kombinacya opisywanych tu wypadków, 
które zawsze jednak staramy się sprowadzić do 
wypadków, wyżej opi anych. Zasada ratowania 
sytuacyi polega głównie na odprowadzeniu meta
lu i żużla do otworu żużlowego. 

Podczas spuszczania metalu przez formę ko
niecznie należy wstrzymać w niej jednej przy
pływ powietrza, wszystkie inne mogą prae;ować 
dalej do chwili, aż póki utworzy się komunika
cya pomiędzy formami i otworem żużlowym. 

Podczas surowego biegu p11d żadnym warun
kiem nie należy zatrzymywać pieca. 

3) Zupetue zatkanie sk1zyni. Ten najnienor
malniejszy i najniebezpieczniejszy bieg latwo po
woduje ochladzenie pieca do tego stopnia, że mo
że zbliżyć się chwil<1 krytyczna, stanowiąca o dal
szym jego losie; dla.tego też wymaga jak najener
giczniejszego i najważniejszego sposobu postępo
wania. Zawalenie skrzyni nie da się usunąć 
w przeciągu paru godzin, mijają często tygodnie, 
zanim piec odzyska bieg normalny. 

W ostatnim wypaQ.ku groźnego surowego 
biegu ochłodzenie mas doszło do tego stopnia, że l 

tylko przed niektóremi formami znajduje się 
plynna masa, która jednak form ze sobą nie łą
czy. Jeżeli zastyganie postępuj e dalej, to plynn a 
masa przed każdą z form zaczyna coraz to bar
dziej tężeć; wiatr znajduje coraz więcej przeszkód 
i wreszcie przestaje wchodzić do pieca. Ten wy
padek można nazwać całkowitern zatkaniem skrzy
ni, które usuwać należy w następujący sposób. 
Wodę. chłodzącą formy żużlową i wiatrowe. wstrzy
muje się zupełnie. Formy wiatrowe, znajdujące 
się po obu stronach formy żużlowej (J\2 2 i 3, rys. 
9), grają najważniejszą rolę i cala praca musi być 
wytężona nad zabezpieczeniem od za.lewających 
i zasklepiającye:h je mas. Po usunięciu dysz na
leży formy oswobodzić od nasadów. Jeżeli się to 
uskutecznić nie da ze względu na e:alość, to roz
poczynamy pracę dmuchawkową podług sposobu 
MENNE'Go. Niektórzy speeyaliści twierdzą, że za
laną i zastygł'ą formę można rozgrzać, nałożyw
szy w nią rozżarzonego paliwa, i w ten sposób 
doprowadzić znowu do normalnego dzialania. Je
żeli forma jest bronzowa lub miedziana, to dzia
łanie dmuchawkowe jest najlepszym środkiem od
dalenia nasadów bez uszkodzenia samej formy. 

W ten posób zapomocą dmuchawki roztapia 
się nasady w formach 2 i 3 i równocześnie stara 
przebić, względnie przetopić otwór żużlowy; po
tem ściąga się plynne masy przez wytopione 
otwory tak długo, aż się utworzy przestrzeń 
znacznych rozmiarów i obie formy zyskają palą
czenie z otworem żużlowym. Jeżeli odpływowe 
otwory są już należycie duże, wtedy można zało
żyć nowe formy i słabe dmuchawki zastąpić sil
ni.ejszemi. Plynne masy metalowo -żużlowe spro
wadza się z przed obu form przez otwór żużlowy 
poezero za każdym razem w dyszach wstrzymuje 
się dopływ _powietrza a otwór żużlowy stara,mie 
zamyka. 'W taki sam sposób postępuj e się z for
ma'lli l i 6, ściąga płynne masy przez otwory, 
wytopione dmuchawką, aż wytopi się przestrzeń, 
ł'ącząca formy l i 6 z formami 2 i 3, a p:tynne 
masy można wypuścić przez otwór żużlowy, albo 
te~ ;przez otwór spustowy, otwarty w najwyższem 
mieJSCU. 

W reszcie przychodzi kolej n a formy 4 i 5. 
Zanim wszystkie formy zostaną ze sobą skomuni
kowane, uplywa dość długi czas, zależnie od te
go, czy do stopienia jest więcej żelaza czy też 
żużla. Gdy pojedyncze formy połączone są ze 
sobą i masy płynne wydostają się przez otwór 
spustowy lub żużlowy, to wszelkie niebezpieczeń
stwo już minęlo. Ze skrzyni wytopiła się więk
sza część zastygłych mas, materyaly w przestro
nie zaczynają się zsuwać normalnie, rozpulchnia
ją, wiatr wchodzi z normalnem ciśnieniem, swo
bodnie, a przed formami widać świeży koks. Sto
pniowo zastygłe na dnie masy opadają coraz ni
żej i piec wraca do normalnego biegu. 

H. Wdowiszewski 
in~ynier chemik. 
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)\(affa i wosk ?iemny \\) Galicyi. 
Austryackie Ministerstwo Rolnictwa wydaje Do wierceń użyto 14 maszyn ręcznych i 397 

rocznik statystyczny, z którego czerpiemy cyfry, parowych o łącznej sile 7802 IP. Do pompowa
tyczące się galicyjskiego przemysiu naftowego nia służyło 161 pomp ręcznych i 184 parowych 
i woskowego w r . 1902. o sile 2568 IP. Wierr>enia odbywały się prawie 

Przedsiębiorstw naftowych było '" Galicyi wyłącznie systemem kanadyjskim. Do przecho
w r. 1902 ogółem 292. t . j . o 36 więcej, niż w ro- wywania ropy służyło 339 zbiorników żelaznych 
ku poprzednim. Powierzehnia terenów, zajętych o pojemności J 31449 m3 oraz 1821 zbiorników 
pod eksploatacyę nafty, wynosiJa 1623 hektary drewnianych o zawartości 41274 m 3

• Znaczną 
czyli o 105 hektarów wit;cej, niż w roku poprze- ilość wydobytej ropy oczyszczono w krajowych 
dnim. Robotników bylo zajętych razem 5880, t. j. ra:fineryach, oprócz tego zaś wysyłano ropę do 
o 102 więcej, niż w r . 1801. Wytwórczość wszyst- obcych ra:fineryi, położonych w Floridsdor:fie, 
kich kopalń wyniosła 5208470 ctr metr a więc Ostrawie :Morawskiej, Boguminie, Pardubicach, 
0 1161840 ctr metr czyli 28,7lo/o więcej, niż w ro- Przywozie, Trye'cie, Wiedniu, Peszcie, Rjece 
ku poprzednim; dochód z wydobytej nafty wyno- (Fiume) i t . d. 
sil w roku sprawozdawczym 14670651 koron (1 Wosk ziemny wydobywano w ro_ku 1902 
kor_oi_Ja=40 kop.) byl zatem o 833i;3938 koron w dwóch o.kręgach górniczych, a mianowicie 
mn~eJszy od dochodu w roku ~901, t: J· o 36,220fo. w Drohobyckim i Stanisławowskim. Zajęty pod 
Zmżka tak znaczna , pochodzi z menorJ?-alnego kopalnie wosku obszar wynosił kilkanaście hekta 
sp~dku cen ropy, ktora w r. 1902 wynosiła śre- \ rów a wydobyciem zajmowało się 11 przedsię
dmo _2 k?r .. ~2 hal. za ctr met1;; cem~ spadła prze- biorstw. Robotników było zatrudnionych 2610 
to więceJ m~ o polowę w porownamu ~ c~ną ro- a wytwórczość wynosiła 26548 ctr metr, czyli 
ku poprzedmego. P1·zy?zyną ~ego obmżema cen prawie tyle ile w roku poprzednim. Ze sprzeda
bJ:l ~agly wzrost _wytworczośCI kopalń ropy w po- ży wosku ziemnego uzyskano 2 922 362 kor. czyli 
Wiecle Drohobycklm (Boryslaw) oraz brak_ uregu- o 10,6% więcej, niż w roku poprzednim, a to 
l~wanego. zbytu ropJ:", względm~ brak pom1eszcze- z powodu, iż, w przeciwieństwie do nafty, podnio
m~ dl:;t mesprzeda_neJ ropy, daJą?Y s1ę uczuwać sla się średnia cena wosku znacznie, gdyż o 15 
glowme w kopalmach boryslawsklch. kor. za ctr metr. Przeważna część tej wytwór-

Rozmieszczenie terenów naftowych było w ro- czości przypada na okrąg Drohobycki (Boryslaw), 
ku 1902 •mstępujące: gdzie 2075 robotników wydobyło 21366 ctr metr 

Okrąg górniczy Jasio . 1398 hektarów wosku wartośei 2312602 kor., podczas gdy w okrę-
Drohobycz 220 gu Stanisławowskim bylo zatrudnionych tylko 

" " Stanisławów 5,7 " 535 rouotników, którzy wydobyli 5182 ctr metr, 
" " " wartości 609 760 kor. Całkowita wytwórczość 

Wytwórczość ropy w wymienionych trzech wosku byla przetopiona na miejscu w Borysławiu 
okręgach górniczych byl'a następująca: i Truskawcu, a gotowy wosk ziemny rozchodził 
Okrąg górniczy Jasło . 1098511 ctr metr się do fabryk cerezyuy i parafiny w kraju i poza 

" " Drohobycz . . 4017 921 " " jego granicami. 
" " Stanisławów 92038 " " Za granicę państwa a mianowicie do Nie-

Cena ropy okazała się w okręgu Drohobyc- miec, Rosyi, Francyi i A.J?eryki wysl~no 13800 
kim naj mniejszą. W okręgu J asieiskim placono ctr metr wosku, w Australn zaś przerobiOno tylko 
w r. 1902 za l ctr metr ropy 4 kor. 11 hal. czyli 17 560 ctr metr. 
o_1,89 kor. _mniej, niż w roku poprzednim, w Sta- Płaca robotników w kopalniach nafty i wo
mslawowsklm cena spadla z 6,10 k~r. w 7'· 1901 sku byla bardzo niejednakowa .w rozmaitych 
do 4,22 kor. w r . 1902, w_ Drohobyck1m zas o~rę- okręgach. Robotnicy rozpadają się na dwa glów
gu spadek ceny byl mezwykle duży, bow1e~ ne działy stosownie do spełnianych czynności, 
z ,5,5o. k~r. w r . 1901 do 2,43 kor. w r . 1~0~, czyli a mianowicie na dozorujących i wykonujących. 
wię~eJ n.Iż ? połowę. W tym też p~w1ec1e wy- W okręgu Drohobyckim, gdzie naj lepiej płacono, 
nos1la rożmca dochodu ze. sprz~daneJ w. r. 1902 zarabiał robotnik dozorujący najwyżej 11 koron 
ropy 6_167 663 kor. w porownamu z rokiem po- dziennie, wykonujący zaś najmniej 2 korony; 
przedmm. w okręgu Jasielskim cyfry te wynoszą 6,50 kor. 

Do wydobywania ropy slużylo w Ga.licyi i 1 kor., w Stanisławowskim zaś 6 kor. i 1,40 kor. 
w roku sprawozdawczym 77 szybów i 2795 otwo- Robotnik w kopalniach nafty zarabiał średnio 533 
r ów wiertniczych . kor. rocznie, robotnik zaś woskowy 308 k or . 
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W obu rodzajach kopalń zatrudniano wy
łącznie dorosłych robotników. Z wyjątkiem 2 
kanadyjczyków i 2 prusaków pochodzili wszyscy 
robotnicy z Galicyi. W kopalniach nafty praco
wali prawie wyłącznie robotnicy, pochodzący z Ga
licyi zachodniej (t. zw. Mazurzy), kopalnie wosku 
zaś zatrudniały przeważnie miejscowy wschodnio
galicyjski żywioł:. Razem wzięty przemysł naf
towy i woskowy daje następujące cyfry: Ogólna 
wytwórczość wynosiła 5 235 018 ctr metr nafty 

i wosku, wartości 17 599013 kor. i zatrudniła 8499• 
robotników. 

Cyfra przeszlo 17 milionów koron, dodana do 
wartości innych wytworów przemysłu górniczego
naszego kraju, daje ogólną sumę przeszlo 40 mi-
lionów koron rocznego dochodu, uzyskanego z ko-
palnictwa w Galicyi, co stawia nasz kraj w pierw
szym rzędzie krajów monarchii Austryackiej. 

Z. B. 

fltan o5ecny przemysiu żefaznego w prowincyacfi naureńsRJcfi i w w ·estfafiL 
Podług inż. A. GOtTVY. 

Autor pracy mmejszej, jako delegat towa
rzystwa "Societe des -i11genieurs civils de France" 
na wystawie w Diisseldorfie w r. 1902, mial do
skonalą sposobność zbadać stan obecny przemysiu 
żelaznego prowincyi nadreńskich i Westfalii, 
przemysłu, który, jak wiadomo, w tych prowin
cyach zajął pierwszorzędne w Europie miejsce. 
Według słów autora praca ta nie jest wcale wy
czerpującą, wystarcza jednak w zupełności do 
wyrobienia sobie pojęcia o rozwoju, do jakiego 
doszedł w ostatnich latach przemysi żelazny reń
sko-westfalski, do tworzenia pouczających porów
nań z innymi krajami i do poznania sposobów 
wytwarzania, zastosowanych w tych prowincyach, 
o ile naturalnie wolno byio podawać je do wia
domości publicznej. 

Przemysł reńsko-westfalski zawdzięcza swoją 
dzisiejszą potęgę nadzwyczaj szybkiemu i racya
nalnemu rozwojowi środków przewozowych, które 
odgrywają obecnie pierwszorzędną rolę w prze
myśle żelazDym, opiera się zaś na bogatych po
kładach węgla zagłębia Ruhr, na rudach, wy
dobywanych w Siegen, lub też sprowadzanych 
drogą wodną i lądową z rozmaitych stron. 

W starych archiwach znajdujemy ślady 
~st;nienia przemys~u żelaznego w tych stronach 
JUZ w XIV stulecm. W r. 1740 założono w Es
sen pierwszą większą fabrykę, znaną obecnie jako 
olbrzymie zakłady firmy F. Krupp. Malutkie 
"wielkie" piece owych czasów przetapiały krajo
we limonity przy pomocy węgla drzewnego. 
Dzienna ich wytwórezość nie przewyższala 1500 
kg. Pierwsze próby zastosowania paliwa mineral
nego, wywołane potrzebą oszczędzania lasów, mia
ły mi.ejsce w końcu wieku XVIII. 

Sląsk Górny szczyci- się pierwszeństwem za
stosowania koksu d:> wyro bu surowca. Miało to 
miejsce w r. 1796 w Gliwicach. Westfalia nie 
zaraz poszła za tym przykładem, bo dopiero w r. 
1849 puściła huta Friedrich Wilhelm w Miilheim 
nad Ruhrą pierwszy wielki piec na koksie. 

Równocześnie rozwijał się wyrób żelaza pu-

dlowego, wynaleziony w r. 1784 przez HENRYKA_ 
OoRL'A a ulepszony przez RoGERs'A w r. 1818. Za
częto też budować walcownie, poruszane parą. 

Przeprowadzenie dróg żelaznych w r. 1840 · 
pozwoliło przemysłowi żelaznemu rozwijać się co
raz więcej, mimo to jednak sprowadzano jeszcze 
olbrzymie ilości surowca angielskiego. 

Wynalazek BEssEMER'A (r. 1855) wywołał ol
brzymi przewrót w wyrobie żelaza i stali. KRupp 
pierwszy zastosował konwertor, po nim w r. 1863 
HoEREK. 

W r. 1875 Westfalia wytworzyła 470108 t · 
surowca, z którego 54°/0 przerobiono sposobem 
BEsSEMERA. Fosforyczne rudy miejscowe nie sprzy
jały jednak tej metodzie, co zmuszało przemy
słowców do sprowadzania rud zagranicznych 
(z Elby, Hiszpanii, Algieru). W r. 1878 przywóz 
wynosił 600fo og,)lnego spożycia rudy. Wynala
zek THOMAs'A-GILCHRisT'A zmienił: powtórnie nagle 
stosunki wyrobu żelaza, umożebniając przeróbkę 
rud fosforycznych. 

Nie bawem też dał się zauważyć nadzwyczaj" 
szyb ki postęp zasadowej metody przy rów n o czesnym 
upadku wyrobu żelaza pudlowego. Obok upadku wy
robu surowca pudlewego widzimy cofanie się ilo
ści odlewów, wykonywanych wprost z wielkiego 
pieca. Powodem tego ostatniego objawu jest nie 
tyle trudność techniczna wytwarzania dobrego 
surowca lejarskiego w wielkim piecu, ile trudno
ści, nastręczające się przy postępowaniu z forma
mi i odlewami przed wielkim piecem, oraz fakt, 
że nieużyty do odlewu surowiec nie znajduje za
stosowania w piecach THOMAs'A. 

Westfalia posiada n ad zwyczaj sprzyjające 
warunki zastosowania zasadowego procesu do 
przeróbki rud fosforycznych; to też rozwijał się 
ten przemysł zupełnie równolegle z ogólnym po
stępem techniki na kuli ziemskiej, co widoczne 
jest z następującego zestawienia wytwórczości 
stali BEssEMER'A, THoMAs'A i MARTIN'A (w tysiącach 
tonn): 
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Kraje 

Stany Zjedno· 
czone .. 

Anglia ... 
Niemcy i Lu
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Frimcya .. 
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gry ... . 

Belgia ... 

Razem na kuli 
ziemskiej. 

Okra,g Dort
mund ... 

Oj ogólnej wy
o twórczości 

.. 

PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

l r. lSso l r. 1885 1 r. 1890 l r. 1895 1 r . 1900 
oraz' wyrobu brykiet. Stosunek do ogólnej w.Y." 
twórczości węgla wynosi 130fo . 

. Wysyłka i spożycie węgla zagłębia Ruhr 
dosięgł:y w r. 1900 cyfry 53 miliony tonn. Prze
wóz teJ olbrzymiej ilości węgla, powiększonej 
prze~ ru.dę rozmaitego pochodzenia, wyma~a od
powied:uo urządzonych środków komunikacyi. 
Zagłębie Ruhr posiada też najgęstszą sieć dróg 
żelaznych w Niemczech: w r. 1897 posiadało ono 
66,95 km dróg żelazn:ych na 100 km 2 powierzchni, 
podczas gdy Saksoma tylko 16,09 km, a okrąg 
Opole 10,5~ kn~ . W całych Niemcz~ch zaś wy~ 
pada przeCiętme tylko 8,67 km drogi żelaznej na 
100 km 2 powierzchni. 

l 267,7 l 739,9 4 }-!6,9 6 212,7 10 8og,, 
l 320,6 2 ozo,s 3 637,4 3. 312,1 4 933,0 

624,4 8g3,7 l 613,8 z 83o,s 4 791 ,o 
388,9 553,8 s8z,o 8gg,7 l 529,2 
295,6 192,9 378,4 574,, l 494,0 
134,2 278,8 499,6 732,2 l wo,o 
132,1 155,0 221,3 45~,6 731 ,z 

4 163,5 s834,6 II 279,4 '5 015,9 25 387,5 
549,0 §65,6 l os6,8 l 354,4 2 385,9 

13% l 9,5°/o g,60fo 8,7o/ o 9,6% 

Drogi wodne nie stanęły jeszcze dotychczas 
na pożądanej stopie rozwoju. Istnieje kjlka bar
dzo dobrych projektów, których wprowadzenia 
w życie niepodobna jednak przewidzieć. Obec

U dział 13% w ogólnej wytwórczości zasadowego nie używa się Renu i kanału Dortmund-Eros 
metalu w roku 1880 zawdzięcza Dortmund oko- z odnogą Heinric:henburg-Herne. 
liczności, że zaraz z początku zaczął energicznie Kosz tn wlasne wytwórczości węgla, zależne nie 
korzystać z nowego wynalazku; spadlszy następuje tylko od grubości i położenia pokładów, ale i od 
do 9,50fo, mniej więcej utrzymuje się stale na tej sposobu odbudowy, ilości wydobycia rocznego od 
wysokości, podczas gdy Francya z 9,7oj

0 
w roku sprawności robotnika i innych warunków, muszą 

1880 spada do 6% w r. 1899, całe Niemcy zaś być bardzo rozmaite. Towarzystwo Gelsenkir
wraz z Luksemburgiem podnoszą się z 15,6% do chen osiągnęło w kopalni Minister Stein w roku 
19,20fo. 1899/1900 minimum kosztów własnych w wysoko-

Ponieważ podstawą przemysłu żelaznego jest ści 5,54 marek za tonnę wydobytego węgla, 
węgiel, przyjrzymy si9 pobieżnie pokładom tego a w kopalni Bonifacius maximum, wynoszące 8,20 
opalu w prowincyi reńsko - westfalskiej poczem mar~k za tonnę. Towarzystwo Haq)en, które naj• 
zbadamy rudy żelazne. daleJ poszło w rozwoju w ostatnich latach, miało 

Węgiel i lignit. Zagłębie rzeki Rulu może średnio 7,33 marek kosztów własnych. Stan tych 
być uważane za najważniejsze w Niemczech ze kosztów w wymienionych dwóch towarzystwach, 
względu na bogactwo węgla. Znany obszar w9- które są najważniejszeroi w zagłębiu, był w la
głowy wynosił 1900 lwt2 w r. 1890, obecnie zaś tach 1804 do 1899 następujący: 
po wykonaniu nowych wierceń z dobrym skut- 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
kiem zbadana powierzchnia obejmuje 2 900 km2• w markach 

. Obliczona ilość węgla w tych pokładach wy- Tow. Gelsenkirchen 5,33 5,42 5,46 5,79 6,16 6,58 
nosi: " Harpen . . 5,70 5,80 5,74 6,08 6,49 7,33 

do głębokości 700 1-n 11 miliardów tonn Wzrost kosztów własnych w ~mienionem 
od 700 do l 000 m 18 3 "1 000 do 

15
oo m ' " " pięcjoleciu wynosi 23,4% względnie ,60fo; przy-

25 " " czyn tego stanu rzeczy nje będziemy tutaj badać. 
razem do głębokości 1500 m 54,3 " " Wydajność roczna jednego robotnika była 

Poniżej tej głębokości przyjmują jeszcze 75 w rozmaitych zagłębiach węglowych Niemiec na
miliardów tonn węgla, z którym jednak obecnie stępująca (w tonnach): 
nie można się liczyć ze względów praktycznych. .l{ok Śl&sk Góruy Ślo,sk Dolny ltuhr Saar 

Zazwyczaj dzielą węgiel na trzy zasadnicze 1891 331 203 278 221 
gatunki: 1895 345 217 274 226 

l) Węgiel gazowy i węgiel płomienny ga- 1898 382 224 274 245 
zowy, bardzo twardy, nadający się zatem do prze- 1899 379 219 274 237 
wozu; węgiel ten używany jest do pieców pudlo- Różnice tu wykazane pomiędzy poszczegól-
wych i ogrzewających oraz na użytek domowy. nemi zagłębiami zależą oczywiście od sposobów 
Stosunek wytwórczości tego węgla do ogólnie wy- odbudowy i natury pokładów. 
dobytego wynosi 300fo. 2) Węgiel tlusty, stoso- Przeciętne zarobki dzienne robotników w za
wany przedewszystkiem do wyrobu koksu oraz do głębiu Ruhr w r. 1900 były następujące: górnicy 
opalania kotłów na parowcach i lokomotywach. 5,16 marek, cieśle 3,36 m., robotnicy na powierzch
Stosunek wynosi 570fo. 3) Węgiel chudy, używa- ni 3,32 m. 
ny w przemyśle tkackim i przędzalniczym ze Wogóle należy zaznaczyć, że robotnik west
względu na małą ilość dymu, do opalu mieszkań falskich ·kopalń węgla jest lepiej płatny od swo-
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ich kolegów w innych zagłębiach niemieckich, co rzony w r . 1889 syndykat czuwa nad sprawami 
zapewne pochodzi z przyczyny większej wydaj- tego przemysłu. · 
nośc~ kopalń,. a przeto przemyslowiec lepiej może .Cena lignitu wynosi 1,70 marek za tonnę; 
plac1ć rob?tmka. . . 

1 

przyJąwS.Z.f zaś, że jego wartość opalowa jest trzy 
WY:ro~ brykiet z .m1ałl!- wę~lowego ma na ra~y mmeJszą od węgla, wypada stąd odpowie

celu zuzyc1e. teg~ . m1~ln 1 dame go . spożywcy dma cena .węgla 5,10 marek za tonnę. 
w praktyczneJ mozhweJ do zastosowama postaci. l Co s1ę tyczy zastosowania lignitu w meta
Te~. sposób. ~użycia: węgla rozw~nąl się, w. W, est- lurgii żelaza, wymienić należy generatory ligni
f~ln wlaścnv1~ dop1ero w ostatmem. dz1~s1ęmole- to we. w Deutz oraz opal kotłów parowych przy 
cm po otwarcm w roku 1891 odpow1edmego syn- użycm schodkowych rusztów o wielkich rozmia-
dykatu. . . , , . rach i aut~matycznem zadawaniu opalu. 

W r . 1891 wynos1la wytworczos~ bryk~et [ . Ru~y ~elazne. Rudy żelazne Westfalii odgry-
w o~ręgu Dortmund 482000 t, w r: 189o poclmo- l waJą ~1ew1elką stosunkowo rolę w miejscowym 
sl~ s1ę do 796000 t a w r. 1900 do::nęgla wysoko- wyrobie surowca, bądź to ze względu na niewiei
ści 1530000 t. ką zawartośó żelaza, bądź to na skład chemiczny, 

Prowincye reńsko-westfalskie posiadają oprócz nie od]Jowiadający warunkom fabrykacyi oraz ze 
węgla kamiennego inny opal kopalny, którego względu na nierozwiązaną jeszcze sprawę środków 
znaczenie coraz bardziej uwydatnia się, jakkol- przewozowych w tym wJ:aśnie kierunku . W sku
wiek ustępuje pierwszemu. Jest nim lignit, znaj- t~k tych warunków huty westfalskie zaopatrują 
dujący się w górniczym okręgu Bonn . Obecnie s1ę .w 1~uclę w Szwecyi i. Hiszpanii, skąd sprawa
eksploatowana po\\ierzchnia pokładów lignitu wy- ~lzaJą Ją drogą wodną, Jako też w Lotaryngii 
nosi 120 lnn2, średnia zaś grubość pokladów do- ~ 1 Luksembl<rgu. 
chodzi do 27 nz, co odpowia cla ilości 3 000 mili o- Gł'?wn e ogniska wydobycia rud żelaznych są 
nów tonn . 

1 

następuJące: 
Wydobywanie lignitu, uprawiane bardzo po- . a) w. zaglębiu ~uh~ i w Westfalii znajdują 

wierzchownie w początkaclt ubieglego stulecia, s1ę rudy Ilaste, za wJeraJące 30-50% żelaza, wy
było prawie zupełnie zaniechane w skutek roz- l dobywane w pobliżu Porta - vVestphalica, oraz. 
woju sieci dróg żelaznych, które pozwalaly prze- :zerwone ~rochowcowe żelaziaki o 38° 0 żPlaza 
wozić węcriel kami nny w dalsze okolice. Z ini- 1 1% . fosforu. Małe kopalnie istnieją również 
cyatywy Towarzystwa Roddergrube okol o Briihl w okoliCach D01:tmund i J?ochum (ruda ilasta czar
pod~iosł'o się nieco znac~enie lign~tu ~roku 1876; 

1 
12a blackband) .1 oko]o Witten oraz Werden (fos-

dopiero od roku 18HO Jednak daJe bię zauważyć ±oryczna ruda 1l3:sta). . 
staly wzrost wytwórczości tego opału, t. j. od . b) ?J~rąg S1egen (S1ege!l~nd) posiada najod
czasu wyrabiania brykiet lignitowych. Lignit su- l p~}\n,edmeJsze rudy dla .nn~Jscowych wielkich 
rowy, wydobyty z kopalni, zawiera okolo 60°;0 p1ecow. Są to spaty, zawieraJące dużo manganu 
wody, co oczywiście wielce obniża jego wartość (9°/o) a ~tosunkowo mało fosforu. Cena tych rud 
opa]ową, tak że 3 kg surowego lignitu równowa- Jedna,k Jest bar~zo. wysoką wsku~ek .trudnych wa
żą 1 kg węgla z Ruhr. Suszony w temperaturze run~ow ~ydol:iycia, c.o utrudma ICh wysyłkę. 
100° ten sam lignit zawiera następujące składniki : Dwie trzeci: ~ydobyteJ ru.dy zużywa się na miej-

. l 
06 

-o; scu, reszta 1dz1e do zagłębia Ruhr. 
:~~Ó~· 5'~o 0 l] c) Okręgi Lahn i Dill mają przedewszyst-
tlen i azot. 23'oo/ _;;:iem czerwone żelaziaki o zawartości średnio 45-

, 
0 

° b0° 0 , czasem nawet 60°/0 żela~a. Czwarta część 
popiół 5 /o znajduje zastosowanie w miejscowych hutach, 

Wyrób brykiet z lignitu polega głównie na reszta idzie do prowincyi Nadreń kiej i do West
suszeniu. Służą do tego piece o spodku obroto- falii . 
wym, do których zadaje się lignit surowy mielo- d) Przez długie lata zużywano żużle pudlo
ny. Piece te ogrzewa się parą, jnż użytą w ma- we i spawalne; zapasy te jednak są na wyczer
szynach parowych. Fara przechodzi przez rury, panin. . 
nie stykając się naturalnie wcale z suszoną masą. e) Zużle THOMAs'A odgrywają ciągle jeszcz~ 
Wysuszony wytwór przechodzi przez gnioto\-vni- ważną rolę. 
ki, skąd dostaje się zapomocą wstęg z kubłami f) Resztki pirytu, pochodzące z hut miedzia
pod prasy. Prasy zużywają po 70- 80 IP i wy- nych w Duisburgu i w Hamburgu, przerobione 
wierają 1200 do 1500 atm. ciśnienia. Ogrzanie l na brykiety, znajdują ograniczone zastosowanie. 
masy, wywolane tern ciśnieniem, tworzy tempera- Zawierają one 62-63°/0 żelaza. 
turę, która topi zawarte w lignicie skladniki bi- g) Kamień . wapienny znajduje się w pagór
tumiczne i przez to zlepia masę bez zastosowy- kach, rozciągających się od Diissoldorfu do Let
wania do tego celu jakiegokolwiek obcego mate- ~ mathe. OkoJ:o Augerthal w pobliżu Ratingen spo
ryalu. Po wyjściu z prasy brykiety lignitowe tyka się bardzo czysty wapniak. 
stygną na wstędze ellugości 200- 300 m. Utwo- Zauważyć wypada, że nowy kanal Kieloński 
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skrócił drogę dla rud szwedzkich o 400 km. eo 
odpowiada w kosztach przewozu oszczędności l 
marki na tonnie rudy. Kanal zaś Dortmund-Ems, 
skracając drogę o 700 km, obniżył koszta przewo
zu o 3 marki na tonnie. Nadzwyczaj ważn·em 
byloby dla hut westfalskich . m:e~ulowanie rzeki 
Moseli ze względu na ogromne 1losc1 rud (1102134 t), 
sprowadzanych z Lotaryngii i Luksemburga, i ce
nę przewozu, która wynosi 6,76 marek za tonnę, 
co odpowiada ogólnemu wydatkowi 7 450000 ma
rek na sam przewóz rudy. 

Większe huty urządziły w portach reńskich 
wlasne stacye przeladunkowe, zaopatrzone w ma
chiny, wyładowujące rudę z parostatków i prze
noszące ją do wagonów. Przyrządy te pochodzą 
z Ameryki, gdzie znalazJ'y obszerne zastosowanie, 
i odpowiadają znanym tam typom Brown Hois
ting C~ i Hunt. Zapornocą tych machin wyłado
wuje się na godzinę 50-75 t rudy . 

Wyrób koksu . Wykazaliśmy wyżej, że 57% 
węgla. wydobywanego w zaglębiu Ruhr, jest do
skonałym materya1em do wyrobu koksu. Nic 
dziwnego. że ten dział fabrykacyi przybrał ogro
mne rozmiary i nie tylko że zaspakaja miejscowe 
potrzeby, ale wywozi jeszcze znaczną ilość poza 
granice państwa. "'Wytwórczość koksu w zaglę
biu rzeki Ruhr stanowi 74,6% ogólnej wytwór
czości Niemiec. 

Istniejące jeszcze gdzieniegdzie piece kokso
we o podluźnych komorach zostały wprowadzone 
w r. 1850. Dzielą się one na dwa główne typy: 
SMET'A o kanałach poziomych i FRANQOis i RExRo
TH'A o kanałach pionowych. Piec CoPPEE'Go, ulep
szony w r. 1867 przez C. OTTo z Dablhausen, lą
czy zalety obu starych typów, wskutek czego 
znalazł on prawie wylączne zastosowanie, tak że 
o hecnie istniej e w Westfal i i około lO 000 pieców 
koksowych systemu 0oPPEE-0TTo. Mniej używane 
:są piece CoLLIN'A, voN BAUER'A, BRuNcK'A i inne. 

Walka współzawodnicza, nie pozwalająca na 
chwilę spuścić z oka sprawy cen wlasnych wyro
bu, wystąpila i w przemyśle koksowym z calą su
rowością. Huty koksowe wcześnie też zaczęły 
myśleć o najdalej idącej przeróbce wytworów po
bocznych przy wyrabianiu koksu. Zużycie ga
zów do opalu kotłów samej huty stoi w pierw
szej linii, ale jest ono tak naturalne, że \vażniej
szem się wydaje wspomnieć o zużyciu wlaściwych 
odpadków. Towarzystwo Otto-Hilgenstock urzą
dziło w r. 1881 przy kopalni Holland okolo Wat
t~nscheid koksownię, która pod względem zuży
Cia odpadków może slużyć za wzór dla wszyst
kich innych tego rodzaju zakladów niemieckich. 

Niektóre mniej tluste gatunki węgla kokso
wego wymagają, aby je ubijać w piecach w celu 
uzyskania jak największej wydajności. Do tego 
celu slu?;ą specyalne maszyny, budowane podlug 
trzech typów. 

. Zbytecznem byl'oby wchodzić w szczególy 
dz1ałania tych maszyn i ich zalet. Wystarczy 

1 zaznaczyć, że użycie tych maszyn powiększa wa
gę naboju o 15 do 180fo 

Wytapianie surowca. Wytwórczość surowca 
w okręgu Dortmund zajmuje poważne stanowisko 
wobec wytwórczości wszechświatowej. Stanowi 
o.na 7°/0 tejże, podczas gdy wytwórczość calych 
Niemiec wynosi Lylko 200fo. 

Ponieważ przeważna część wytwarzanego su
rowca (80°/0) ulega dalszej przeróbce w piecach 
1Y1ARTIN'A, musi zatem zawierać następujące skład
niki we wskazanych ilościach: 

krzemu 1,0% najwyżej 
fosforu . 1,8% najmniej 
manganu 2,0°/0 " 

St.osownie do tych wymagań naboje wielkich 
pieców składają się przeważnie z: 

l) Rudy z Lotaryngii i Luksemburga (mi
nette) 35-400fo. 

2) ~udy szwedzkiej fosforycznej 35 - 400fo. 
3) Zelaza. spatowego lub żelaziaka z N assau 

lOOfo. . 
4) Zużla. pudlowego. martenowskiego, rudy 

z Porta, westfalskich limonitów, blackband i t. p. 
lOOfo. 

Trndne warunki przewozu rudy lotaryńskiej 
i luksemburskiej, o czem wspominaliśmy wyżej, 
zmuszają fabryki do poszukiwania innych rud za
granicznych, bogatych w fosfór i zawierających 
odpowiednie ilości manganu, które można spro
wadzać ta1'1szą drogą wodną. Pomimo nadzwy
czajnie korzystnego skfadu chemicznego ustępuje 
ruda Luksemburga i Lotaryngii pierwszeństwa 
rudzie szwedzkiej. Z pomiędzy rud szwedzkich 
najważniejszymi są Graengesberg i Gellivara, po
dzielone na pięć gatunków stosownie do zawarto
ści fosforu (od 0,05 do 1,50fo). Gellivara, jako mięk
ka, nie znosi dobrze przewozu, wskutek czego 
mniej jest stosowaną niż Graengesberg. 

Male stosunkowo zastosowanie rud 7. Siegen 
tłomaczy się bardzo wysokieroi cenami, któ<re je
dnak nie mogą być obniżone z powodu znacz
nych kosztów wlasnych, gdyż wydobycie tych 
rud prowadzi się zapomocą szybów. Użycie rud 
zagranicznych, których najlepsze tylko odmiany 
sprowadza się, ze względu na koszta przewozu, 
pociągnęło za sobą wzrost wydajności nabojów dla 
surowca thomasowskiego. 

Surowiec lejarski zajmuje drugie mieJsCe 
w wytwórczości wielkich pieców. Wyrabiano go 
dawniej g1ównie z żelaziaków czerwonych i bru
natnych z Nassau. Obecnie dodają do brunatne
go żelaziaka szwedzką rudę, głównie Gellivara, 
ubogl'lt w fosfór. Do wyrobu surowca lejarskiego 
M l używają niektóre huty mieszaniny minetty 
i i·udy szwedzkiej, inne zaś rud hiszpańskich, 
zmieszanych ze szwedzkiemi, zawierająceroi malo 
fosforu. 

Specyalne gatunki surowca, jak surowiec 
zwierciadlany i ferromangan wyrabiaj 1\ się glów-
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nie w prowin cyi Nadreńskiej (nie licząc okolic 
Siegen, których specyalnością są te wlaśnie ga
tunki). 

Do wyrobu surowca zwierciadlanego używa
ją miejscowych rud manganowych, zmieszanych 
z rozmaitemi rudami zagranicznemi, do ferroman
ganu zaś slużą wyłącznie obce rudy. 

Przeciętne analizy specyalnych odmian su
rowca westfalskiego są następujące (w 0

/ 0 Ofo): 

l StiTowiec l }'erro ... Silico· Ferro· 
;owi = ia.dlany _ mangan szpigel siliciuro 

~1angan . 30-45 so - 8s zo,o-z..j,o o,g-1,23 
Ki·zen1 

1 
o,ós - ,,o . ~,os-I,4o w,o-q,o IQ,0-17,0 

'Aręg i cl 1 5~0 - 6,2 6,o -7,0 l,J- ''3 ,,s- l ,1 

F osfór . 

1 

o,12 -=o,15 o,z3-o,zs o,1z-o,,4 o,Iz-o,I3 
Sia r ka , 

1

o,OT8-o,ozs o,o1g 

Prz eciętna wytwórczość na dobę "\vielkich 
p.i e<:ów l'eJ1sko-westfalskich waha się w granicach 
od 160 do 200 t a pochodzi to z dużych rozmia
rów wielkich pieców i aparatów, ogrzewających 
powietrze. Na szczególną uwagę zasługuje wiel
ki piec Towarzystwa Deutscher Kaiser w Bruck
hausen, którego objętość · wynosi 590 m 3 i pozwa
la na dzienną wytwórczość 500 t surowca. w typl 
piecu otrzymano nawet 518 t surowca na dobę. co 

. razem z czterema innymi piecami tejże huty da
j e 1661 t surowca na dobę, czy li przeciętnie 41b t 
na jeden piec. · Jest to cyfra, zasługująca w Eu
ropie na wyróżnienie. Wymieniony wielki piec 
jest też największym w Europie. 

Ameryka pi'zekroczyla te cyfry w innych 
jednak warunkach, mianowicie przy większej wy
dajności skladu n:aboju i mniejszem zużyciu 
koksu. ,. 

Inżynier F. LtiRMA'NN podaje 'następującą ta
bli<:ę porównawczą dla amerykańskich i westfal
skich wielkich pieców, z której' wynika, o ile 
trudniej w Westfalii osiągnąć tak wysoką wy. 
twÓl'CZOŚÓ. . . 

Podlug F. 'Lii'RMANN.A dla wytworzenia 500 t 
surowca potrzeba: 

w Ameryce, w Westfalii 
Rudy . 
Kamienia wapien'nego 
Rązem skład nab.oju 
Koksu. 
O~łkowity nabój 1 zadawany 

do . pieca . . . 

848 
162 

l 010 
415 

1425 

1.100 
145 t 

1 .245 t 
500 

1745 

. . 
19o4 

znajduje'się jedyny w tych sti·onach ·wielki piec, 
idący na węglu drzewnym, który wytwarza 'rocz
nie tylko 2000 t surowca, używanego wyłącznie 
do wyrobu hartowanych walców. Wielkie piece 
w Siegen dają 20, 30 i t. d. tonn surowca na do
bę, a największy z nich, należący do Bremerhiitte 
w Geisweid, wytwarza 145 t na dobę. 

Pod względem budowy wielkich pieców pro
win c yi Nadreńskiej i Westfalii rzuca się przede
wszystkiem w oczy coraz częstsze zastosowanie. 
cegly węglowej, specyalnie na ten cel wyrabianej 
przez firmę Birschel et Ritter w Erkrath obok 
Diisseldorfu. Badania - własności tej cegły, doko
nane w znanej stacyi doświadczalnej w Oharlot
tenburgu, wykazaJy 270 - 300 kg wytrzymałości 
na zgniecenie na cm 2

• Oegly wyrabia się głów
nie ze sproszkowanego koksu o małej zawi:trtości 
popiołu z dodaniem grafitu w pewnym stosunku. 
Sniola służy do zlepiania powyższych substancyi 
sproszkowanych a robota wykonywa się w pra
sach hydraulicznych pod bardzo wysokiem ciśnie
niem. Gotowe cegły praży ·się nadto w specyal
nych piecach o bardzo wysokiej temperaturze. 

Do połączenia · cegly sluży zaprawa gi·afitowa, 
dostarczana przez firmę Birschel et Ritter razem 
z cegłami'. . 

Wiele fu·m zastosowało u swoich wielkich 
pieców płaszcze żelazne lane, okrywające calą 
powierzchnię pieca aż do wylotu. Wymienić tu 
należy wielki piec z Bruckhausen o wydajności 
500 t i piec towarzystwa 8chalke 250-tonnowy . 

Dysze LuRMANNĄ o pionowej osi obrotu znaj
dują coraz obszerniejsze zastosowanie nie tylko 
w omawianych tu okolicach, ale :wogóle w Niem
czech. 

Wyciągi nabojów są pra.wie wszędzie piono
we i poruszane' parą. Silę elektryczną dopiero 
wprowadzają·, a początek ·pod tym względem zro
biła huta Hoesch przy budowie nowego czwarte
go \vielkiego pieca, zastosowując nadto wyciąg 
pochyły. W Di.fl:'erdange (LuksElmburg) sprowa
dza się rud/ do wylotu wielkiego pieća kolejką 
powieirz11ą. podczas gdy koks bywa,' podnoszony 
na wyciągu pionowym. · · 

Pod względem zastosowania parowych maszyn 
wiatrowych nie można zauważyć znacznego postępu. 
N aj więcej stosowane są maszyny poziom'e; znajdują 
si ę jednak w nowej 'hucie KRUPPA w Rheinhausen 
cztery pionowe · maszyny wiatrowe·, dostarczające 
wiatru o ciśnieniu 45 cm rtęci, zredukowanego do 
38cm po przejściu aparatów OowPERA. Tak;ie piono
we maszyny buduje w Niemczech firma 'Bayenthal 
w KoJ.onii, podcz~s g'dy poziomeroi maszynami wia
trowemi zajmuj 'ą się przedewszystldem :tlrmy: Ehr
hardt et Sehmer w Schleifmuble-Saarebriick, war- · 
sztaty Siegen, ·oraz Markiselw : ~as'~hinenfabrik , 

Wieikie piece w Siegen z powodrr'swego po- w Wetter. Huta Gutehoffnungsliutte w Oberhau
loże~ia geografic~nego znajdują się w zupełnie sen. wykonywa sama cylindry powietrz'rle dla ma
odmłennych warunkach. Ceny koksn· d9chodzą , ~~,Y~ •:ria~.rowych 1 _ dostarczanyc'h jej _ pr_z~z speąya- . 
do''4,20 a nawet ' f>:OO ' ma:rek za tonnę. W Siege:i!·· l•1stow. • · · · ··. ;· · · ·,· · · 

l 
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n 12. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 333 

W tej hucie znajdujemy cztery maszyny nego koksu w wielkim piecu, trzebaby dla nor
wiatrowe o sile l 000 JP każda, połączonych wspól- malnego pieca o 250 t dziennej wytwórczości ma
ną kondensacyą centralną. Obok tych IIJ,aszyn szyny wiatrowej, dającej l 000 m3 wiatru. Dla 
parowych ustawiono l 000-konną maszynę gazową nowego pieca z Bruckhausen o wydajności 500 t 
systemu OTTo-DEuTz, która ~yla czynną na wyst~- nale~aJoby przeto z~st?sowa.ć. ~aszynę o 2000 m3 

wie w Dusseldorfie, oraz dwie maszyny KoERTING A powietrza. SpecyahśC1 uznah Jednak, że korzyst
dwutaktowe o sile 500 IP każda, wciągające po 

1 

niej jest dla maszyn wiatrowych nie przekraczać 
450 m a powietrza na minutę. · Rozmi~ry maszyn cyfry l 000-1250 m 3 :rowiet.r~a i w razie potrze
wiatrowych wzrastały proporcyonalme ze wzro- by sto sować racze.1 dwie mmeJsze maszyny. 
steru rozmiarów wielkich pieców; 2-metrowa śre- Zastosowanie motorów gazowych do pomp 
dnica cylindra powietrznego a nawet 2;Z50 m by- wiatrowych z natury rze r zy kazało zwrócić bacz
wa często stosowaną, skok waha się między 1.3 m niejszą uwagę na zamknięcie wylotów wieikopie
i 1,6 m; ilość wciąganego powietrza na minutę cowych. 
dochodzi l 250 m 3 przy ciśnieniu l kg. Przyjmu- l (D. n.) Zygmz111 t Bielski 
jąc 6 111 3 wciągniętego powietrza na l lzg spalo- inżynier . 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1903. 
W:F,;GIEL KAMIENNY. W grudniu r. 1903 w 30 

kopalniach węgla kamiennego było czynny ·h 49 
szybów wyciągowych i 290 kotłów parowych. 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 22 
dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal
niach byla następująca: 

Moc 

FP 

Maszyny Liczba 

Wyciągowe . . 64 7 609 1,95 
W odocią~owe . . 125 16 698 4 28 , 
Do innyc celów 139 5 072 1,30 

Razem 328 29 379 7,53 

Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro
b~czych wynosąa: na powierzchni 297 i pod zie
mią 597. PrzeCiętna liczba zatrudnionych robot
nikLI\~ b~ła następująca: górnicy 4 766, pomocnicy 
pod Ziemią 9 179, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 5 328, kobiety 888, razem 20161. Na l 000 
et;. metr. ~ydobytego węgla przypadalo robotni
kow: g?rmcy 1,22, pomocnicy pod ziemią 2,35, 
pomocmcy na powierzchni mężczyzni 1,36, kobie
ty 0,23, ra.zem 5,19. Przeciętna wydajność jedne
go robotmka na dniówkę wynosiła: górnik 37,25 
ctr. metr., g?rni~ i pomocnik pod ziemią 12,73 ctr. 
metr.,. wogole Jeden robotnik 8,81 ctr. metr. 
'YydaJność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
Silaby 19~,82 ctr. metr., do rocznej - 2 325,84 ctr. 
metr. ~Iczba ogólna odrobionych dniówek była 
n~stępuJąca: górnicy ~04 859, p~mocni~y pod zie
~Ią 201945, pomocmcy na powierzchm mężczyz-
111 117 220, kobiety 19 531. razem 443 555. N a l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadalo dniówek 
robotników: górnicy 26,85, pomocnicy pod ziemią 
51,70, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 30,01 
kobiety 5,00, razem 113,56. Suma ogólna zarobk~ 
robotników wynosił'a (w rublach): górnicy 205 034 
pomocnicy pod ziemią 192 130, pomocnicy na po~ 
wierzchni mężczyzni 117 074, kobiety 10 475, ra
zem 524 713. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka na dniówkę był' następujący (w rublach): gór
nicy 1,96, pomocnicy pod ziemią 0,95, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,00, kobiety 0,54, wo
góle 1,18. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 

l 
przypadało zarobku robotników (w rublach): gór
nicy 52,49, pomocnicy pod ziemią 49,20, pomocni
cy na powierzchni mężczyzni 29,97, kobiety 2,68, 
razem 134,34. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych była na
stępująca: 

Przypadało 
wypadków meszczęśliwych 

Zakończone śmiercią . . 3 0,15 O 08 
' Niezdolność do pracy zu-

pełna . . . . . . . 
Niezdolność do pracy czę-
ściowa . . . . . . 27 1,34 0,69 

Wyzdrowienie zupełne . 207 lO 27 5 30 
Wytwórczość węgla podług gatunków' była 

następuJąca: 
Gat.grube 2055609 ctr. metr. czyli 52,63% wytw. 

" średnie 642114 " " " 16,44% " 
" drobne 1208072 " " " 30,93% " 

Razem 3905795 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 
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334 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1904 

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

-

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

i=l " -~ .Q "' l 
Nazwa Właściciel lub 

Cl) ... "' Cl) 

Od ;kczątku ~o · ,... ~o·'"' ...... 
~"".a 

...... ~.,;.g t'l t'l 

kopalni dzierżawca 
'1::l g .Q e '1::l o:>:> Grudzień ro u do 

:::1 

l 
"- o to :::1 8.-3 ~ 31 grudnia ... .-o"~ l ... .,;".-< 

ó o CQ ó o CQ 

ctr.metr. j 
l 

centnarów metrycznych -~ ctr.metr. / % 

Niwka Tow. Sosnowieckie . ~ l l l 
S27987 s 785 281 S05 947 6402 440 - 22040 , - 4 + 6I71S9 + 11 

Barbara .. " l 
Mortirner 3WS47 4 440 913 356 5'3 44588g7 - 4' 034 , - 10 + 17g84 + o 

" " Milowice 301 405 3151091 z8o 223 3 7S3832 - 21 182 ' - 7 + 00z7-łl + 19 
" " Hr. Renard. 
" 

Hr. Renard 4o8 434 1 s 328 091 495 8zo 6 020 'fl9 + 87386 1 + 21 + 6gz678 + 13 
Andrzej II. 

" " " 
Ił 320 32 405 25 035 19' 564 + '37'5 + 121 + 159 159 +491 

Jan II -- 2 959 - -

~7955 1 +-
- 2959 -JOO 

" " " 
Kazimierz 

" 
Warszawskie 353 2]0 4 224635 371 225 4 365 oos + 5 + 14°370 + 3 

Feliks. 
" " 

97 500 l 278220 108000 l 29402) + lO 500 + 11 + 1S8o5 + l 

Paryż. 
" 

Franc.-Włoskie . ~ 4'6418 4 336 '53 447o87 + 3066g + + 6rs 302 + 
Koszelew 4 951 455 7 14 

" " " 
Saturn 

" 
Saturn . 401 ?6o 3 2)1 22q 453834 495 130 + 52074 + 13 + 1]00 138 + 52 

Czeladź " 
Czeladzkie 323 15' 3773 666 33G 222 4 367gg8 + 13071 + 4 + 594 332 + !6 

Flora . " 
Flora J 16o042 2 106743 + + + '3045' + 6 

Franciszek . l '75 455 2 237 194 15 413 9 
" " Jan I. Spadk. hr. Walewskiego 52 I lO 713 557 4' 882 57 1 8]0 - 10228 - 20 - 141687 - 20 

Grodziec I. St. Ciechanowski 36g8o 567 cf55 27295 404846 - 968s - 26 - 163119 - zg 
Grodziec Il Tow. Grodzieckie . 9845 122 z8s 27022 200 550 + 17 177 + 175 + 78265 + 64 
Grodziec III 

" " 
9 56o 2078o 1710C '94686 + 7 540 +79 + 173g00 + 837 

Antoni Dz. Schon i Lamprecht 9' o~ 848820 05oo 837100 - 23 500 - 26 - 11 720 - l 

Red en Tow. Franc.-Rosyjskie 71677 1 l 02! 884 5502 l o66 sor - 16005 - 22 + 44617 + 4 
Tadeusz II. 19282 1 137 sg8 !8840 173 328 - 442 - 2 + 35730 + 26 

" " " Staszyc II 
" " " 7409 48950 13029 132 '4' + 5 620 +]6 + 83 191 + '?0 

Mikołaj Dzierż. Tow. Flora 2g81 '3891 '58 16740 - 2 823 - 95 + 2849 + 20 
Helena 

" 
T. W aligórski 17124 158262 14740 !63 733 - 2 384 - 14 + 5 471 + 3 

Andrzej I J. Wrzosek 15]20 l J82 ft> 20456 163 T\2 + 4736 + 30 - 19028 - 10 
" Stella. M. Sternicki . 8401 67295 - 8610 - 8 401 -100 - s8685 - 87 
" Al wina W. Szyszkin. 4302 82748 3843 55 364 - 459 - 11 - 27384 - 33 
" Flotz Rudolf 
" 

Z. Zwoliński . 23224 26ggo3 235o8 286 520 + 284 + l + 16617 + 7 
Matylda. 

" 
L. Piwowar 3100 47 26g 3882 52003 + 782 + 25 + 4734 + 10 

Tadeusz I M. Wieczorkiewicz 5 500 75772 1752 l l 930 -- 3 748 - 68 - 63842 -- 84 
" Jakób. M. Sternicki . 23814 III 8o2 I3755 l 15 68g - 10059 - 42 + 3887 + 3 " 

Wańczyków A. Zieliński 3 7cfJ 18405 - !O 55! - 37g6 -100 - 7854 -43 
" Leokady a J. Wrzosek 5224 93 227 -- I768o - 5 224 - IOO - 75 S47 -g, 
" Wiktor II . J. Karniewski - l 007 - - -· - - l 007 -IOO 
" NowaReden W. Dębski - l 73001 - - - - - 7300 -IOO 
" 

. 

Razem 3 8og 883 42 32:l866 3 905 795,47 478 l 20 + 95912 + 3 +s 155254 + I2 
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M 12. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 335 

Dnia 31 grudnia r. 1903 pozostalość wy
dobytego węgla na kopalniach. była następująca: 

Rozchód węgla w grudniu był następujący: 

Otr. metr. "/o wytwó;rcz. 
0
/n rozch~d"!' 

Utyto na własne 
potrzeby kopalń Sprzedano 

Razem za grudzteń za grudz1en ~-

Gatunki grube 181 584 8,83 8,35 ctr. metr. 0 /nrozQb . ctr. metr· 0
/ 0 rozch. ctr. metr 

" 
" 

średnie 

drobne 

Razem 

305 797 47,62 46,04 
666 836 55,20 51,32 

. 1154 217 29,55 27,90 

Gatunki grube 
średnie . 
llrobne 

R azem 

39 784 1,R3 2 1:{3 666 98,17 ~ 173 450 
-!9 515 7,46 614 625 92,54 664140 

291 423 22,43 1 007 993 77,57 1 299 416 

380 722 9,20 3 756 284 90,80 4137 006 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, składaJ: się z następujących rodzajów rozchodu: -Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razom 

l 
l ~ <l) p., ~<J.) p., ;..; P<J.)p.., ;..; l ~ <l) p., ;..; 

H ...!Ą><,.a +> ...!Ą><,.a +> ...!Ą><,.a ..... , ~§..a Rodzaj rozchodu +> +>"'<l) <l) +>"'<l) <l) +>"'<l) <l) p..,cil<J.) <l) p..,~ N s P-.,~ N s p..,~ N a s ·::<l~ N ·~ ~~ ·~ ~ ~ l)j "" ~ ~ 
;..; , _ cil o ;..; o cil o ;..; o cil o ;..; o cil o 

+> ;-=:.:;~ +> ~><~ +> ~><~ +> 1;;-->< ~ o o o o 

Opal dla pracujących, opalanie domów 

l l 3,35 1 go418 1 zbornych. i zabudowań kopalnianych 33919 8s,z6 46739 9-1,39 9700 23,75 
Opalanie kotłów parowych 5 834 

l 
14,66 27?6 

f 

5,6, 2566og 88,os l z6s 219 1 6g~66 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 31 o,o8 - -- 2j 054 8,6o 25o85 6,59 

Razem . l 39784 1 wo,oo l 49515 1 wo,oo 1 291 423 1 10o,oo 1 38o722 1 1oo.oo 

Rozchód węgla sprzedanego składał się z następujących rodzajów sprzedaży: -Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -p.., p.., p.., p., 
H ·::<l ;..; ·::<l ;..; •::<l ;..; ·N 

-+" cil +> cil +> cil +> cil 
Rodzaj sprzedaży C) "d <l) "d <l) "d <l) "Ó s <l) s C) s <l) s <l) 

N 

l 

N N 

l 

N 
H H H H 

H ~ ;..; ~ ;..; ~ ;..; ~ 
+> "' +> Cf.l +> "' +> "' o ~ o ~ o ~ o ~ l -

Sprzedaż na kopalniach . 62 zog 2,92 37 2g8 6,0J 106 281 10,54 205 788 5,48 
Wysyłka drogami żelazneroi 20JI 457 97,o8 577 327 93m goi712 8g,46 3 55°4g6 94,52 
Wysyłka drogą wodną - - - - - - - -

Razem 

Rozchód węgla na użytek domowy składaJ: się z następujących pozycyi: -Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobno Razem -
l .ti 

;:l o ;..; l 
p o ;..; ;:l o ;..; ;:l o 

,.JĄ OD ,.JĄ OD ,.JĄ OD ,.JĄ OD 
+><l) +> +><l) +> +><l) +> +><l) <l) 
p..,~ 

<l) 
p..,~ 

<l) 
p..,~ 

<l) 
p.,~ s ·N O s ' 

•t;l o a •N O s 

l 
•N O 

;..; ;:l s ;..; p s ;..; ~ s ;..; ~s 
+> o o +> 

l 
o o +> o o +> o o 

o ~"d o ~"d o ~"d o ~"d 

w Warszawie . 388 552 44,42 13 553 36,74 4717 11,12 400822 42,64 

• Łodzi 192 292 21,g8 7 135 19,34 I28gj 30,38 212 322 22,26 

• pozostaJ:ycb. miejscowościach ' l 293884 33,6o J6 200 43,92 24830 58,5o 334914 35,10 

Razem . . . 1 874 p8 11oo,oo l 36888 l 100,00 l 42442 l 1oo,oo 9540581 wo,oo 
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Podług rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawiał: się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatnnki średnie Gatunki drobne Razem 

» » » » 
;..; •N :..; •N ..; •N ..; -N ro ro ro ro 

Odbiorcy 
.;.J .-o .;.J .-o .;.J .-o .;.J 

'"d <D <D <D <D s <D s <D s <D s <D 
N N N N 

l 
'"' '"' H H ..; p.. .ti 

l 
p.. 

'"' l 
p.. ..; p.. 

.;.J rn rn .;.J rn .;.J rn 
t) ~ t) ~ t) ~ t) 

~ 

Drogi żelazne 2),36 
l 

541 101 l 541 !Ol - - -- -- 14,40 
Zakłady metalL1rgiczne górnicze zo4m g,6o 94 403 rs,36 r8s 237 r8,38 484417 rz,go 
Zakłady metalurgiczne przeróbcze 102 443 4,8o 8.t 924 13~82 g6259 8,56 273 626 7,28 
Zakłady gazowe - - 66o o,ro - - 66o o,oz 
Cukrownie 25268 r,r8 17493 z,85 66419 6,sg 109 r8o z,g, 
Pozostale zakłady przemysłowe 385 349 18,o6 38o 257 6r ,87 627636 6z,z6 l 393 242 37,og 
Użytek domowy 874728 41,00 36888 6.oo 42442 4,21 954058 25,40 

Razem 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi składała się z następt~jących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

..; 
.;.J 
<D s 
..; 

.;.J 
t) 

W Królestwie Polskiem 1 944 o18 
Za Białystok 6888 

• Brześć 10328 

• Kowel 6s 925 

• granicę 442g8 

Razem 

W:.;;GIEJ. BRUNATNY. W grudniu r. 1903 w 3 ko
palniach węgla brunatnego bylo czynnych 46 
szybów wyciągowych i 7 kotłów parowych. Wy
dobywanie węgla odbywało się w przeciągu 22 dni 
roboczych. Liczba maszyn wodociąe:owych (in
nych maszyn nie było) wynosiła 7. Liczba koni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie bylo). Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników byla na
stępująca: górnicy 186, pomocnicy pod ziemią 53, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 178, ra
zem 417. Na 1 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadało robotników: górnicy 2,30, pomocnicy 
pod ziemią 0,65, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 2,20, razem 5,15. Przeciętna wydajność 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 
19,76 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 

;.;l ...... ;.;l . ..... 
..; ~ ..; ..; .-!<l ..... """' ..... -» .;.J » .;.J » .;.J » <D <D <D rn s rn s rn s rn » » » » 

~ ;.< ~ ..; ~ ..; ~ 
~ "' o-" .;.J 

~ 
.;.J 

~ t) t) t) 

93,85 S366or 92,95 8gg 339 99,74 3 379958 gs,zo 
o,33 - - 123 o,or 7011 o,zo 
o,so - - -- - 10 328 o,29 
3,18 738 o,13 - - 66663 1,88 
2,14 39g88 6,92 2 250 o,25 86536 2 ,43 

15,41 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 8,83 
ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do mie
sięcznej, wynosilaby 194,26 ctr. metr., do rocznej-
2 331,12 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
dniówek była następująca: górnicy 4 096, pomoc
nicy pod ziemią 1 159, pomocnicy na powierzchni 
mężczyzni 3 918, razem 9 173. N a l 000 ctr. metr. 
w;rdobytego węgla przypadało dniówek robotni
kaw: górnicy 50,60, pomocnicy pod ziemią 14,31, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 48,40, razem 
113,31. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
la (w rublach): górnicy 3552, pomocnicy pod zie
mią 545, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
2487, razem 6584. Przeciętny zarobek jednego ro
botnika na dniówkę był następujący (w rublach): 
górnicy 0,87, pomocnicy :(>Od ziemią 0,47, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzm 0,63, wogóle 0,72. N a 1000 
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·ctr. metr. wydobytego wę~la. przypadało zaro~ku czyzni 30,72, !az~m 81,33. Wypadkó~ nie~zczęśli
robotnikó_w (w rublach): ~ormcy 43,ąg. pom?cmc;y wych_ wpaźdz1ermku ~·· 1_903 z robotmkam1 był l, · 
pod ziem1ą G,73, pomocmcy na pow1erzchm męz- zakonczony wyzdrow1emem zupelnem. 

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

. Rok 1902 l Rok 1903 W r.l903 wydobyto węgla więcej (+) albo mniej (-),niż w r.1902 
·>=1 l p ·!=l ] .. l 

Właściciel lub ~ ~o ·~ ~ Od początku Nazwa ..... . .... ~o·~ 

N oi''d ,§ N ~"'.§ 
kopalni dzierżawca "' il::~:; "' o:;:; Grudzień roku do p ~~ tD ::l o~~ 

P<o biJ 31 grudnia H 
C3~~ 

H ." ........ 
ó ó o CQ 

centnarów metrycznych ctr.metr., % ctr.metr. l % 

R 

Katarzyna Tow. Poręba . 2628o 140 300 l 21 400 

l 
217 500 - 4820 1- 18 + 77200 l+ 55 

Ludwika Dzierż. J. Meyerhold . 32 200 239655 17800 219710 - 14400 - 45 - '9945 - 8 
Nierada . P. Strzeszewski . 44004 416943 1 41 6o-

l 
472 516 - ~gog r-- 7 + 55 573 1 + 13 _J 

yszard. Spadk. Eigera i Landau -
l 98882 - - - g8882 -100 

Razem 103084 8gs 78o 8o9j5 909726 - 22129 - 21 + 13946 + 2 . 
Dnia 31 grudnia r. 1903 pozostałość wydoby- j Sprzedaż węgla składała się z następujących 

tego węgla brunatnego na kopalniach wynosiła · pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 24 557 ctr. metr. 
'23824 ctr. metr. czyli 29,43% wytwórczości za czyli 34,46% sprzedaży i 2) wysyłka drogami że
grudzień i 28,61% rozchodu za grudzień. laznemi 46 703 ctr. metr. czyli 65,54% sprze-

Rozchód węgla w grudniu r. 1903 wynosił daży. 
83271 ctr. metr. i składał się z następujących po- Podług rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 12011 składała się z następujących pozycyi: l) zakładyme
ctr. metr. czyli 14,42% rozchodu; 2) sprzedano talurgiczne przeróbcze 21341 ctr. metr. czyli 29,95% 
71260 ctr. metr. czyli 85,58% rozchodu. Rozchód, sprzedaży; 2) pozostałe zakłady przemysłowe 40181 
węgla, użytego na własne potrzeby kopaltl., ctr. metr. czyli 56,39% sprzedaży i 3) użytek do
składał się z następujących pozycyi: l) opał dla mowy 9738 ctr. metr. czyli 13,66% sprzedaży. Wę
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo- giel na użytek domowy nie był wysyłany ani do 
wań kopalnianych l 212 ctr. metr. czyli 10,09% Warszawy, ani do Łodzi. 
użytku na wlasne potrzeby; 2) opalanie kotłów Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazneroi 
parowych 4792 ctr. metr. czyli 39,90% użytku na l (46 703 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostal 
własne potrzeby i skreślono węgla, który stracił w Królestwie Polskiem. 
wartość 6 007 ctr. metr. czyli 50,01 % użytkn na l 
własne potrzeby. l R. K . 

• .... ... ,.......,,"., .... , ............................. ..... 

j> riegfąa fi teratury górniczo .. fiutniczej. 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Czasopismo Techniczne (1904). (Dział Gór n i czy). wyciągowych w kopalniach Reussen II i Zollern 
NQ 1. a) A. Łukasze·wski. Elektryczna maszyna wy- II w Westfalii. Oceniając braki i zalety obu ty
dqgowa (pocz.). Przyjąwszy za typ najczęściej pów, autor oddaje pierwszeństwo maszynie o prą
";lżywaną dwucylindrową maszynę bliźniaczą, le- dzie zmiennym ze względu na pewność ruchu 
zącą, bez transmisyi, autor daje krótki przegląd i wytrzymałość oraz korzystniejsze warunki przy 
braków i zalet parowej maszyny wyciągowej. przenoszeniu siły na odległość. Maszyna o prą-

NQ 2. A. Łukaszewski. Elektryczna maszyna dzie stał;vm jest _doskonalszą pod względem elek
wyciqgowa (c. d.). Opis elektrycznych maszyn 1 trotechmcznym 1 bezwarunkowo z czasem dozna 

-
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znaczny~h ulepszeń, które j~j zapewnią pierwszeń
stwo, dz1~ zaś z powodzemem może być użyta 
tam, g.dz1e zal~ży na możliwie największem wy
zyskamu energ11. 

Nafta (1904) NQ 3. a) 5>. Bartoszewicz. Spra-
'lfla ubezpieczdz urzęduików, pracuj~tc_ych w przemy
s·le najto:vym (pocz.). Autor omawia projekt h:r. 
ZamoJskiego, dotyczący ubezpieczeń urz9dników 
powyższej kategoryi. b) Jakość naszej 1wfty el~s
po~towej. A~eby powiększyć popyt na naftę gali
cyJską w Niemczech, należy wedtug autora wy
tw~rzać dystylat o mniejszym ciężarze właściwym, 
k~or,r bylby z powodzeniem używany w lampach 
mem1eckich, przystosowanych do lżejszej nafty 
amerykańskiej. c) Z autonomii Borystawin. O dro
gach gminnych. d) R. Zato.eiecki. Kronika uafto
wa. e) Protokót posiedzenia Krajowego Wydzialu 
To1v ·,rz_vst7.va. 11ajtowego z dnia 28 stycznia r. 190-J. 
f) ]. Bartoszewicz. Wwóz i 'ltrywóz produktów naf
towych do i z Austro- Wegier w latach 1902 i 1903. 
Według urzędowych danych statystycznych z r. 
1903 powiększy! się znacznie wywóz wytworów 
przemysłu naftowego, jednocześnie wywóz pro
duktów surowych zmniejsza się stale. g) Nafta 
w powiecie Turczmłskim. Z chwilą otwarcia kolei 
Sambor-Urok przewidywane jest powstanie nowe
go ogniska przemysłu naftowego, gdzie według 
~d.ania rzeczoznawców warunki są bardziej sprzy
JaJące, aniżeli w BorysJ'awiu. 

NQ 4. a) ). Sholmau. Odpowiedź p. Augerma
nowi. Jest to odpowiedź na artykul p. t. "Przy
czynek do zawodnienia terenów naftowych·', za
mieszczony w M 2-gim Nafty z r. b. b) J. Bar
toszewicz. Przemysl nafto·wy na Kaukazie w r. 190.'1. 
c) Z rumzn1skiego przemystu naftowego. Tymcza
sowe dane statystyczne za r. 1903. d) R. Zatozie
cki. Kronika naftowa. 

lzwiestja Obszczestwa g ornych inże nierow t 1903) 
NQ 5. a) O 11obotnikach, pracujq.cych w przemyśle 
:f:elazn_vm w Rosyi. Referat komisyi naukowo-tech
nicznej Towarzystwa inżynierów górniczych, od
czytany na zjeździe żelaznym. Interesa licznej 
dziś grupy robotników, pracujących w przemyśle 
żelaznym, domagają się szyb kiego u porządkowa
nia na drodze prawodawczej wzorem państw za
chodnio-europejskich, gdzie wskutek tego stosun
ki między robotnikami i zarządami fabryk utra
dły swój niegdyś ostry charakter. Komisya za 
niezbędne uznała: podniesienie poziomu umysło
wego warstw robotniczych drogą rozwoju szkol
nictwa zawodowego i ogólnego, polepszenie wa
runków bytu zapomocą ubezpieczeń i organizacyi 
pomocy wzajemnej oraz umożliwienie grupom 
robotników obrony swych interesów, jako jednost
kom zbiorowym, związanym wspólnością pracy 
i warunków bytu. b) A. Wolski. Zasadnicze wa
runki dla po~viekszenia. zakresu zastosowa1ł żelaza. 
Referat, odczytany na zjeździe żelaznym. Na pod
stawie tablic statystycznych za ubiegłe sześć lat 

• 

• 

autor dowodzi, że zdolność wytwórcza hut żelaz-. 
nych o wiele przekracza zapotrzebowanie, i wy
ciąga wniosek, że obeonie dla ustanowienia rów-· 
nowagi między spOżJ:ciem i zdolnością wytwórczą 
h~t t~·zeb~b,r ~ztuczme wywołać zapotrzebowanie 
wielkiCh 1losCI żelaza albo też powiększyć zdol
ność nabywczą ludności rolnej. Ponieważ zarów
no jedno jak drugie nie da się wykonać w naj
bliższej przysdości, przeto należy przyspieszyć 
uzdrowienie przemysłu przez zniesienie dotych
czasowego sposobu podziału zamówief1 na potrze
by skarbu, wstrzymanie kredytu i ograniczenie 
łatwości ustanawiania admillistracyi fabryk żelaz
nych, nie posiadających naturalnych warunków 
istnienia. c) Z. TVojslaw. Wp(yw posz 11kiwai1. gór
niczych i s.-aczegótowycll badmł stóż lzopaluych na 
po1viekszenie z akresu zastosowań żelaza. Dla unik
nięc{e na przyszłość rozczarowań, jakich widow
nią hyl przemysł żelazny w latach ostatnich au
to~ w.idzi potrzebę powolania do życia instyt~lCyi, 
ktoreJ celem byloby dokonywanie poszukiwań 
i szczególowych badań zlóż kopalnych . Znajo
mość złóż kopalnych stanowi trwalą podstawę 
dalszego rozwoju przemysłu górniczego, który, 
oparty na bogactwach naturalnych, zawsze będzie 
poważnym odbiorcą żelaza bez względu na jego 
cenę . d) T Obotdujew. O warunkach istnienia. hu
ty żelaznej w Kerczu. Opis huty żelaznej w Ker
czu, która zarówno ze względu na zapasy mate
ryałó~ surowych jak i na najnowsze urządzenia 
techmczne ma dogodne warunki istnienia. Obec
nie wskutek długotrwalego kryzysu przy braku 
kapitału obrotowego huta znalazła się w warun
kach bardzo krytycznych. Za jedyny punk wyj
sma z tego polożenia autor uważa zmniejszenie 
o .P?lowę kapitalu zakładowego, wynoszącego 22 .. 
m1hony rubh. 

NQ 6. a) Jf. Niegrebieckij. O pożarze w kopal
ni A1111a, nale?.q.cej rto UspieJ1skiego. Autor podaje 
surowej krytyce środki, przedsiębrane w celu uga- 
szenia pożarn i ratowania zaskoczonych nim ro
botników, i rozbiera przyczyny, jakie złożyły się 
na to, że skutkiem stosunkowo niewielkiego po
żaru zginęło 61 robotników. b) Notatka inż. gór. 
A. W. Rutczenko. Opis pożaru w kopalni Anna, . 
ora7. odpowieciż inż. Niegrebieckiemu na jego . 
krytykę akcyi ratunkowej. c) P. Kulibin Z po
wodu sprawozdauia i11ż. Niegrebieckiefi{o o pożarze · 
w kopalni Anua dnia 13 grudnia r. 1902. Arty
kul ma na celu dowiedzenie niedokładności spra
wozdania i wniosków inż . Niegrebieckiego w spra- . 
wie pożaru kopalni i przedsięwziętej akcyi ratun
kowej . 

Uralskoje Gornoje Obozr ienje (1904) NQ 3. a) , 
Opis nowej stalowni marte11owskiej w hucie Borsig
werk. N a podstawie danych, zamieszczonych w En- 
gineering z r. 1903 (M 1971). b) K. Ochizin. Ozna- . 
czenie siarki w stali i żelazie. Otrzymany sposo- 
bem Schulte'go siarek kadmu zostaje mianowany: 
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sposobem Campredon 'a przez rozłożenie osadu jo
dem i mianowanie nadmiaru jodu podsiarkonem 
sodowym. Ilość siarki wylicza się z ilości użyte
go jodu. c) W. Pieskow. Porówuanie wydajności 
silnic gasowych i parowyc/z (pocz.). Wyniki badal't, 
dokonanych przez autora nad silnicami, pracują
cemi gazem oświetlającym, generatorowym i wiel
kopiecowym. 

NQ 4. a) Stalowuia An7el)'i<mlskiego Towar:?Jy
stwa wyrobtt rur w Brigport ( Conuecticut). Pobież
ny opis nowej stalowni martenowskiej. b) JI. Stri
żow. O delegatach od robotników. c) W. Pieskow. 
Porównanie wydajności silnic gazowych i parowych 
(c. d.). 

NQ 5. a) XII Zjazd przemystO'l.vców gómiczych 
na Uralu (pocz.). b) S. Farmrrkowski. Przem_..."st że
lazny w r 1903 (pocz.). Autor przedstawia stan 
rozmaitych gałęzi przemys-lu żelaznego w Rosyi. 
~) W. jarkow. Przeglqd nowych prac, dotyczq,cych 
geologii Uralu (pocz.). 

NQ 6. a) XII Zjazd przemystowców gómiczych 
na Uralu (c. d.). b) S. Farmakowski. Przemysl że
lazny w r. 1903 (c. d.). Spożycie żelaza i stan 
rynków żelaznych w Rosyi. 

Oesterreichisc:he Zeitschrift fiir Berg - und Hutten
wesen (1904) NQ 5. a) j. Holobek. TVybu,.h gazów 
w kopalni wosku ziemnego Grupa I, należą.cej do 
Towarzystwa akcyjnego Boryslnw (dok.). Wybuch 
gazu prawdopodobnie nastąpi-l wskutek wyC!mu
chania płomienia lampy bezpieczeństwa przez zbli
żenie jej do wentylatora, przyczem zapali-ly się 
nagromadzone w pobliżu gazy. b) M. Jllerz Prze
róbka rud srebrnych, za-wierajt!f.YCh zloto i seleu 
i znajdujqcych się w stanie nader drobno rozdzielo
nym w skrztach ptonnych (pocz.). \V-lasności rudy 
srebrnej w Lebony-Donok na Sumatrze i opis spo
sobów, dotąd używanych w celu wydobycia metali. 
c) Urabianilj węgla sposobem maszynowym w An
glii. Porównanie różnych systemów wrębiarek 
i wykazanie ich zalet i braków. 

NQ 6. a) Horhager. Wyższe wyksztatcenie 
w Iderunku hutn1ctwa żelaz11ego ·w Prusach. Autor 
omawia sprawę utworzenia wydziału hutnictwa 
żelaznego w politechnice w Akwizgranie. b) M. 
Merz. Przeróbka rud srebrnych, zawierajqc_vch ztoto 
i selen (c. d.). Projekt zmian w dotychczasowych 
sposobach przeróbki. c) Przemyst górniczo-hutni
czy w Austryi w r. 1902 (c. d.). Dane o liczbie 
robotników i statystyka wypadków nieszczęśli
wych. d) W Foltz. Rynek węglowy i metalowy 
w styczniu r. 1904. 

NQ 7. a) M. Jrlerz. Przerób/w rud srebrnych, 
znwierajqcych ztoto i selen i zuajdujqcych się w sta
nie nader drobno rozdzielonym w skalach ptonnych 
(c. d.). b) G. K. Sposoby oznaczania cynku. Stresz
czenie opisu kilku nowych sposobów analizowania 
rud cynkowych. Zasługuje na uwagę sposób F. 
Kiister'a i F. Abegg'a. polegający na oznaczaniu 

.. 

chloru w chlorku cynku zapomocą mianowania 
sposobem Volhard'a; chlorek cynku otrzymuje się 
z rudy przez de. tylacyę pod dzia-łaniem gazu 
chlorowodorowego w temperaturze okolo 500°. c) 
A. 111 Przemysl naftowy w Galicyi w r. 1902. 

NQ 8. a) L. Sclmeider. Badania chemiczno-ana
lit_vame w dziedzinie przemystu solnego (pocz.). 
O związkach wapnia, magnu i alkalii w solankach 
i ługach pokrystalicznych; podwójna wymiana 
między chlorkami i siarczanami magnu i alkalii 
w roztworach. b) M. Jllerz. Przeróbka rud srebrnych, 
zawierajq,cych zloto i selen i znajdujących się w sta
uie nader drob11o rozdzielonym w skalach ptonnych 
(do k.). c) O gaz.O'l.vych piecach ogrzewalnych syste
mu T. Stapf' a. Streszczenie pracy, zamieszczonej 
w Stahl zmd Eisen z r. 1904 (.J\~ 24). d) Zastoso
wanie ropy jako materyatu opato'wego w metalurgii. 
Streszczenie pracy von der Ropp'a o wynikach 
stosowania ropy do celów hutniczych w Amery
ce. Przez zastąpienie węgla ropą w rozmaitych 
piecach hutniczych· osiągnięto 40 - 60% oszczę
dności na paliwie. 

NQ 9. a) G. Kroupa. Wydobywaule soli radu. 
Ar ty kuł zawiera zbiór wiadomości o rudach, za
wierających rad. sposobach wydobywania soli ra
du i ich własności chemiczne. b) L. Schneider. 
Badauia chemiczno - analityczne w dziedzinie prze
mystu solnego. O składzie chemicznym soli mor
skiej; zawartość soli w solankach i ługach pokry
stalicznych w stanie stężonym i rozcieńczonym; 
oddzielanie chlorków od siarczanów w solach, bę
dących w stanie sta-łym. c) Augielskie towarzy
stwo elektrometalurgiczne w Leeds. Pobieżny opis 
zakładu, wyrabiającego rury miedziane sposobem 
Elmore'a. d) Przemysi górniczo-hutniczy w Sakso
nii w r. 1902. Dane statystyczne. e) Wytwórczość 
cynku na kuli ziemskiej. Dane statystyczne o wy
twórczości cynku w latach od r. 1900 do r. 1903 
w-łącznie. 

Stahl und Eisen (1904) NQ 4. a) C. Kottgen. 
Walcownie. poruszane elektrycznośrią.. Wyczerpu
jący wykład o obecnym stanie dzialu techniki. b) 
Obst Badanie wytrzymałości rur, używanych przy 
odbudowij węgla sposobem zamulania. Autor ko
munikuje wyniki badań. dokonanych w pracowni 
w warunkach, zbliżonych do istniejących w prak
tyce. N aj trwalsze okaza-ły się rUTy z żelaza zlew
nego, nieco mniej trwa-le stalowe; rury surowco
we są zupelnie nieodpowiednie. c) Oznaczmtie mia
na zapomocq s.zczawianów. Sposoby przyrządzania 
czystych szczawianów, dla oznaczania miana nad
manganianu potasu. d) Sposoby oddzielania man
gauu od żelaza. Artykuł zawiera opis sposobu 
Knorre'a oznaczania manganu w obecności żelaza, 
wyniki badań Mittasch'a nad dok-ładnością oddzie
lania żelaza. od manganu przy stosowaniu metody 
occianowej i warunki, w jakich należy wykony
wać oddzielanie. e) Sposoby przygotowania ramy 
wierzchniej z piasku wilgotnego. Streszczenie od-
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czytu F. West'a w Towarzystwie New England l wych, używanych w odlewniach (dok.). Opis pieców 
Foudrimen w Bostonie. Wskazówki praktyczne 1 Le:ffer-Bosshardt'a do topienia stali i surowca. 
dla giserów. f) C. Irresberger. O piecach tyglo- l W K 

Kronika bie~ąca . 

. Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo-Hutniczej . l za rok 1902. W roku sprawozdawczym Towa
Dma 27 lutego r. b. wieczorem odbylo się w lo- rzystwo ponioslo 51 951 rb. straty a wlącznie ze 
kalu resursy w Dąbrowie posiedzenie czlonków stratami, pozostaleroi z lat poprzednich,- 281173 
Sekcyi_ VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddzialu War- rb. Stan czynny bilansu Towarzystwa skJada się 
~zawsklego Towarzystwa popierania przemysłu z następujących pozycyi: gotówka w kasie 772 rb., 
1 ~andlu, na którem p. Walery Swirtun wypowie- wartość ziemi, kopalń i dróg żelaznych 224813 
d~1al o odbudowie z podsadzką cienkich pokla- rb., budynki i maszyny 822197 rb., zapasy mate
do>y węgla w ~opalniach w Grodźcu. Odczyt p. ryalów i wyrobów 144701 rb., dłużnicy i wek~le 
Swn·tuna będzie wydrukowany w Przeglqdzie Gór- 103880 rb., depozyty członków rady zarządzan
niczo-Hutniczym. S. cej 69000 rb., straty 281171 rb.; stan bierny: ka-

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 20 pi _tal ża;klado:wy 750 ~qo. r~., weksle 91222 rb., 
lutego do 5 marca r. 1904. Usposobienie na ryn- wierzyCiel~ h1poteczm 1 m:r:-1 7~4926 rb., clepozy- 
ku węglowym, początkowo dosyć slabe, pod ko- ty czlonk?w rad;:- zarządzaJąCeJ 69000 rb., koszta 
niec wskutek zimna znacznie się wzmoglo. drukowama akcy1 l, 387 rb. S. 

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

w tygodniu I 714 wa-gonów 
w " II 951 " 

Placono za korzec węgla grubego i kostko
wego I po 90-100 kop. za marki lepsze, po 83-95 
kop. za marki gorsze. 
_ W sprzedaży cząstkowej placono w tygodniu 
I-ym rub. l kop. 20, w tygodniu II-im rub. l 
kop. 25. 

W składach sprzedaży drobnej z odwózką 
placono rb. l kop. 10 za 100 klg. 

Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
cenach: 

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

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

Bilans Towarzystwa Skarżysko . W M 4 Wiest
nika Finansow, Promyszlem1osti i Torgowli z r. 1904 
ogłoszony zostal bilans 'rowarzystwa Skarżysko 

t Wspomnienie pozgonne. Dnia 3 b. m. w Dą
browie Górniczej rozstal się z tym światem nasz . 
współpracownik ś . p. Korneli Kozłowski. J akkol
wiek nie otrzymal on wykształcenia techniczne
go, z natury będąc badaczem rzeczy minionych, 
nie pozostal obojętnym na zawartość dawnych 
archiwów i dokumentów hl.storycznych z dziedzi
ny górnictwa, w której ostatecznie pracowal jako 
naczelny magazynier przy kopalniach Towarzy
stwa Francusko-W loskiego w Dąbrowie. v..; tych 
to dokumentach i archiwach zmarły wyszukiwał 
nieraz dane, tyczące się lat ubiegłych, i albo po
dawal je drukiem do redagowanego poprzednio· 
dzialu "Górnictwo i Hutnictwo" w Przeglqdzie 
Technicznym, albo dzielil się ze słuchaczami na· 
posiedzeniach Sekcyi Górniczo - Hutniczej w Dą
browie. Niech lekką mu będzie ziemia ojczysta,.. 
w której spocząl na wieki. 

Redakcya. 

,llossoJieHo IJeasypOio, 2 MapTo 1904 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.- Wydawca Sta nisław Ciechanowski. Redaktor M ieczysław Grabińs ki. _ 
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