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

Tom I. Dąbrowa, dnia 15 l{wietnia 1904 r. M 14. 
~-- == 

(CiĄg dalszy p .. \"! 13, str. &U ). 

Systematyczna odbudowa w zachodniej części. 
(Grubość pokładu 4,50 m, pokład górny 1,10 111, 

przerost 0,90 m, pokład dolny 2,50 m.) 

Sposób I. Wci nka pokładem górnym 
naprzód. 

Roboty przygotowawcze polegają na prowa
dzeniu 2-metrowych chodników odbudowy po roz
ciągłości na caią wysokość pokładu dolnego (pod 
:przerostem) ~ odległoś?i 15 f!l jedna od drugiego 
1 połączemu !Ch przecmkam1 po upadzie 2 5 m 
szero~oś~i i w _odległości 6 m j_eden od dr~giej. 
Przecmh te, dz1elące filary na poJęcia, należą wła
ści~ie już do odbudowy filaro_wej. i prowadzą się l 
dop1ero wtedy, gdy przystępuJe s1ę do wybierania 
filarów. Jeżeli zatem (rys. 10) *) 
SS jest chodnik przygotowawczy, 
pp jest jedną z przecinek, to na
stępna przecinka p'p' dopiero 
wtedy prowadzi się, gdy pojęcie 
filaru, oddzielone przecinką pp, 
zaczyna sią odbudowywać. 

W wybieraniu pojęcia nale
ży odTóżnić 3 okresy : 

l) wdzierkę, 
2) wcinkę w pokładzie gór

nymi 
3) właściwą zabierkę. 
Pierwsze 2 okresy stanowią 

część przygotowawczą roboty, 
trzecia - właściwą robotę od
budowy. 

l) Wdzierko pn-:ez kamie!l 
i pokład górny robi się nad cho
dnikiem przygotowawczym .'<S na 
caiej długości jednego pojęcia 
81/ 2 m (wraz z odpowiednią prze- -
cinką, leżącą przypuśćmy z pra
wej strony pojęcia, jeżeli odbu
dowa posuwa się od strony le
wej ku prawej). Jednocześnie 
przybiera się górnej ściany cho-

*) Rysunki lO - l!2 pod ano SI\ :w skali l: 200. 

dnika na 3 m, czyli chodnik rozszerza się od stro
ny zabierki na szerokość 5-metrowej kapy (rys. 10 
i 11 objaśnia robotę wdzierania i rozszerzania), 

RYs. 11. 

RYS. 10. 
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378 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 1904. 

a z kamienia, otrzymanego na wdzierce, układa się 1 Istotnie, spuszczając warstwę kamienia 81/ 2 m ellu
podsadzka qq w przecince pp (rys. 12). \V ten spo- gą, 5 m szeroką i 0,90 m grubą, otrzymamy pod-
sób tvv:orzy się sztuczna noga, która pozwala na- 1

1 

sadzki: · · 
stępną zabie~kę prowadzić bezpr.ośrednio ob.ok n~ej . . . 81/2X5X0,90X~,25=~7,8 m3

• • • 

(na :ys .. 10 q - podsa~zka, '?-łoz~na z J?Oprze~meJ Jeżeh przyJąć współczynmk zwiększema obJętości 
wdzierki), przez co umka się mebezp1eczneJ ro
boty na nodze oraz cały węgiel wybiera się na 
czysto. 

RYS. 12. 

Szerokość przecinki pp oblicza się tak, żeby 
w niej mogla pomieścić się cała ilość kamienia, 
otrzymana z wdzierki. Przecinka jednak nie mo
że być zbyt wązka, żeby koszta przeprowadzenia 
jej nie były zbyt wielkie. Stąd kamienia z wdzier
ki raczej za mało dla podsadzenia całej przecinki. 

RYS. 13. 

• • 8 0 GI 

RYs. 14. 

łupku K 1,25. Stąd łatwo określić szerokość prze
cinki (x), jeżeli znana jest jej długość (12m) i wy
sokość (2,60 m) 

X= 
47,8 

12X2,6 = 1,53 

Ponieważ przecinka nie może być podsadzo
na na calej szerokości, lecz przynajmniej 1

/ 2 m 
powinno zostać się wolne dla dostępu powietrza, 
przeto najmniejsza szerokość powinna stanowić 2m. 
\V rzeczywistości szerokość przecinki wynosi 2,5 m. 
Wobec tego podsadzkę układają nie na całej dłu
gości przecinki, lecz z przerwami, w pewnych od
stępach, tworząc 2-3 osobne filary CC, (rys. 10-
18) tak, żeby przed obróceniem się na zabierkę 
wcinka była już podsadzoną. Obudowę w prze
cince prowadzą tak, że lewy stempel (od strony 
wybieranej zabierki) stawiają nie przy samej ścia
nie, lecz w odstępie ~/2 m od niej. W ten sposób 
przy układaniu podsadzki pomiędzy stemplami 
z lewej jej strony tworzy się 1

/ 2- metrowy chodni
czek powietrzny l. Od strony następnej zabierki 
pomiędzy każde 2 stemple stawiają po 2 krótkie 

/ 
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organy (0), które. mają trzymać _pods~dzkę w ra~ 
zie jej rozgniatama _podczas wyl)lerau:a. następneJ 
zabierki. Niezależme od_ tego pmwa s~1anka }JOd
sadzki (zwrócona do cal:zny) ~]dada s1ę z grub
szych kamie~i i_ me powmmt mgdy przylegać do 
ścianki przecmk:. . . . 

Zawarcie (z) staw1aJą w chodmku 55 naprze-
ciw przecinki przy . samej zabierce, prawie między 
zabierką a podsadz~ą. Prz~z. to. nowoutworzona 
podsadzka włącza s1~ wla_śc1w1e JUŻ w ~a~tępne 
pojęcie, podsn:dz~a. zas, ulozoua w poprze?meJ prze
cince q'. zaffilemaJąC nogę dla noweJ zab1erkl, wraz 
z nią stanowi jedno _pojęcie .. P~nieważ w ~ażdem 
nowem pojęciu wdz1_erk~ ro~1 s1ę_ w chodmku SS 
na clłu o·ości, od powwdaJąCeJ zab1erce wraz z na
stępną przecin~ą wlącz~ie. przeto l?rzecl rozpoc~ę~ 
ciem wdzierama chodmk uaprzeClw poprzeclme.J 
przeci11ki, pods~dzon_ej z p_oprzedniej w~lzierki, przed 
samem zawarClem Jest JUŻ wdarty 1 rozszerzony 
(rys. 11) .. Stąd też ~ zac~ynają_ robo_tę 
przybierki vy chodmku 1 :"'dz1era:ma, 
posuwając. s1ę ku następneJ przeCl~c.e 
i korzystaJąC z tego, że w tern mleJ
scu kamień jest już ucięty, co znacz
nie ułatwia calą robotę. W ten spo
sób przybierka górnej ściany chodni
ka, następnie spuszczanie kamienia 
i górnej ławy w~gla postępuje_ w kie
runku od zawahska ku noweJ prze
cince, przytern kapy zapinają się w po
przek chodnika w kierunku zabierki. 
Jednocześnie prowadzą podsftdzanie 
przecinki, zaczynając od góry. 

2) JVcinl<a w pakladzie gómym. 
Po skończeniu wdzierki zapinają jak 
zwykle "ryszpę" rr (rys. 13, 15), obra
cają się na zabierkę w pokładzie gór
nym, z początku, zanim nie wjadą na 
2 nt w głąb, tylko na szerokość G m ·rn 

czyli tylko nad calizną C (rys. 19) 
a później również i nad przecinką, 
podsadzoną z dołu (dlatego właśnie 
przecinka ta powinna być podsadzona 
na całej swej długości przed obróce
niem sig na zabierkę) (rys. 20). Ogó-
łem zatem zabierka w pokładzie gór-
nym, czyli wcinka, ma 81

/ 2 m szero-
kości i prowadzi się figurą schodową 
w 2 przodki, przyozem przodek głów
ny 6-metrowy czyli właściwa zabier
ka wyprzedza drugi przodek 21

/ 2-me
trowy o 2 m. W głównym 1n·zodku 
zapinają 6-metrowe kapy, podtrzy
mane przez p1 owizoryczne podpory; 
w drugim przodku nad podsadzką bu
dują krzyżami. Gdy w ten sposób 
główny przodek posunie się w gląb 
na 5 nz, rozpoczyna się 3-i okres ro
boty (rys. 16). 

3) TV!aściwa zabierka rozpoczyna 

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

się od zdejmowania warstwy kamienia tylko nad ca
lizną C na szerokości 6 111 (rys.16, 21). Przystępując do 
tej roboty, przedewszystkiem zapinają 2,.ryszpy" r' · 
(w poprzek kap, zapiętych na zabierce), których 
jeden koniec :J?odparty jest wysokim stemplem, 
a drugi - krotkim pulsem. Następnie wy bij aj ą 
prowizoryczne pulsy z pod tych kap i podnoszą 
warstwę kamienia na szerokości calej zabierki (6 1n) 
i co najmniej na 11

/ 2 m w głąb (rys. 16) zapo
mocą dziur leżących, wywierconych pod kamie
niem. Następnie rozbijają większe bryły kamienia. 
podsadzają wyrobisko II-go przodka w pokładzie 
górnym (rys. 13, 21, 18), a pozostalą część kamie
nia zrzucają na dól i układają wdłuż lewej strony 
zabierki i w gardle. Wreszcie po dokładnem oczy
szczeniu od kamienia odkrytej powierzchni dolne
go pokładu przystępują do wybierania odkrytego 
kloca węo-la. Od tej chwili zaczyna się prawi
ellowa ro~ota, kolejno w pokładzie górnym, na ka-

RYS.15. 

RYs. 16. 

RYs. 17. 
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mieniu i na węglu dolnym, dopóki nie wybierze l (na wdzierce) kamień i układa go w stosy; przycha
się cała zabierka, przyczem w miarę posuwania dzi na robotę o godzinie 12 w południe i robi do 
się przodka ryszpyrr przesuwają coraz dalej, .a pod 

1 

godz. 10 wieczorem. · 
każdą kapą w miarę wyjmowania węgla w odpo- Zmiana II "zapasowa" bije węgiel na zapas 
wiedniej części stawiają po 3 wysokie stemple (rys. \ w pokładzie górnym od godz. 8 wieczorem do 6 
17). Rysunki 10-22 objaśniają cały przebieg robót. rano, robiąc 2 godziny (od8do10wieczorem) wspól-

Należy nadmienić, że górnicy powin~i ciąg~ e l nie z poprzednią zmianą "kamienną" . 
uważać, żeby przodek pokładu dolnego mgdy me l Zmiana III "wydobywalna" . od 6 rano do 4 
napędził przodka pokładu górnego. Ponieważ zaś po południu robi na pokładzie dolnym wraz z la
robota w pokładzie górnym jest znacznie trudniej- dowaczami, przyczem 4 godziny (od 12do 4) pracu
sza od roboty w pokładzie dolnym i posuwanie się je wspólnie z następną zmianą "kamienną", pierw
przodka w 1-ym idzie znacznie wolniej, niż 2-im, szą dla dnia następnego . W ten sposób właściwe 
przeto głębokość wcinki w pokładzie górnym vo- wydobycie (ładowanie do wózków) odbywa się sta
winna być tak obliczona, żeby oba przodki zrow- le na dzień, górnicy zaś po upływie tygodnia prze-
nały się dopiero przy końcu zabierki. chodzą koleJnO z jednej zmiany na drugą. 

Organ izacya robót . Robota organizuje W przytoczonych poniżej tablicach oraz na 
się na 3 zmiany, po trzech górników w każdej. 1

1 

rysunkach 23-28 *) podany jest schematycznie 
Zmiana I "kamienna", podnosi lub spuszcza przebieg ogólny roboty. 

Pokład górny. Zmiana II. Przerost. Zmiana I. Pokład dolny. Zmiana III. 
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Zmiana I l 6 l 7 l 8 l 9 j 10 \u / 12 \ 13 

Zmiana III l 6 ~-7 l 8 l 9 1 10 \n 1 12 , 13 

Ts.b. IV. 

W tablicach powyższych cyfry oznaczają 
dniówki; pasy, w których cyfry te zostały umie
szczone, urabia zmiana odnośna w dany dzień. 

. N a .r:rsun kach 23- 28 części, pokryte kreska
mi, urabiaJą: 

Zmiana I na 6-ty dzień (rys. 23) 
" II " 6-ty " (rys. 24) 
" III " 6-ty " (rys. 25) 
" I' " 7 -my " (rys. 26) 
" II " 7 -my " (rys. 27) 
" III " 7-my , (rys. 28) 

. Część przygotowawcza roboty, wdzierka i 
wcmka w pokładzie górnym, trwa 5 dni. 

. Wdzierka, przy posuwaniu się od strony le
weJ ku prawej, powinna być zrobiona na dobę na 
2 m wzdłuż chodnika SS. Po rozszerzeniu l -go 

*) .Rysunki 23-28 podane s~ w skali l: 250. 
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dnia na zmianie wydobywalnej 2 m chodnika na 
szerokość 6 m (tabl. I~I, 13, II)., o g.odz. ~2 :erzy~ 
h dzą o·órnicy ze zm1any kam1enneJ, zahczaJąCeJ 

c o o . . d . k" · 'uż na dzień następny, 1 w1ercą zmry w a-
:.Ye~iu. (\Viercenie dziur w przerości;, dokonywa 

się tymi samymi środkami, które służą i. ~o węgla). 
O godzinie 4, gdy górnicy z poprzedmeJ. zr~nany 
wychodzą z.roboty, :vszystk~e dziury w ka1memu po
winny być JUŻ wyWlercone 1 wystrzelone (ta b. I~,~). 
\V pozostałą część swojej dnió·wki górn icy rozlnp.Ją 
grubsze kawały łupku i podsadzają pr":ecinkę p. O ~o
dzinie 8 przychodzą górnicy zapasow1. Jeden z m ch 

RYS. 19. 

przystępuje do wiercenia dziur w pokł:adzie gór
nym, a 2 drudzy pomagają górnikom zmiany ka
miennej jak najrychlej sprzątnąć cały kamień, tak 
żeby na koniec tej dniówki już wszystko było uło 
żone i można było przystąpić do strzelania w gór
nym węglu (tab. I, 1). Po spuszczeniu tej war-

RYS. 20. 

st:v:y za:pin~ją 2 kal?y a stemple pod te k~py sta
WlaH. gormcy III-eJ zmiany wydobywalneJ potem, 
gdy JUŻ ładowacze załadują cały węgiel, urobiony 
z górnej warstwy. Jeżeli przyjąć, że z l metra 

sześciennego węgla w pok!aclz.ie otrzymuje s~ę 2 
sześciokorcowe wozy, z gorneJ warstwy pow1nno 
otrzymać się: 

(5X2Xl,2)X2 = 24 wozy zapasu 
a na zmianie wydobywalnej z rozszerzania następ-

RYs. 18. 

nych 2 metrów chodnika SS (tab. III, l) powin
no być zrobione: 

(3X2X2,6)X2=31 wóz 
czyli razem około 55 wozów. 

Drugiego dnia 1·obota postępuje tym samym 
trybem i otrzymuje się znowu 55 wozów. 

RYS. 21. 

Trzeciego dnia zmiana kamienna i zapasowa 
robią jeszcze na wdzierce w trzecim dwumetro
wym pasie, a zmiana wydobywalnia obraca się na 
w<"inkę w pokładzie górnym, posuwając się G-me
trowym przodkiem w głąb na l m i urabiając 

RYS. 22. 

z tej wcinki (1Xl,2X6)X2=14,5 wózków, a, wraz 
z w9glem, urobionym na zmianie zapasowej, - 38 
wozów (tab. I, 3, III i tab. IV). 

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



382 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY M 14. 

Czwartego dnia zmiany I i II wdzierają na 
pozostalej części chodnika naprzeciw przecinki (tab. 
li i I, 4) i urabiają: . 

(5X2,5Xl,2)X2=30 wozów na zapas 
(tab. I i IV, 4, III) a III zmiana wydobywalna upę-

RYs. 23. 

d~a 2-gi l?etr na wcince urabiając znowu 14,5 wo
zow, c~yh razem z zapasem 44,5 wozów. 

Piątego dnia, gdy wdzierkajuż zupełnie sko!l
czona, wszystkie 3 zmiany robią na wcince w dwóch 

RYs. 24. 

przodkach ogólnej szerokości 81
/ 2 m (tab. I i IV, 

5, I, II, III). Każda zmiana powinna upędzić l m, 
urabiając z tego 

(8'i2XlX1,2)X2=20 wozów 
a wszystkie 3 zmiany razem 60 wozów. 

mt ... Jrn..ł O.t'l.Q' 

.,Q 6~ cl.z;~,{ 

RYs. 25. 

Szóstego dnia I zmiana kamienna powraca do 
swojej głównej roli i przystępuje do podnoszenia 
kamienia na właściwej zabierce (tab. II, IV, 6 i rys. 
23). Wystrzelenie dziur powinno nastąpić w chwili, 

RYs. 27. 

gdy ostatnia zmiana wydobywalna z poprzedniej 
dniówki kończy swoją robotę, czyli o godzinie 4-ej, 
przedtem jednak nie tylko powinny być wszystkie 
dziury wywiercone, lecz oprócz tego pod odpo
wiednie kapy muszą być zapięte ryszpy a tymcza
sowe podpory, trzymające te kapy, wybite. Dla tego 
też właśni~ , górnicY: ~mian:y: kamienn.ej powim~i 
przychodziC o godZime 12-eJ, żeby IDieć 4 godzi
ny czasu dla tej przygotowawczej roboty. w czem 
dopomagają im górnicy ze zmiany poprzedniei. 
Kamień powinien być naraz podniesiony na całej 
szerokości zabierki i przynajmniej na 1'; 2 m w 

l 

- - - - -- L 
lłltl ... l\0 O Ul 7•;r; ,.,, 

- ---- -- -.-

RYS. 26. 

gląb; wystrzelony leżąceroi dziurami, wywierco
neroi pod spodem, kamień połamany i popękany 
zostaje na swajem miejscu 1 w pozostale 6 godzin 
górnicy powinni grubsze kawały porozbijać, część 
podsadzić do 2-go przodka we wcince, resztę zrzu
cić na dól i ułożyć w gardle lub przy lewej ścia
nie zabierki (obok starej podsadzki). 

Górnicy zapasowi muszą przyjść możliwie 
później, żeby dać czas kamieniarzom sprzątnąć ca
ły kamień; dla tego właśnie mają oni wyznaczony 
czas roboty nie od 6-ej lecz od 8-ej wieczorem 
do 6-ej rano, w każdym razie o godz. 8-ej zastają 

- - . - - - - -,- -

ur!..• Z1h1ano ; 

(\.o.J'!!.YJz,t.ń ' 

RYS. 28. 

jeszcze s~ycJ:l poprzedników. w przodku i s.ami 
dopomagaJą Im układać kamień a drudzy bwrą 
się do wiercenia dziur w górnym pokładzie dalej 
na wcince (tab. I, 6, II i rys. 24), urabiając, jak 
wyżej obliczono, 20 wozów zapasu. Wreszcie zmia
na III urabia węgiel z dolnego pokładu, odkryte
go z góry na 11

/ 2 m (tab. III, l i rys. 25), otrzy
mując 

(2,6 X 6 X 1,5) X 2 = 46 wozów, 
a razem z zapasem 66 wozów. 

Od tej chwili robota idzie tym trybem (rys. 
26, 27 i 28) aż do wykończenia, przyozem cała za
bierka odbudowuje się w ciągu 7 dni. 

Ogólna ilość wozów, otrzymanych z wybra
nia całej zabierki w ciągu 13 dni, wynosi 782, 
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czyli przeciętnie na. l ~zi~ń (24 god,z.) _wypada 69 1 k?w J?-igdy nie mogly calleowicie skruszyć kamie
wozów. Stąd wydaJnosć Jednego gormka 60:9= ma, 1 przerost, połamany w dużych kawałach, 
=62/ 3 woza czyli 3,96 t. zwykle pozosta~~l ~a miejscu; na;stępowala. z_mu-

Zalet y i wady sposobu l-go. Sposób ~na robo~a r?zb1Ja~ua tyc~ k~wał~w na mmeJsze. 
t a priori nader droo-i o-waran tuje przy do- ze by m oz na J.e było zrzuCić l ulozyć. ~o b?ta. ta 

el'n,d · boc·e· 0 
' 

0 zwykle tak s1ę przewlekała, że zapasow1 gormcy 
k1.a neJ ro 1 . · d · 1· d · · b 

a) całkowite wybieranie węgla, 
1 

mg Y me mog 1 rozpoczynać o razu swoJeJ ro o-
b) czystość urobku i 
c) bezpieczeństwo roboty. 
Istotnie, pod względem bezpieczeń

stwa sposób przedstawia niepospolite za
lety: 

l ) Robiąc w górnym pokladzie, 
górnik doskonale rewiduje kamień stro
powy. 

2) Kamień, podnoszony strzałami 
do góry, nigdy nie bywa podrobiony z 
dołu. Wykluczone są zatem (przy głów
nej robocie na zabierce) wszelkie zwie
szaj ące się bryły kamienia lub węgla, 
mogące urwać się przy objawach ciśnie
nia. 

3) Główna wydobywalna robota z ładowa
czami na dolnym pokładzie wykonywa się zawsze 
w miejscu, zupełnie dobrze zabudowanem. 

Pomimo jednak powyższych zalet w zastoso
waniu praktycznem sposób ten wykazał mnóstwo 
str on_ ujemnych, tak iż jako sposób normalny 
przyJ ętym być nie mógł. 

N aj główniejszą przeszkodę przedstawia zbyt 
mocny i gruby przerost. Chcąc podnieść tę war
stwę na 11

/ 2 m w głąb zabierki, należało wiercić 

RYS. 29. RYS. 30. 

ty w górnym pokładzie, lecz musieli być zatru
dn ieni z kamieniem jeszcze czas jakiś po wyjściu 
górników poprzedniej zmiany kamiennej. Stąd 
przodek w górnym pakladzie nie mógl posuwać 
się z taką szybkością jak projektowało się, ponie
waż górnicy tracili wiele czasu na uldaclanie ka
mienia. 

N atomiast wskutek zbyt łatwej roboty na 
dolnym pokładzie, który po zdjęciu kamienia zo-

leżące dziury na całą laskę górniczą i 
n aładowywać je mocnym ładunkiem dy
namitu. Dla ułatwienia tej roboty pró
bowano pierwsze dziury wiercić w wę
glu przed kamieniem w warstwie pod
stropowej lupku palnego p (rys. 29 ). 
D_ziury te j~dnak wymiatały tę warstwę, 
m e naruszaJąc wcale przerostu (rys. 30). 
W tedy próbowano wiercić w dolnej mięk
kiej ławicy samego przerostu C (rys. 31), 
lecz i te dziury również żadnego 
skutku nie mialy; kamień wygląclal jak 
przedtem z dolu podciętym, lecz nie nad
la~anym. (r~s. ?2) . Wypadało zatem 
~z1ury WH:lrClĆ meco do góry, zaczyna

RYS. 32. JąC w węglu i kierując je tak, żeby koniec dziu- ~ RYs. 31. 
ry stanął: w środkowej twardej lawicy przerostu 
(rys. 33). Dla podniesienia pasa kamienia na 11

/ 2 staje z czterech stron odkrytym (z góry, z przo-
1n w gląb należało się wywiercić 3 takie dziury l du i z boków), przodek w nim posuwał się prę
(rys. ?4): 1-ą środkową n i 2 boczne b i c. Do środ- dzej, niż przypuszczało się. Wobec tego: l) zari'J,z 
koweJ należało naladować 6 - 7 zwyczajnych na pierwszej dniówce wjechało się nieco pod 
patronów dynamitu, czyli okola 11/ 4 funta, boczne przerost, co wplynęlo oczywiście na zmniejszenie 
wymagały slabszego ladunku, wszakże okola l się wydobycia w nastę1mą dniówkę, ponieważ już 
funta. D~iury te nie mogly jednak zdjąć ealego znacznie mniej węgla można było urobić (rys. 36); 
pasa kaiDlenia na 11

/ 2 m; zostawaly jeszcze zęby 2) pomimo iż przed rozpoczęciem robót na wła
k (rys. 34), w których należale wiercić osobne ściwej zabierce wcinką w górnym poleladzie prze
dzmry z góry (rys. 34, l, 2, 3, 4,). Oprócz tego jechało się niemal polowę calego :filaru, oba przed
te 3 glówne dziury pomimo tak mocnych ładun-

1 
ki zrównały się jeszcze przed ukończeniem za-
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bierki i na ostatnich 2- ch metrach zabierka ni
czem się nie różnila od zabierki dawniejszego ty
pu robót. 

Do wyliczonych cech ujemnych sposobu do
dać należy wreszcie, że zbyt skomplikowany bu
dynek zajmowal górnikom niemalo czasu. 

RYS. 33. 

ledwie 4,5 wozów czyli 2,6 t. Być może, że po na
braniu wprawy przez górników osiągnęloby się 

RYs. 34. 

lepsze rezultaty, jednak po jednej próbie można 
bylo orzec, że w zachodniej części, gdzie przerost 

W k . 'k' k d l . . RYS. 35. szyst 1e te czynm 1 ta a ece zmmeJszy- . 
ly wydajność górników, że największe dzienne l jest twardy i gruby, sposób ten nie może 
wydobycie z numeru nie przekroczylo 54 wozów, wcale zastosowany. 
a średnia wydajność jednego górnika wyniosła za- (nN) Henryk Czeczott. 

być 

W ogólnej sumie wydatków, lożonych na wy- kazuje żadnych różnic. Stąd pochodzi, ' że dane, 
rób;stali, dużą stosunkowo pozycyę przedstawia l ogloszone przez O. Sm~t~ERSBACHA *), tyczące się 
kapital, wydatkowany n~ ko:r;npl~ty wl~w.nic, uż:y- ~kl~du surow?a•. ':'ytopionego na kok~ie, nie mają 
wanych dla odlewama rożneJ WielkośCI 1 rodzaJU 1 me mogą m1ec zadnego zastosowama dla surow
odlewów. Utrzymanie ich w należytej ilości i calo- ca, wytopionego na węglu drzewnym. Dość 
ści pociąga za sobą znaczne kosz.ta, z:większaj~c przytoczyć. tu .analizę surowca wlewnicy, odlanej 
cenę wyrobu gotowego. To też me dziwnego, ze wprost z wwlkwgo p1eca, prowadzonego na węglu 
hutnicy dokladają wszelkich starań, aby przez po- drze.wnym, odznaczającej się szczególniejszą trwa
większenie trwalości wlewnic koszta te doprowa- lośmą: 
dzić do możebnego minimum. 

Wyniki badań nad trwalością wlewnic z su
rowca dowodzą, że zależy ona od czterech glów
nych czynników, a mianowicie: od chemicznego 
skladu surowca, od konstrukcyi, sposobu odlewa
nia i wreszcie od sposobu obchodzenia się z nie
mi po dokonanym wlewie stali. Wszystkie inne 
drobne szczególy, nie pozbawione jednak wplywu 
na trwalość, dadzą się podporządkować pod jedną 
z grup wymienionych wyżej czynników. Wiado
mo, że takich drobnych na pozór szczególów, 
wplywających na jakość metalu, istnieje w meta
lurgii nieobliczona ilość, czego dowodzi fakt, na 
który zgodzić się trzeba, że np. surowiec, wyto
piony na węglu drzewnym, zachowuje się co do 
trwalości wlewnic zupelnie inaczej, niż suro
wiec, wytopiony na koksie, mimo że w skladzie 
chemicznym obu tych surowców analiza nie wy-

Si = 1,27%, Mn = 1,29%, P=0,147%, S =0,061%, 

C.s=3,293%, Cd=0,577% 
aby powiedzieć, że wlewnica, odlana wprost z wiel
kiego pieca, prowadzonego na koksie z surowca o 
takim samym skladzie chemicznym, jak wyżej 
przytoczony, wytrzymać może zaledwie dziesięć 
wlewów. Pochodzi to stąd, że wytapianie surowca 
na węglu drzewnym wymaga nie tylko szczególnej 
uwagi przy doborze rud, ale nadto wymaga. jesz
cze użycia niewysoko ogrzanego wiatru, co bar
dzo korzystnie wplywa na jakość wytopionego 
surowca. 

W o be c takich drobnych szczególów, . czysto 
metalurgicznej natury, sprawa wyrobu wlewnic, 

*) Stahl und Eisen r. 1899, str. 10. Przegl~d Techniczny r. 1902 
&tr. 605. 
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głównie zaś sprawa powiększenia ich trwałości, da 
się rozwiązać je~ynie z biegiem czasu, g:dy nagro~ 
ma.dzone dane liczebne wykażą wszystkie "za" 1 
":przeciw" w dotychczasowY:m sposobie ich wyr~
biania. Aby zachować pew1en porządek w omo
wieniu wyżej wzmiankowanych czynników, po
zwolę sobie rozdzielić niniejszą pracę na dwa działy; 
w pierwszym omówię materyał na wlewnice 
z chemicznego punktu widzenia, t. j. uwzględnię 
chemiczne zachowanie się pojedynczych składni
ków surowca w stosunku do trwałości metalu, 
drugi zaś dzial poświęcę szczegółowo wpływom 
mechanicznym, omawiając konstrukcyę wlewnicy, 
sposób jej odlewania i sposób obchodzenia się 
z nią, gdy spełnia swe przeznaczenie. 

Wpływy składu chemicznego. Wyrób wlewnic 
wymaga możliwie najlepszego surowca lejarskiego, 
t. j. takiego, który obok dość dużej ilości węgla 
zawiera jak najmniej innych składników. Za naj
lepsze gatunki surowca, przeznaczone do wy-robu 
wlewnic, uważać należy metal z następuJącym 

nu we wlewnicy wyżej 1 Ofo za szkodliwą, ale wo
bec tego, że wlewnice takie odznaczały się zwykle 
większą trwałością, niż wlewnice, zawierające .np. 
0,50fo Mn przy normalnej zawartości siarki, pogląd 
ten zdaje się być mylnym, a to mianowicie ze 
względu, że mangan przeciwdziała łamliwości na 
gorąco, jaką wywołuje siarka. We wlewnicy, za
wierającej 2,5% krzemu, bardzo korzystnie działa 
0,75% manganu, gdyż oba te składniki stoją 
w ścisłym związku z zawartością węgla, o ile ta
kowy wobec malycb ilości krzemu a dużych 
manganu zamienia się w odmianę karbidu, działa
jącego szkodliwie na trwałość wlewnic. Ta oko
liczność tłomaczy też te różnorodne żądania, sta
wiane w praktyce co do ilości manganu we wle
wnicach. Jedni hutniey wymagają 0,50fo i mają 
wtedy w surowcu 2,0°/0 krzemu, inni wymagają 
dwa razy tyle manganu i mają w surowcu 2,5°/0 
krzemu. Dowodzi to tylko, że w tych granicach 
zawartości manganu trudno się dopatrzeć różnicy 
wpływów grafitu i karbidu. 

składem chemicznym: 
Si =1,50 -
Mn=0,60-
c =3,50-

3,50% 
1,20% 
4,40% 

Krzem w wyżej podanych granicach nie ma 
S najwyżej 0,075% również bezpośredniego wplywu na trwałość wle-
p 0,120% wnic, gdyż wlewnica, zawierająca 1,6% Si, służyła 
Cu " 0,125 % tak długo, jak i wlewnica z zawartością 2,80fo Si. 

" Ten brak wrażliwości dotyczy jednak tylko tego 
Zawartość sumy węgla może się wahać krzemu, który przechodzi do surowca z namiaru, 

od 3,50% do 4,40% przyozem starać się trze- krzem zaś, pochodzący z paliwa i ścian pieca, p owo
ba, aby surowiec zawierał jak najmniej węgla duje wydzielenie grafitu, a wywołując zbytnią mięk
cheroicznie związanego, nadającego surowcowi kość surowca i nierównomierną jego budowę, wy
twardości i kruchości. Należy też unikać grubo- wiera tem samem wpływ szkodliwy. Z tego względu 
listkowatych grafitowych skupień z tego miano- bardzo korzystnie wpływa na trwałość wlewnic pro
wicie powodu, że im równomierniej rozłożony jest ces przetapiania surowca w piecach kupolowych. 
grafit w delikatnej formie, tem większą wytrzy- Proces ten, jakkolwiek na pierwszy rzut 
małością odznacza się surowiec. Budowa metalu oka wydaje się latwyro do prowadzenia, nie mniej 
nie ma żadnego wpływu na jego dobroć. Surowiec jednak wymaga od technika lejarskiego dutego 
może być drobno lub gruboziarnisty, a nawet zapasu wiadomości techniczno-naukowych i do
ten ostatni, dowodząc gazowego biegu procesu, świadczenia praktycznego, bodaj nawet czy nie 
stwierdza tem samem lepsze odsiarczenie metalu więcej, aniżeli się takowych wymaga od hutnika, 
i dla tego zyskał w praktyce przewagę nad dro- kierującego procesem w wielkim piecu, gdyż 
bnoziarnistym. przetapianie surowca w kupolaku oprócz należy-

W ciężkich wlewnicach, a tem samem posia- tego obliczenia namiaru wymaga przedewszyst
dających grube ściany, daleko lepiej jest unikać kiem, aby surowiec wytopiony byl o ile można 
wysokiego stopnia nawęglenia metalu, gdyż w ta- jak najczystszy, co najmniej tak czysty, jak suro
kich wypadkach grafit latwo tworzy większe sku- wiec pierwotny, użyty do przetopienia. Brak ta
pienia i dla tego 3,50fo węgla należy uważać za kiego zawodowego wykształcenia daje się często 
ilość zupełnie wystarczającą. Wlewnice z cienkie- odczuwać w praktyce i stąd to pochodzi, że me
mi ścianami mogą zawierać 4,4°/0 , nie tracąc mimo tal bywa często w piecu kupolowyiJl przegrzany 
to zbitej delikatnie krystalicznej budowy. a stykając się dłuższy czas ze ścianami pieca i 

Zawartość kl·zemu i manganu zależy od do- żużlem, zabiera krzem, który powoduje silne i nie
boru rud, jeżeli zaś surowiec przetapiamy w pie- równomierne wydzielenie grafitu, zmniejszające 
cach kupolowych, to ilość tych składników zależy wytrzymałość metalu. Często się też zdarza 
od jakości dodawanych materyałów. Tam gdzie w praktyce, że wlewnica, zawierająca 2,250fo krze
w k:npo~akach lu? w~elki.m pie?u używ.ają kc;>ksu, mu, pęka, przetrzymawszy zaledwie dwadzieścia 
z~wieraJące;so d~zo siarki, namiar ~usl zawierać wlewów, podczas gdy ·wlewnice ze znacznie więk
rownocześ!lle d~zo manganu, aby odsiarczyć metal szą ilością krzemu a takąż samą ilością innych 
w myśl rownama: 

1 

składników, odlane w tych samych co i tamta 
Mn + FeS = MnS + Fe. warunkach, wytrzymują 100 wlewów. Przyczyna 

Niektórzy hutnicy uważają zawartość manga- tkwi oczywiście w przegrzaniu surowca podczas 
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przetapiania, a że tak jest, dowodzi tego analiza Ze względu na szkodliwy wplyw, jaki wy
surowca przed i po przetopieniu, gdyż gotowa wiera siarka na metal, nieodzowną jest rzeczą 
wlewnica zawiera więcej krzemu, niż surowiec, określać siarkę nie tylko w surowcu, przeznaczo
użyty do jej wyrobu. Z tego latwo wywniosko- · nym do wyrobu wlewnic, lecz również w koksie · 
skować, o ile utrzymanie odpowiedniej temperatu- i w gotowej wlewnicy. 
ry i czas trwania topienia wpływają na jakość ma- Fosfór dziala podobnie jak siarka, lecz w 
teryał~. . . . znacznie mniejszym stopniu, to też wlewnice, za-

Siark~. ma znaczm~ większy wplyw naJako_ść wierające mniej niż 0,125% P, o ile nie zawierają 
met~lu, mz k:·zem. Siarka, zawarta: w. koksie, innych szkodliwych składników, muszą być sta
IDUSI być usumęta zapomocą oclpowiedmo z~sa- nowczo uważane za clobre. Praktyka dowodzi, że 
dowego żużla7 w przemwnym .razie przechod~I ~o wlewnice, zawierające znacznie więcej niż 0,125°/0 
surowca, ktory prz_y po:wto~ne~ przetapian_n~- P, wytrzymują jednak przeszlo 100 wlewów, jak 
w kupolaku na: koks1e staJe SI~ Jeszc~e . bar~z1e~ to widać z zalączon ej poniżej tablicy II. Nato
zasobnym w s1arkę: Ta _nadm1~rna. 1l?sć _siarki miast wlewnice z wielką zawartością fosforu, po
w. metalu wywołuJ,e zw1ęks~eme s1_ę _1lośc_1 che- mieszczone w tablicy III, wytrzymały zaledwie 
ID1Cznego węgla a rownocześrne zmmeJszeme su- 1-6 wlewów. 

TABLICA II. 
my węgla, co tem więcej i wyraźniej charakte
ryzuje szkodliwy wplyw siarki. Tym sposobem 
z surowca, zawierającego 0,05°/0 S i 4°/0 C, prze- -===========~=~-~""'! =-=-=-=-=======",=== 
znaczonego do wyrobu wlewnic, otrzymano po C Mn p Si B 
przetopieniu w kupolaku metal, nie zdatny do 
wyrobu wlewnic, zawierający 0,27% S i 2,8% C. 
N ad to nie należy zapominać, że surowiec z nor
malną zawartością domieszek podczas przetapia
nia w kupolaku może się nawęglać w obecności 
koksu, czego dowodem sluży stal, zamieniona w 
piecu kupolowym na surowiec z zawartością 3°/0 

węgla. 
Wlewnica, zawierająca 0,1° /o S, nie należy 

do najlepszych i nie daje rękojmi zbytniej trwa
łości, a jeżeli ilość siarlti wzrośnie do 0,15% i 

M wlewnicy 

231 
240 

III/l 
VIII/I 

l 
2 
3 

3,06 
3,lł0 
2,88 
3,46 

0,37 
0,31 
0,17 
0,16 
0,83 
0,86 
0,93 

0,217 1,67 0,091 
0,179 1,72 0,080 
0,087 11,97 0,102 
0,199 2,12 0,094 
0,126 2,084 0,030 
0,118 2,108 1 0,033 
0,121 2,103 0,024 

wyżej, to wlewnica okazuje łamliwość w stanie go- Z surowca kutim-
rącym, dostaje rys i pęka w chwili rozgrzania skiego 
się pod wpływem nalanej w nią stali. Zalączona 100-pudowa wlew-

2,81 1,38 0,056 1,69 0,037 

tablica I zawiera analizy wlewnic, które z powo- nica I. 3,00 1,53 0,115 1,94 0,026 
du zbyt wielkiej zawartości siarki wytrzymały 100-pudowa wlew-
małą stosunkowo ilość wlewów. Pierwsze cztery nica II. 
analizy wlewnic podają NEUMARKS i SIMMEnSBACH 
w Zabrzu, reszta analiz wykonana na wlewnicach 
stalowni w Kulebakach. Wlewnica M 170 wytrzy
mała tylko jeden wlew, J\1 M 93 i 251 zaledwie 5 
wlewów. 

~ wlewnicy 

NEUMARKS 
l 

Sr:t.t:t.tERSBACH 

TABLICA I. 

C Mn p S i s 

l 
% 

I l 0,42 1 0,1;; 2,14 0,135 
II ! 0,53 0,100 1 2,29 0,180 

III l 0,75 0,063 2,28 0,200 
IV 1 - 0,38 0,150 2,07 0,150 
93 l 2,67 0,47 l 0,498 2,59 1 0,146 

170 l 3,00 0,71 1 0,443 2,76 0,269 
216 3,55 0,41 0,268 1,58 0,117 
242 2.96 1 0,32 0,354 1,77 0,116 
251 2,86 0,33 0,387 1,69 1 0,140 

Wlewnica T 
Wlewnica X 
Wlewnica Y 
Wlewnica 83 

3,10 1,12 l 0,096 11,72 0,027 

TABLICA III. 

3,53 0,21 

ir 3,19 o,2o 
2,84 0,44 

0,963 2,53 
0,790 0,610 
0,880 0,80 
0,523 3,014 

Zawartość fosforu w wlewnicach pochodzi od 
użytego surowca albo też od dodatku starego że
laza przy przetapianiu surowca w kupolakach. 
Często też fosfór przechodzi do surowca z popiołu 
paliwa, zawierającego ten składnik w znacznych 
ilościach (koks torfowy.) 

Miedź wplywa podobnie jak fosfór. Zawar
tość miedzi niżej 0,125% nie wywiera na trwałość 
wlewnic z normalną zawartością siarki zlego 
wplywu, ale wobec większyc~ ilości s~a:·ki zdra
dza dążność do zatrzymywama takoweJ ~ tem sa
mem staje się szkodliwą. Miedź pochodzi wprost 
z surowca, gdyż koks zawiera zwykle bardzo 
male jej ilości. 
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W analizach surowca, przeznaczonego do wy- j piać zupelnie tak samo, jak rudy, zawierające siarkę. 
robu wlewnic, nie zwracano dotychczas uwagi na Z tego, co powiedziano dotychczas o skład
składnik, działający zupełnie tak samo, lub może nikach surowca, wynika, że różnorodność ich, 
nawet gorzej, niż iarka, t. j. na arsen.· Większa wzajemne oddziaływanie na siebie oraz wplyw 
część tego pierwiastka przechodzi z namiaru do każdego z osobna na metal, stanowi przyczynę 
surowca, inna część ma przechodzić do żużb krótszej lub dłuższej trwałości wlewnic. Wynika 
wbrew dotychczasowym zapatrywaniom.*) Badania też z tego, że jak niemożliwem jest otrzymanie 
ostatnich kilku lat wykazaly, że 1

/ 3 część arsenu, materyału z zupełnie jednakowym składem che
zawartego w namiarze, ulega zżużlowaniu, z two- micznym, tak też nie można wogóle spodziewać 
rzących się zaś w wielkim piecu lotnych polączeń się od gotowych wlewnic jednakoweo-o stopnia 
arsenu mniejsza część uchodzi przez wylot, więk- trwałości. o 
sza zaś część ulega rozkładowi przy zetknięciu Z drugiej strony w pojęciu o trwałości wlew
z żelazem metalicznem. Z tego względu hutnik, nic istnieją tak szerokie granice, że wynik sądu 
wytapiający surowiec, przeznaczony do wyrobu polegać musi jedynie na największej ilości wie
wlewnic, powinien unikać rud, zawierających ar- wów, jaką przetrwała dana wlewnica. Stąd po
sen, a spełnia to zadanie tern latwiej, że wogóle chodzi, że w stalowni, w której 25 wlewnic wy
malo jest rud, zawierającyeh arsen, i jedynie w trzymalo średnio GO wlewów, za 'najlepszą ucho
Grecyi i Hiszpanii można spotkać hematytowe dzi ta, która ich wytrzymaJa 135, za najgorszą zaś 
żelaziaki z malą zawartością fosforu, ale zato ta, która pękla przy trzecim lub czwartym wie
zawierające do 1,50Jo arsenu. wie. Jeżeli się jednak przypatrzymy skladowi 

W każdym razie, jeżeli się ma do czynienia chemicznemu materyalu wlewnic, to przyznać 
z rudami, zawierająceroi arsen, to należy je przeta- musimy, że różnica w skladzie nie razi tak bar
--___ dzo, jak różnica w ilościach wytrzymanych przez 

*) StaW und Eisen, r. 1888, t. Il, str. 537. llbor das Verbalten des 
Arsens in Erz und Eisen wiibrend d. Schu.elz und lieinigungspro
cesso. 

nie wlewów. 
(oN). Heuryk TVdowiszewski. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w r. 1903. 
WYDOBYWANIE GALMANU. W r. 1903 były czyn- wierzchni mężczyzni 234,62, kobiety 82,36, razem 

ne trzy kopalnie galmanu. W kopalniach tych by- 710,22. 
lo w biegu przeciętnie 48 szybów, sztolni i innych Suma ogólna zarobku robotników wynosiła 
otworów na powierzchnię, oraz 6 kotlów parowych. (w rublach): pod ziemią 197 244, na powierzchni 

Liczba dni roboczych w roku sprawozdaw- mężczyzni 80726, kobiety 13378, razem 291348. 
czym wynosila 283. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

Przeciętna liezba maszyn parowych wynosi- wynosił (w rublach): pod ziemią 1,10, na powierzch
ła: wyciągowych 4 0 mocy 97 1-P, wodociągowych ni mężczyzna 0,75, kobieta 0,36, wogóle 0,90. Na 
3 0 mocy 316 IP, i do innych celów 1 0 mocy 10000 pudów wydobytego galmanu przypadało za-
20 IP N 0000 d d b l robku robotników (w rublach): pod ziemią 431,31, 

· a l pu · wy 0 ytego ga manu przy- na powierzchni mężczyzni 176,52, kobiety 29,25, ra-
padało wogóle 0,72 IP. zero 637,08. 

Przeciętna liczba silnic ręcznych wynosila W k 
6, a koni roboczych na powierzchni 23. ypad ów nieszczęśliwych z robotnikami 

w r. 1903 bylo 5, z których l, zakończony zupeł-
Przecięt_na liczba z.atr~dnionych rob?tnikó~ ną niezdolnością do pracy, i 4, zakończone wyzdro

byl.a następująca: p_od ziemią 614, na pow~erzchm wieniem zupelnem. 
męz?zyzm 366, kob1ety 128, razem 1108. Na 1000? Wydobycie galmanu podług gatunków przed-
p~dow wyd_oby_tego, g-almanu p_rzypad<;tlo r_obotm~ . stawialo się , jak następuje: *) 
kow: pod ziemią 1,3-±, na pow1erzchm męzczyzm \ Gruby 1666281 pudow czyli 36 44o; wydohycia 
0,80, kobiety 0,28, razem 2,42. Drobny 2 906 810 63' 56oj 0 

,, " ' o " 
. , Przeciętna _wydajność jednego ro?otnika n_a Razem 4573091 pudów czyli 100,00o/c wydobycia. 

dmowkę wynos1la wogóle 1~,08 pu~ow; wydaJ- Oprócz teo-o w roku 1903 w dob to 319883 
n ość ta, sifowadzona do roczneJ, wynosilaby 4125,44 pudy galman o hl ł' . Y Y 

d' · b 'l d b' h d ·, k b l u z yszczem o ow1u. 
pu ow. . ICZ a og? na: 0 ro IOnyc mo~e Y ~ PLUKANIE GALMANU. W r. 1903 b ły czvnne 
następuJąca: pod z1em1ą 179835, na pow1erzchm . ~ k' lm · b l ·Y N i 
mężczyzni 107 293, kobiety 37 661, razem 324 789. trzy p1ucz l ga anu l łyszczu o owm. a pi ucz-

Na 10000 pudów wydobytego galmanu przypadało *) Wytwórczość galmanu podług kopalń podan~~ była w~ l3 
dniówek robotników: pod ziemią 393,24, na po- Przegla,du Górniczo-Hutniczego, str. 350. 
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kach tych było 3 kotły parowe 1 3 maszyny pa
rowe o mocy 230 1-P. Przeciętna liczba zatrudnio
nych robotników wynosiła 170. Przeciętna wy
dajność jednego robotnika na dniówkę wynosiła 
50,28 pudów galmanu ;płukanego; wydajność ta, 
sprowadzona do roczneJ, wynosiła 14732 pudy. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła 
49774. Na 10000 pudów galmanu płukanego pr~y
padało robotników 0,68, a dniówek, odrobionych 
przez robotników, 198,86. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosiła 31172 ruble; przeciętny za
robek jednego robotnika wynosił na dniówkę 63 
kop. N a 10 000 pudów galmanu płukanego przy
padało zarobku robotników 124,54 rub. Wypad
ków nieszcz~śliwych z robotnikami był l, zakoń
czony śmiercią. *) 

WYTAPIANIE CYNKU. W r. 1903 były czynne 
trzy huty cynkowe. W hutach tych było czyn
nych przeciętnie po 22 piece półga7.:owe, po 25 
pieców gazowych i po 5 pieców prażalnyeh; pie
ce półgazowe zawierały przeciętnie 798 mufli, ga
zowe l 020 mufli. Czynnych kotłów parowych 
było 10, maszyn parowych 12 o mocy 184 IP. Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na
stępująca; wytapiacze 73, palacze 97, ściągacze 48, 
muflarze 14, pomocnicy 53, pozostali robotnicy 
301, razem 586; w tej liczbie mężczyzn było 527 
czyli 90,27%, kobiet 57 czyli 9,730fo. Na l 000 
pudów wytopionego cynku przypadało robotni
ków; wytapiacze 0,11, palacze 0,15, ściągacze 0,08, 
muflarze 0,02, pomocnicy 0,09, pozostali robotnicy 
0,47, razem 0,92; w tej liczbie mężczyzn 0,83, ko
biet 0,09. Przeciętna wydajność jednego robotni
ka na dniówkę wynosiła 2,88 pudów cynku; wy
dajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosiła
by 86,40 pudów, a do rocznej - l 033,20 pudów. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosila; 
wytapiacze 26373, palacze 34877, ściągacze 17192, 
muflarze 4810, pomocnicy 19,141, pozosta.li robot
nicy 108,423, razem 210816; w tej liczbie dniówek, 
odrobionych przez mężczyzn, było 190255 i przez 
kobiety 20 561. N a l 000 pudów wytopionego cyn
ku przypadało dniówek robotników; wytapiacze 

*J Wytwórczość !>almanu płukanego podaną była w M 13 
Przeglądu Górniczo-Hutruczego, str. 350. 

41,53, palacze 54,92, ściągacze 27,07, muflarze 7,57, 
pomocnicy 30,14, pozostali robotnicy 170,73, razem 
331,96; w tej liczbie dniówek, odrobionych przez 
mężczyzn, 289,58, kobiety 32,38. Suma ogólna za
robku robotników wynosiła (w rublach); wytapia
cze 60351, ściągacze 58667, palacze 24649, mufla
rze 7 458, pomocnicy 22617, pozostali robotnicy 
98004, razem 271 746; w tej sumie zarobek męż
czyzn wynosił 260342 ruble, kobiet-11404 ruble. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
wynosit (w rublach); wytapiacze 2,29, palacze 1,68, 
ściągacze 1,43, muflarze 1,18, pomocnicy 1,18, po
zostali robotnicy 0,90, wogóle 1,29. Na lOOOpu
dów wytopionego cynku przypadało zarobku ro
botników (w rublach); wytapiacze 95,03, palacze 
92,38, ściągacze 38,81, muflarze 11,74, pomocnicy 
35,61, pozostali robotnicy 154,33, ra7.em 427,90; 
w tej liczbie zarobku mężczyzn 409,94 i kobiet 
17,96. Wypadków nieszczęśliwych z robotuikarni 
było 32, z których 3, zakończone częściową nie
zdolnością do pracy, i 29, zakończonych wyzdro
wieniem zupelnem. 

Rozchód cynku w r. 1903 wynosił 594 666,17 
pudów, a pylku cynkowego-30 175,66 pudów. *) 

Rozchód cynku składał się z następujących 
pozycyi: dla dalszej l)rzeróbki u siebie 215 632,42 
pudów czy li .36,26% l'Ozchodu i sprzedano 379 033,75 
pudów czyli 63,74% rozchodu. 

Podł'ug kategoryi odbiorców rozchód sprze
danego cynku składał się z następujących pozy
cyi; na blachę cynkową sprzedano ] 32 105 pudów 
czyli 34,86 ~~ sprzedaży, kupcom do dalszej sprze
daży-33133,75 pudów czyli 8,74°.'0 sprzedaży i po
zostałym odbiorcom 213795 pudów czyli 56,40% 
sprzedaży. 

Podług miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 
cynku oraz pylku cynkowego składał się z nastę
pujących pozycyi; w obrębie Królestwa Folskiego 
wyslano 154648 pudów cynku czyli 40,80% wy
sylki i 1640,10 pudów pyłku cynkowego czyli 
5,44°/0 wysyłki; do Cesarstwa wysłano 224385,75 
pudów cynku czyli 59,20% wysyłki i 28526,40 
pudów pyłku cynkowego czyli 94,56% wysyłki. 

R. K. 

*l Wytwórczość cynku podaną była w M 13 Przeglądu Gór
niczo-Hutniczego, str. 351. 

Przemysł górniczo- hutniczy w Calicyi w roku 1902. 
Według ~ocznika statystycznego c. k. Mini- ~ Wartość wytworów górniczych i hutniczych, 

sterstwa Rolmctwa za r. ~902 wartość ciał kopal- razem wziętych, t.j. po potrąceniu wartości rud, uży
nyc.h, wydobytych w caŁeJ Austryi w r. 1902, wy- tych do przeróbki w hutach, wynosiła 288050869 k. 
n?s1ła 232966632 koron ( -26515450 czyli 10,22% Udział Galicyi w powyżej przytoczonych cy
mż w r. 1901 ), a wartość wytworów hutniczych frach, dotyczących samych rud, to jest bez soli, 
91174342 k. ( - .5 628675 k. czyli 5,810fo). nafty i wosku ziemnego, wynosił co do gór-
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nictwa 5251861 k. (-1055580 k. czyli 16,74°/0) 

czyli 2 25% wytwórczości calej Austryi, co do hut
nictwa' 2193 645 k. ( + 530 363 k. czy li 31,89°/ 0) czy li 
2 41 o; wytwórczości całej Austryi. - Co się tyczy 
g'órni~tw_a i hutni~twa razem wziętych, to j est po 
potrącemu_wartośC1 rud, nżytych w ~utach,_ ocemo
nej na 13~5190 k., wartość wytworczośC1 wyno
siła w Galicyi 6120 316 k. ( -758182 k. czyli 
11,02 Ofo), czyli 2,12 Ofo wartości wytwórczości całej 
Austryi. W szczegółach przedstawia się ten prze
mysł, jak następuJe: 

=----=-=---=-=-~- - -- ---·-
' =- ' ' J.Jiczba 0 ...... ' O» O Ce n a 

•Oa:>..d :;.!:Id p1•zedsię- r... 13:: ..... a;>s<> l przociętna 
biorstw ~ •O <.> t>-o '<.li:!:~ 

Ciało kopalne --- <"'!.~ !a:~~ -~ 13:: o;! 
na 

.o l ~Cl i»'<.l o;! <.> l ...,-o .::l l c. m. 
bro ~::S O O J...i~O 

~-"' ..... i» <"'lo'-o~ f.4..c:l ·-..c ~~.::: K. l l!= • ~" ....::1 ~-~ h. 
- L..:....J..." . - .. ol'l l - ~ 

Ruda żelazna -11 20 l z l 2 68o l 0]2 1 4o,oo 

" 
ołowiana. 2 l 441 1 42 174 4fio 827 110 93,00 

" 
cynkowa. i 17 4 83 33 331 26 399 1 

79,00 
siarkowa. l- -

" 
Węgiel brunatn. II 7 574 7go 31 l 741 T/> 93,86 

" 
kamienny _!l 6 36g8 8 Ó43 530 4 021 787 46,53 

- -
Razem w r. 1902 64 19 4]98 9 512 026 5 251 861 - --

" " 
1901 65 J8 5 262 II o87 688 6 307 441 - -

- ,--
W ł więcej - l - - - --

r. 1902 mniej J- 464 l 575 662 l 055 58oi- ---

Rudę że l a z n ą wydobywało tylko jedno 
p,rzedsiębiorstwo w krakowskim rewirze górni
czym. Wydobytą rudę jako też i stare zapasy 
w ilości 9 707 c. m. sprzedano do huty w Węgier
skiej Górce. 

Rudy o l o w i a n ej wydobyto więcej 
o 9 226 c. m. wartości większej o 9 753 k. i za
trudniano o40 robotników więcej, niż w roku 1901. 
Cena l c. m. rudy olawianej zmniejszyła się 
o 2 k. 76 h. Z wydobytej rudy sprzedano w Gali
cyi 291 c. m. a 41644 c. m. wyslano do huty 
W alter-Cronek na Śląsku Pruskim. 

R u d y c y n k o w e j wyd o byto mm eJ 
o 15 025 c. m. czy li 31,07% wartości mniejszej 
o 4688k. czyli 15,08% i zatrudniano o 11 robot
ników mniej, niż w roku 1901. Cena l c. m. rudy 
cynkowej podniosła się o 15 h. Z wydobytej rudy 
i z dawnych zapasów wydano 30 734 c. m. do huty 
w Krzu, 1997 c. m. do huty cynkowej w Niedzie
liskach a 550 c. m. wyslano do huty Wilhelmina 
na Śląsku Pruskim. 

Rudy s i ark o w ej nie wydobywano wcale 
w roku 1902-im. 

Węgla bru n &. t n e g o wydobyto w Ga
licyi zachodniej, t. j. w Grudnej Dolnej, własno
ści księcia Eustachego Sanguszki, przy użyciu 6 
(-~7) robotników tylko 2972 c. m. (-20846 c. m. 
czyli 87,52%) wartości 2526 k. ( -17 490 k. czyli 

87,38%) a przeciętna cena wynosiła, 84,99 h. 
( +0,95 h.) za l cemtn. metr. W Galicyi wschodniej 
wydobyto w Dżurowie-N owosielicy, własności Leo-· 
polda Lityńskiego, 367 939 c. m. a w kopalniach 
hr. Romana Potockiego w Skwarzawie 238800 
c. m., w Potyliczu 120 600 c. m. i w Glińsku 
60 000 c. m., razem 787 339 c. m. (- 316 683 c. m. 
czy li 28,68% ) wartości 739 250 k. (- 250 152 k. 
czyli 25,28%) i przeciętnej cenie 93,89 h. ( + 4,27 h.) 
za l c. m. i zatrudniano 568 ( -110) robotników. 
W całej Galicyi zatrudniano przy węglu brunatnym 
o 137 robotników mniej i wydobyto o 337 529 c. m. 
czyli 29,93% mniej wartości mniejszej o 267 642 k. 
czyli 26,51%, niż w r. 1901. Cena l c. m. podniosła 
się o 4,36 h. Na jednego robotnika przypada prze
ciętn a wytwórczość 1377 c. m. (- 209 c. m.) war
tości 1292 k. ( -128 k). Wydobyty węgiel brunatny 
w G:rudnej Doln~j sprzedany _zostal w _okolicy,. zaś 
węg1el z kopalm w Dżurow1e, Potyhczu, Skwa
rzawie i Glińsku sprzedany został częściowo w oko
licy, głównie zaś c. k. kolei państwowej. Nieznaczna 
część węgla brunatnego z Dżurowa sprzedaną zo
stałanaBukowinie. Wytwórczość węgla brunatnego 
w Galicyi stanowiła 0,36% (-O, 14%) wytwórczości 
calej Austryi. 

Węgla kam i e n n e g o wydobyto mniej 
o 1235 Ol<± c. m. czyli 12,50% wartości mniejszej 
o 794075 k. czyli 16,49% i zatrudniano o 358 ro
botników mniej, niż w r. 1901. Cena l c. m. wę
gla kamiennego spadła znowu o 2,22 h. Na jednego 
robotnika przypada przeciętna wytwórczość 2 337 
c. m (- 99 c. m.) wartości l 088 k. (- 99 k.). 

Z wykazanej wytwórczości przypadana firmy: 
l. Gwarectwo w Ja worznie . 5 412 729 c. m. 
2. Dr. Andrzej hr. Potocki w Sierszy 2437 022 " 
3. Dr. Andrzej hr. Potocki w Ten-

czynku . . . . . . . . . 364 545 " 
4. Kopalnia Dorosa (dzierżawca J. 

Przewarski . . . . . . . . 264 396 " 
5. J. Przewarski w Tenczynku . 126838 " 
6. Laskowski i spadkobiercy We-

stenholza w Tenezynku . . 38000 " 
Z powyższej wytwórczości z zeszlorocznych 

zapasów sprzedano w kraju 6830772 c. m. a mia
nowicie: c. k. kolei państwowej, kolei pólnocnej 
Ferdynanda, fabryce sody w Szczakowej, do in
nych miejscowości w Galicyi, do Śląska, Morawy, 
Wyższej i Niższej Austryi i Czech; zużyto 913 405 
c. m. do opalania kotlów parowych, 45 463 c. m. 
w kuźniach i do innych celów zakładów, 176 713 
c. m. rozdano jako deputat urzędnikom i robot
nikom, 416392 c. m. zużyto we wlasnych hutach 
cynku i w cegielniach, a 266 339 c. m. miału wę
glowego wyrzucono na zwa?y. Za granicę pa:llstwa 
wywieziono 42196 c. m. ( + 292 c. m.) a miano
wicie: 

do Rosyi . 
" Niemiec 
" Węgier 

27696 c. m. 
3000 " 

11500 ,. 
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Z węgla, sprzedanego w kraju, spławiono na 
rzekach Przemszy i Wiśle 174600 c. m. (- 34540 
c. m.) Zmniejszoną w r. 1902 wytwórczość węgla 
kamiennego przypisać należy częściowo zmniejszo
nemu popytowi na węgiel krajowy w związku ze 
współzawodnictwem węgla ze Sląska Pruskiego, 
częścią zaś wypadkowi wybuchu kotra parowego 
w Jaworznie w miesiącu sierpniu r. 1902, co spowo
dowało zmniejszenie wytworczości. Wytwórczość 
węgla kamiennego w Galicyi stanowiła 7,83% 
(- 0,59%) wytwórczości w całej Austryi. 

Wytwórczość hutnicza była w r . 1902 w Ga
licyi następująca: 

Wytwór 

Razem w r. 1902. 4 4 9I3 77 428 2 193 645 
1901 _i_ ___1. 780 63 502 I 663 282 -

" " 
w1 więcej - - 133 13 926 530 363 -= l-

r. 1902 mniej - - - - - --

Sur o w i e c otrzymywano podobnie jak i w la
tach poprzednich tylko w jednym wielkim piecu 
w Węgierskiej Górce własności Arcyksięcia Fry
deryka. Wytopiono o 1795 c. m. czyli 6,75% 
więcej surowca wartości większej o 11072 k. czyli 
4,46% i zatrudniano o 12 robotników mniej, niż 
w r . 1901. Odlewów odlano wprost z wielkieo-o 
pieca 14067 c. m. C+ 624 c. m.) wartości 233206k. 
(-8768 k.). Cena przeciętna l c. m. surowca wy
nasila 9 k. 13 h. (-20 h.), a cena l c. m. od
lewów 16 k. 58 h. (-1 k. 42 h.). W dwóch pie
cach kupalowych otrzymano oprócz tego 34194 
c. m . (-11843 c. m.) żelaza wartości 669492 k. 
(-213174 k.). Z otrzymanego surowca i żelaza 
sprzedano w kraju 43436 c. m., wywieziono 5474 
c. m. do Węgier, 15 c. m. do Bośni i 47 c. m. do 
Rumunii. 

Wytwórczość surowca w Galicyi stanowiła 
1,77% wytwórczości surowca w calej Austryi, 
a 0,29% wytwórczość w ogóle, t. j. surowca i żelaza. 

Olów metaliczny otrzymany był jako 
wytwór uboczny w dwóch hutach cynku w ilo
ści o 12 c. m. mniejszej i wartości o 36 k. mniej
szej a po ~enie przeciętnie o ą k. 98 h. ~a l c. m. 
wyższeJ, mż w roku poprzedmm. Cala Ilość oło-
wiu sprzedaną została w kraju. . 

Cynku metalicznego wytopiono 45854 
c. m. (+11 755 c. m. czyli 34,47%) wartości 1818127 
k . (+512228 k. czyli 39,22%) o przeciętnej cenie 
39 k. 65 h. (+l k. 35 h.) za l c. m. Oprócz tego otrzy-

mano 3126 c. m. (+388 c. m.) pyłku cynkowego 
wartości 114 313 k. C+7 099 k.) o przeciętnej cenie 
36 k. 57 h. ( -2 k. 59 h.) za l c. m. Cala wytwór
czość cynku wynosiła przeto 48980c. m. (+12143 
c. m. czy li 32,96%) 1vartości 1932 440 k. ( +519 327 
k. czyh 36,75%) o średniej cenie 39 k. 45 h. 
C+ l k. 09 h.) za l c. m. Zatrudniano o 145 robot
nikó':' wię~ej ~iż. w r. 1901. Fabryka bieli cyn
koweJ w N1edziehslmch przerobiła na biel cynko
wą 10051 c. m. cynku krajoweo-o wartości 387323 
k. i 10 050 c. m. cynku, sprow~clzonego ze Sląska 
Pruskiego, wartości 387 323 k., razem więc 20101 
c. m. cynku _wartości 774646 k. przy użyciu 3855 
c. m . koksu 1 18550 c. m. węgla kamiennego łącz
nej wartości 36 128 k. Fabryka rzeczona otrzy
ma~a 2149~ c. m. (- 1176 c. m.) bieli cynko
WOJ. wartości 926069 k. Cf72608 k.) i przeciętnej 
ceme 43 k. 8 h. (+l k. tl h.) za l c. m. W kraju 
sprzedano 33120 c. m. cynku, 535 c. m. pylku 
cynkowego i 6114 c. m. bieli cynkowej, 8 700 c. m. 
cynku sprzedano do Anglii, l 588 c. m. pylku cyn
kowego do _N_iemiec, l 092 c. ~·.pyłku cynkowego 
do Ameryki 1 15984 c. m. b1eh cynkowej do An
gli~, Nie~iec, Rosyi i Skan_dynawii. Z całej wy
tworczośCI cynku w Austry1 przypada na Galicyę 
58,950fo. 

. W, arto~ć ~szy.st~ich I~ate~'yałów, użytych w 
Gahcy1 w gormctw1e 1 hutmctw1e, wynosiła 894436 
k. W. przemyśle górniczym i hutniczym by lo za
trudmonych razem 5711 (- 331) robotników a na 
jednego robotnika przypada 1072 k. (-66 k:) war
tości czystej wytwórczości górniczo-hutniczej 
a więc, zaledwie polowa tego, co przypada n~ 
robotmka w Czechach, Morawii lub Sztyryi. 

sol kuchenna. 

o ile Wyt\l"Ór-
"' C'<! ~o Wartość 
lfl ..o.!!: :czuść w cen-

R o k "' 
N'- wytworów '-' c .o 
__ .,.., 

tnarach 
N - o 

j metrycznych . 
w kor. '-' >-.o 

~ o .... 

1902 " !O 2266 l 2.')9 975 !6 459 66! 
1901 lO 2 I78 I 40f' 952 I7 419 6g7 

W l więct'j 88 
r.l902 mniej. l 

900 036 - l 147 977 

Z powyższej wytwórczości soli przypada 
289108 c. m. (- 77 838 c. m.) na sól kamienną spo
żywczą, 500891 c. m. (-23288 c. m.) na warzon
kę i 469 976 c. m. (-46 851 c. m.) na sól fabryczną. 
Oprócz tego otrzymano w salinie w Kuluszu 
70 000 c. m. ( -04140 c. m.) kainitu w brylach i 
66541 c. m. (-8050 c. m.) kainitu mielonego war
tości 93 156 k. ( -11 270 k.), z czego sprzedano 
65 061 c. m. w Galicyi, Bukowinie, Morawii, Sląsku 
i Sztyryi. Solanki otrzymano w r. 1902 razem 
1711883 hl(- 272946/zl), z czegoprzypada 895917 hl 
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(-363042 hl) na solankę naturalną i ą1~966 hl 
(+90096 hl) na solankę sztuczną. Rouotmkow pra
cowala 1632 (+86) w g~rnictw~e i 634 C+2) w in
nych zakładach na pow1erzchm. 

Olej skalny. 

R o k 

gów parowych o sile 7 802 (+1300) W. Do pompo
wania oleju służyło 161 (-18) pomp ręcznych i 
184 (+11) maszyn parowych o sile 2568 (+74) W. 
N ad to było 406 760 m żelaznych rurociągów dla 
oleju, 105068 m rurociągu dla gazu, 43093 m 
rurociągów dla pary i 113 980 m rurociągów dla 
wody. W otworach wiertniczych znajdowało się 

1

1 Liczba l :,:: ~ ~ -<.:>E!~ 1062224 m (+263667 rn) rur walcowanych, 263598 m 
przedsię- ro·o ~~.c t>. -oo-o cd Cena (+35277m) zwykłych rur blaszanych i 574551m 
' biorstw ,o :;:: ~ ~ t;l o '- ". przeciętna ( 2 445 -,- ' l tl5 .,::; li::~~ ;::: :::e 1

1 
c. m. -1 m) rur do pomp o różnych średnicach. 

-~~ q ~ '* ~·~.;: ~ ; t~ ~biorni~ów żelaznych na ropę było 339 ( -7) o po-
11 ~ f ~ 1 :.... t\ s ~ K. l h._ Jemności 131449m3 (+57964m3) i 1821 (+206) 
11 ·J l zbiorników drewnianych o pojemności 41274 ma 

1902 ; 372292 s88g52o8470 1406651 2 82 (+8228m3). 
1901 1 416 25o 5 787 4 o46 624 23 ow 589 5 ~ 1 

w } więcej ~-44 , _36 102
1 

I 1:_846l -l-
r. 1902 l mniej 8 333 938 2 87 

z powyżej wykazanych liczb przypada na 
okrąg górniczy: l) W Jaśle przy 1740 (-413) ro- 1 
botnikach wytwórczość l 098 511 (+7) c. m. war
tości 4 508 982 k. ( -2 075 259 k.) przy cenie 4 k. 
10 h. (-1 k. 89 h.) za l c. m. 2) W Drohobyczu 
przy 3873 C+ 582) robotnikach wytwórczość 
4017921 (+ 1147232 c. m.) wartości 9779162 k. 

R o k 

Wosk ziemny. 

/] Liczba -~- !:l: l ~- -e -~ 
przedsię- cd -o ~ ~ .c >.. 
biorstw .o :;:: •o 1>- ~ ~ 

·o • 'i o l>'ł"' "" ~ ~Q) e ::s ~,c >·en o.:;: 1
~-- t:_g !;-:...u 

o,..... ,.t:~ o ......- o....,j Q) l 
==='!ol ="= ~ ~ t: ~ §_ 

'l -~-- l 
1902 

1901 
35 II 2 610 26 548 2 922 362 

l 36 l l 2 66o _32 07_:_ 2 572 448 
li 

w { więcej '1-
190:3 r. mniej l 1 

349 914 
50 

Cena 
przeciętna 

l c. m. 

I lO o8 

95 02 

o6 ( -6167 663 k.) po cenie 2 k. 43 h. ( -3 k. 13 h.). 
za 1 c. m. 3) W Stanisławowie przy 266 (-67) 
robotnikach wytwórczość 92038 (+ 14607 c. m) 
wartości 388507 k . (-91 016 k.) po cenie 4 k. 22 h. Szybów do otrzymywania wosku było w Bory
(-1 k. 97 h.) za l c. m. Ceny oleju sk~lneg~ bardz? sławiu i Truskawcu 14 (-4) o głębokości 55-
obniżyły się, co przypisać należy teJ ol~ohcznośCI, 260m; w Staruni i Dźwiniaczu było szybów 30 
że w stosunku do 2obytu szybko nastąpiła nadpro- (+3). Oleju skalneg~ i wosku _zier:~:mego_ przypada 
dukcya oleju w Drohobyckim okręgu górniczym. na jednego robotmka przeCiętme 61b,96 c. m. 
Do otrzymywania oleju skalne~o w l', 1902 było (+133,69 c. m.) wartości 2070 k. 72 h. (-957 k. 
w calej Galicyi 77 (-110) szy ÓW:, z k

54
tór(ycf

03
5) 93 h.). 

pogłębiano, z 18 (-7) czerpano oleJ,, a - We wszystkich działach wydobywania i prze
czyli 70,13°/0 nie b_Yło \:' ru~hu. Oprocz ,tego było róbki ciał kopalnych w Galicyi w r. 1902 bylo 
2795 (-13) _otworow w1ertmczych, z kt~rych 295 zatrudnionych 16476 (-191) robotników, a war
(-8) pogłębiano, z 165 (-6) czerpano oleJ pr_zyrzą- tość wytworów aórniczo- hutniczych wynosiła 
darni ręcznymi, z 1773 (+69) czerpano oleJ zapo~ 140272146 k. czyli

0
o 9713512 k. mniej, niż w ro

mocą przyrządów parowych a 562 (-68) czyh ku 1901. 
20,11 o/o otworów nie było w ruchu. ~rzy tern było (Czasopismo Techniczne ). 
w użyciu 14 (-7) rygów ręcznych 1 397 (-23) ry- l 

TV. Przetocki. 

Rezultaty obrad komisyi, rozpatrującej wnioski zjazdu VI-go przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego. 

Ostatni zjazd VI-y przemysłowców górni- j cyalnie w tym celu utworzoną komisyę w Peters
czych Królestwa Polskiego, ~tór:y ~ia~ miejsce / burgu, do składu której oprócz przedstawi?ie~i 
w Warszawie w końcu kw1etma 1 p1envszych wladz rządowych (p.p. A. Sz-roFA, prezesa kormsy1, 
dniach maja r. 1903, uchwalił 27 wniosków, mają- A. ŁoRAŃSKIEGo, W. WIESIOLOWSKIEGO, E. W ASILJEWA, 
cych na celu rozwój przemysłu górniczego i hut- l I. URBANOWICZA, A. SoROKINA i ALEKSANDROwA) na
niczego w Królestwie l:'olskiem. *) W listopadzie I leżeli również przedstawiciele Rady Zjazdu prze
r. 1903 wnioski te były rozpatrywane przez spe- mysłowców ~órniczych Królestwa Folskiego (p.p. 

MIECZYSLAw uRABIŃsKr, HIERONIM KoNDRATowwz, STA
*l Por. Przegla.d •rechniczuy, r. 1003, .\}.\1! 1!6, 27, ~. 30 i [ll. 
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Nrsuw KowrKrEwwz, TADEusz PoPowsKr, JuLIAN STRAs- partamencie Policyi z powodu nieotrzymania o 
BURGER, PAWEL VAssAL i WLADYSLAW ŻuKowsKI. pinii w tej kwestyi od general-gubernatora Kijaw-

Rezultaty obrad komisyi nad poszczególnymi skiego. · 
wnioskami zjazdu były następujące: · Komisya uznała, że należaJ'oby prosić Mini 

l) Wprowadzenie w czyn postano- sterstwo Spraw Wewn,ętrznych o przyspieszenie 
wienia Ministerstwa Skarbu w przed- decyzyi w tej sprawie. 
miocie udziału przedstawicieli przemy- . 3) ~abycie przez ~ro.gi żelazne N~d
slowców górniczych i hutniczych Kró- w~śl.ańskle dostateczneJ hczb.y ~ag?now 
lestwa Folskiego w komisyach przy iz- B1~1d~prechera (ze .zm1ennem1 os~am1 dla 
bach skarbowych: Warszawskiej, Piotr-! drog zelaznych szelokotarowych 1 wązko-
kowskiej i Radomskiej. l torowych). . . . 

. . . . Pewna hczba większych kopalń w zaglębm 
UznaJąc, ~e w kom1syac_h p~·zy , ~zbach skar- Dąbrowskiem (Saturn, Czeladź, Milowice, Grodziec, 

bowych, w ktorych, rozpa:truJ'1: ~1~ rozne ~pr~wy, Flora, Antoni, Jan) nie ma połączenia z drogami 
~otyyzące strony ekonomiczneJ. l fmansoweJ przed- · żelaznerui N adwiślańskiemi; kopalnie rzeczone mu
się.bwrstw przei?-~sł?WY:C~, poządan~m b~łbyo· .~- szą przeto wysyłać węgiel na drogi szerokotoro
d~Ial pr~edsta~ICieh mieJscow~go pizemysłu e,OI- we drogą żelazną Warszawsko-Wiedeńską z prze
n~czeg? l .hutmczeg~, Rada ZJaz~u prze~yslow- ladowaniem w Golonogu co powiększa koszta 
cow ~~rmczyc.h Krolestwa Polsk1ego wyJedr:al~ przewozu. ' 
w M1m.sterstw1e. Skarbu ~e?yzyę, na ~O?Y. ktoreJ Srodkiem, ułatwiającym wysyłkę węgla z ko
w kom~s:yach PwtrkowskleJ. Rado.msJn_eJ 1 W ar- pah1 powyższych na drogi żelazne szerokotorowe, 
szawskleJ .d?z':Volony~ zo~tal udz1al I.zeczon~ch byłoby nabycie przez drogi żelazne Nadwiślańskie 
przedsta-;ICiel~. ~a ZJeździ~ nadzwycza.Jr:ym pi z~- wagonów BREIDSPRECHERA, które mogą kursować 
myslowcow: gormcz~ch ~rolest.wa Pol.skle~o, kto- tak po drogach żelaznych szerokotorowych, jak 
ry odbył s1ę w. Waisz~wie dma _2~-go listopad_a i normalnotorowych. Pewną liczbę takich wago
r .. 1902, ":ybram zostah J?rz~dstawiCiele .do komi- nów nabyła droga żelazna Warszawsko -Wiedeń
syi powyzszy?h (do ko~msy1 w. Warszawie P· STA- ska dla odnogi Kaliskiej, lecz byłoby pożądane, 
NISLAW, SKARBINSKI, w _Piotrkowie - P· MrECZYSLAW żeby i pozostale drogi żelazne w Królestwie Pol
GRABINsKr, w ~a~omm.- .P· MARCELI Ko:rKowsKr), skiem zaopatrzyły się w podobnego rodzaju wa
lec~ przeds~awlCI~le Cl .m~ otrzymywah zapro- gony w celu wzajemnej wymiany tak pomiędzy 
szen na ~os1edzema komisy~. . . . sobą, jako też i z drogami żelaznemi zagraniczne-

Pon~eważ _w nast~pstw1e kom1sya przy 1zb1e mi. Ministerstwo komunikacyi zawiązało stosunki 
~karbo~eJ w ?wtrkow1e za:c~ęla zapraszać na s":'o- z Austryą i Niemcami w celu wypracowania je
Je, ~os1edze~:na p~zedstaw1C1ela prz~mysł'owcow dnakawego typu tego rodzaju wagonów. Z Niem
gor.mczych. 1 h_utn.ICzych, przeto kom1sya, rozp~- cami przyszlo już do porozumienia, lecz od 
~ru.1ąc~ wmoskl ZJazd~ V_I-go przyp~szczał~, ze Austryi nie otrzymano odpowiedzi. Wniosek 
1 kom~sy~ w Warszawie 1 w Rado~m rob1ą to zjazdu VI- go nie był postawion·y tak ogólnie, 
samo 1 r:1e u_zn~a za ~tosowne P?deJmować w tym lecz dotyczył wyłącznie tylko nabycia wagonów 
~zględz1e. J~k1e~olw1~k star.ama. Ty_mczasei?-, BREIDSPRECHERA przez drogi żelazne Nadwiślańskie 
Jak okazu.1e s1ę, J~dyme. kom1~ya w Pwtr~o:ne dla wymiany z drogą żelazną Warszawsko- Wie
zaprasza na SWOJe pos1edzema przedstawiCiela deńska. 
przem_ysłowców górniczyc~ i hu~nic_zych, poz?sta- E~omisya zgodziła się z wnioskiem zjazdu 
Ie dw:e d?tychczas _teg_o me rob1ą 1. wypadme u- i postanowiła prosić ministra Rolnictwa i Dóbr 
pom~1eć. s1ę o spełm~me przez kom1sye w Y'f a~·- Państwa o przedstawienie tej kwestyi do Mini
szawie 1 w Radomm odnośnego postanow1ema sterstwa Komunikacyi. 
Ministerstwa Skarbu. 4) Zniesienie opłat za podstawianie 

2) Wydawanie mieszka!1 c om pogra- wagonów drogi żelaznej Iwangrodzko-Dą-
nicza poddanym aust.ryackim 28-d.nio- browski_ej do kopalń. . . 
wych kart legitymacyJnych naprzeJazd W~1osek ten uchw.a]ony bylJeszczewr.18.99 
granicy na tych samyc_h w.arunkach, na p~ze~ ZJazd "Y-y. lecz me uz:ysk~ł. zadośćuczyn~e
jakich karty te wydaJą s1ę poddanym ma, J.akkolw1ek zasada_tak~ 1s~~1e~e n~ clrodzez~
pruskim. . lazneJ W~rszawsko-\V1ede~sln~J,. gdz1,e kopalme 

Wniosek ten uchwalony był' Jeszcze w roku węgla, połączone odnogami z hmą glowną, uwa-
1899-ym przez zjazd V-ty; ponieważ jednak wnio- żane są jako stacye taryfowe, t. j. oplata za prze
sek nie uzyska! zatwierdzenia, przeto zjazd VI_-y wóz oblicza się .w stosunk?- lic.zb:r_ w~orst, jaką 
postanowi! ponowić starania w tym względzie. prze by l towar me od stacy1 naJ bhzszeJ, lecz od 
W przedmiocie tego wnios~u. Mi~isterstwo Rol- sa.mej kopalni ~ żacl~ej przytern ?Platy za podsta
nictwa i Dóbr Państwa zwroc1ł:'o s1ę w r. 1902 do w1ame wagono w me pob1era s1ę. N a odnodze 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, lecz ?dpowie- Iwang~odzko-Dąbrowskiej ~róg ~elaz~ych N~dwi
dzi nie otrzymało. Sprawa zatrzymała s1ę w De- ślańsbch opł'ata za przewaz oblicza s1ę za liczbę 
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wiorst jaką towar przebył od stacyi najbliższej, 
a oprÓcz tego uiszcza si~ oplata za podstawianie 
waaonów oraz pobierane są różne inne opłaty 
(na

5 
utrzymanie telegrafu, za pociągi przychodzą

ce i t. p.). Opłata za podstawianie ~a~onów przed
stawia dla kopalń znaczne utrudmeme z powodu 
konieczności prowadzenia specyalnych rachunków 
z zarządem drogi żelaznej oraz powoduje niedo
kładność w obliczaniu przeciętnych cen sprzedaż
nych węgla, P?niew~~ kop~lnie zagłębia Dąbrow
skiego sprzedaJą sWOJ węg1el zwykle loco kopal
nia, gdy w danym wypadku sprzedają go właści
wie loco stacya najbliższa. Wniosek ten przed
stawiony był już do rozpatrzenia Ministerstwa 
Skai:bu, które oświadczyło, że zmiana opłat w po
żądanym dla przemysłowców kierunku może być 
dokonaną tym trybem, jakim opłaty te były usta
nowione, t. j. przez zmianę za zgodą obu stron 
istniejących w tym pn;edmiocie umów po upły
wie terminów, na jakie umowy te były zawarte, 
albo przez zawarcie nowych umów z uzyskaniem 
w obu wypadkach odnośnej zgody Ministerstwa 
Komunikacyi i Ministerstwa Skarbu. 

Ponieważ terminy, na jakie zawarte zostały 
umowy kopalń z drogą żelazną, już upłynęły 
i zawarte zostały nowe umowy, przeto komisya 
uznała za stosowne nie poruszać tej sprawy. 

5) Przyjęcie przez rząd udziału w u
łożeniu i wydaniu pod kierunkiem Komite
tu Geologicznego mapy zł'óż rudy żelaznej 
w Królestwie Polskiem. 

Wniosek ten uchwalany hył na kilku po
przednich zjazdach, lecz nie uzyskał zadośćuczy
nienia. Komitet Geologiczny, do którego zwróco
no się w przedmiocie tego wniosku, w zasadzie 
zgodził się z nim, lecz wyraził życzenie omówie
nia z przedstawicielami zjazdu bliższych szczegó
łów sprawy. 

Komisya uznała, że przedstawiciele Rady 
Zjazdu winni w przedmiocie tego wniosku poro
zumieć się osobiście z członkami Komitetu Geo
logicznego *). 

6) U d z i a ł w k o m i s y a c h d o s praw f a
brycznych i górniczych, do których nale
żą przedstawiciele przemysłu górniczego 
i hutniczego, stałego zastępcy z prawem 
głosu w razie nieobecności przedstawi
ciel a. 

Wniosek ten uchwalony był w r. 1899-ym 
na V-ym zjeździe i przedstawiony był następnie 
do rozpatrzenia Ministerstwa Skarbu. Rzeczone 
Ministerstwo oświadczyło, że sprawa ta przecho
dzi kompetencyę komisyi głównej do spraw fa
brycznych i górniczo-hutniczych i mogłaby być 
zdecydowaną tylko w drodze prawodawczej, lecz 
Ministerstwo Skarbu nie widzi potrzeby powięk
szania składu komisyi gubernialnych do spraw 
fabrycznych ~ górniczo-hutniczych. 

. *l Porozumienie to miało miejsce. (Przegle,d Górniczo- Hut-
n 1czy, M 7, str. 206). 

Komisya uznała, że udział zastępcy przed
stawicieli jest zbyteczny. 

7) Z n i e s i e n i e o b o w i ą z k u u s ku t e c z
niania robotnikom potrąceń z zarobków 
na zasadzie wyroków sądowych. 

W niosek ten uchwalony był jeszcze w r.1896-m 
na IV-ym zjeździe, następnie wznowiony był 
w r. 1899·ym na V-ym zjeździe, lecz dotychczas 
nie uzyskał decyzyi przychylnej. Uchwała ta 
rozpatrywaną była przez wszystkie zarządy gór
nicze i Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwa 
przedstawiło pewne wnioski do komisyi głównej 
do spraw fabrycznych i górniczych; komisya rze
czona żadnej jednak nie powzięła w tej kwestyi 
decyzyi. 

Komisya, rozpatrująca wnioski VI-go zjazdu, 
uznała za potrzebne zwrócić się jeszcze w tym 
względzie do Ministerstwa Skarbu i zwróciła uwa
gę na to, że suma, jaką wypada potrącać robotni
kowi na zasadzie wyroku sądowego, powiększa 
się znacznie z powodu nadmiernych kosztów egze
kucyi sądowei, które niejednokrotnie przenoszą 
sumę długu . . Komisya uznała przytern za po
trzebne zażądać od Rady Zjazdu złożenia więcej 
szczegółowych danych faktycznych i wejść w po
rozumienie z :Ministerstwem Sprawiedliwości 
w przedmiocie zmniejszenia kosztów egzekwowa
nia drobnych sum. 

8) Obniżenie taryfy na przewóz wę
gla zzagłębia Dąbrowskiego do Peters
burga, Rygi i Libawy do 1

/ 150 kop. od pu
da i wiorsty. 

Poł ożenie geograficzne zagłębia Dąbrowskie
go pod względem zbytu węgla jest bardzo nieko
rzystne, ponieważ zagłębie to na zachód i połud
nie przylega do granicy politycznej państwa. Na 
zachodzie znajduje się obfitujące w węgiel wybo
rowego gatunku zagłębie Śląskie, gdzie wytwór
czość węgla jest sześć razy większa, niż w zagłę
biu Dąbrowskiem; o zbycie przeto węgla dąbrow
skiego do Prus nie tylko nie można marzyć, lecz 
przeciwnie przemysł węglowy dąbrowski znajduje 
się pod naciskiem przemysłu śląskiego. Jeżeli 
węgiel dąbrowski może liczyć na zbyt zagranicz
ny, to jedynie do Galicyi, która dla niedostatecz
nej ilości własnego węgla otrzymuje węgiel ze 
Śląska. Po zaopatrzeniu w węgiel Królestwa Pol
skiego, w którem, dodać należy, za Wisłą z po
wodu taniości opału drzewnego a na północnym 
zachodzie dla braku komunikacyi kolejowej wę
giel kamienny znajduje mały zbyt, przemysł wę
glowy dąbrowski poza granicami Królestwa Fol
skiego na południowym zachodzie spotyka współ
zawodnictwo z węglem donieckim, które utrudni
lo się z przeprowadzeniem drogi żelaznej z Poł
tawy do Kijowa; nowy kierunek zmniejszył bo
wiem odległość z zagłębia Donieckiego do okręgu 
kijowskiego. Na zachodzie, mianowicie w guber
niach Mińskiej, Grodzieńskiej, Wileńskiej i Ko
wieńskiej węgiel dąbrowski spotyka niezwalczone 
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jak dokąd współzawodnictwo w opale drzewnym. 
Jedyne miejsce poza granicami Królestwa Pol
skiego, gdzie węgiel dąbrowski może liczyć na 
zbyt, uważać należy gubernie nadbałtyckie, które 
zaopatrują się w węgiel angielski i otrzymują go 
okol o 120 milionów pudów rocznie. Węgiel do
niecki mógłby współzawodniczyć tu z węglem an
gielskim dopiero przy taryfie '/ 200 -

1
/ 225 kop. od 

puda i wiorsty, a taryfa taka nie opłaca się dro
gom żelaznym; węgiel dąbrowski już przy taryfie 
1
/ 1Go kop. od puda i wiorsty móglby zn ajdować 

zbyt w kraju nadbałtyckim, a taryfa taka ma w 
pewnych kierunkach zastosowanie. 

Komisya uznała, że obniżenie taryfy, o któ
re prosil zjazd, otworzyloby dla zbytu węgla kra
jowego znaczny obszar, zaopatrywany obecnie w 
węgiel zagraniczny, i postanowiła przedstawić ten 
wniosek do rozpatrzenia Ministerstwa Skarbu. 

9) Z a s t o s o w a n i e d o s t a c y i S o s n o
wiec taryfy ulo-owej na wywóz węgla za
gr a n i c ę p r z e z Gr a n i c ę a l b o o b n iż e n i e t a
ryf austryaekich do normy. jednakowej 
z taryfami na przewóz węgla śląskiego. 

Mając na względzie, że latwiejszem będzie 
zadośćuczynienie pierwszej części tego wniosku, 
niż drugiej, komisya postanowiła prosić ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwa o przedstawienie tej 
sprawy do rozpatrzenia Ministerstwa Skarbu.*) 

10) Konieczność wyjaśnienia drogom 
że l a z n y m, że: a) w raz i e u trzy m a n i a b e z
płatnego przewozu nadwagi mają one 
praw o p otrącać z uj awnio neg o brak u wę
gla 11

/ 2 % (w razie przewozu węgla droga
mi żelazneroi o jednakowej szerokości 
toru) albo 20fo (w razie przewozu węgla 
drogami żelazneroi o różnych szerokoś
ciach toru) ładowności wagonu; b) w razie 
zniesienia bezpłatnego przewozu n ad wagi 
drogi żelazne winny odpowiadać za cały 
ujawniony brak węgla. 

Rada kolejowa w r. 1887 postanowiła, że u
bytek normalny węgla przy przewozie drogami 
żelazneroi wynosi 3°/0 przy przewozie drogami 
o jednakowej szerokości toru i 4% przy przewo
zie drogami żelazneroi o różnych szerokościach 
toru. Folowa tego ubytku W/2% i 2%) pokrywa 
się nadwagą ponad ładowność wagonu, i nadwa
ga ta przewozi się bezpłatnie. Węgiel kamienny 
wskutek swoich własności podlega normalnemu 
ubytkowi z powodu kruszenia się i rozsypywania 
w drodze przez szpary w wagonach; połowę tego 
ubytku tracił wysyłający, polowę odbiorca. Po
mimo to jednak Zarząd dróg żelaznych przy Mi
nisterstwie Skarbu zniósł dotychczasowe prawo 
bezpłatnego przewożenia nadwagi niektórych to
warów a w tej liczbie i węgla. N a skutek starań 
Rady Zjazdu wprowadzenie rzeczonego rozporzą-

*) Komitet taryfowy przychylił się do powy~szej uchwały 
zjazdu. (Przegll\d Górniczo-Hutniczy, M 13, str. 871). 

dzenia odroczone zostało do dnia l lipca r. 1903, 
poezero zaczęło ono obowiązywać. Sprawa nad
wagi węgla i przed wprowadzeniem wspomniane
go powyżej rozporządzenia przedstawiała niejedno
krotnie przedmiot sporu pomiędzy wysyłającymi 
węgiel i drogami żelaznemi. Mianowicie, w razie 
ujawnionego braku węgla niektóre drogi żelazne 
potrącały z tego braku 30fo albo 4% ładowności 
wagonu, za co nie przyjmowaJy odpowiedzialnoś
ci. Tymczasem, ponieważ polowa braku po]uy
wana była przez nadwagę ponad ładowność wa
gonu, przeto z ujawnionego braku należy potrą· 
cać tylko 11

/ 2% albo 2% ładowności wagonu, za 
które droga żelazna nie odpowiada; polowę ubyt
ku normalnego (nadwagę) traci wysyłający, polo
wę odbiorca, za wi9kszy ponad to brak winna 
odpowiadać droga żelazna. Zniesienie nadwagi 
usuwa zasadę istnienia ubytku normalnego nawę
glu przy przewozie drogami żelaznemi, a przeto 
w danym razie drogi żelazne winny odpowiadać 
za cały ujawniony brak węgla. 

Komisya uznała, że o pierwszej części wnio
sku powyższego nie może już być mowy, ponieważ 
prawo bezpłatnego przewożenia nadwagi węgla 
zostało zniesione. N atomiast drugą część wniosku 
komisya postanowiła przedstawić do Ministerstwa 
Komunikacyi oraz Skarbu z prośbą o poddanie 
do rozpatrzenia przez Radę kolejową z udziałem 
osób, znających rzecz. 

11) Obniżenie taryfy na przewóz 
węgla po odnodze Iwangrodzko-Dąbrow
skiej dróg żelaznych Nadwiślańskich 
do normy następującej: 
od l do 169 wiorst po 1/ 55 kop. od puda i wiorsty 
" 170 " 200 " " 3,08 kop. od puda 
"201 " 370 " " 1

/ 65 kop. od puna i wiorsty. 
W r. 1902 podniesiona została taryfa na prze

wóz węgla drogą żelazną Iwangrodzko-Dąbrowską. 
Podniesienie to dotknęło głównie zakłady żelazne 
gubernii Radomskiej, co przy obecnem przesileniu 
w przemyśle żelazny~ jest podw?jn~e dotkliw~. 
Proponowana przez ZJazd taryfa rożmczkowa daJe 
obniżenie kosztów przewozu węo-la do tych sta
cyi (Ostrowiec, Kunów, Wierzbnik, Skarżysko, 
Nieklań, Końskie), w pobliżu których znajdują się 
zakłady żelazne. 

Zarząd dróg żelaznych Nadwiślańskich rów
nież wystąpił z podobną prośbą do władz odno~
nyc;h i sprawa ta rozpatrywaną była przez komi
tet taryfowy w sierpniu r. 1903; komitet rzecz~
ny odmówił zadośćuczynienia prośbie powyższeJ. 
Wobec tego komisy a uznała, że ponowne .P:r:zed
stawianie tego wniosku byłoby nie na czasie 1 po-
stanowiła sprawy tej nie poruszać. . 

12) P r oj e k ty r o b ó t p o d z 1 e m n y c h, 
u s k u t e c z n i a n y c h o b o k t o r ó w d r ó g . ż e-
1 a z n y c h i p o d n i m i, w i n n y b y ć z a t w 1 e r
d z a n e p r z e z o d n o ś n e w l a d. z e g ó r n i c z e, 
które jednocześnie obow1ąz.ane są wy
dawać zaświadczenia, że uroJektowane 
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r o b o ty n i e p r z e d s t a w i aj ą n i e b e z p i e- 1 wniosków: osiadanie powierzchni zależy przede
czeń s t w a d l a dróg że l a z n y c h. wszystkiem od głębokości pokładu, od jego gru-

Obecność w danej miejscowości węgla ka- bości oraz upadu; im gł'ębiej odbudowywuje się 
miennego wywiera wielki wpływ na rozwój prze- pokł'ad, tern osiadanie jest mniejsze, a przy nie
mysłowy tej miejscowości oraz na powstawanie wielkiej grubości pokładu istnieje nawet pewna 
miast, dróg żelaznych i t. p. Drogi żelazne, o ile granica, gdzie osiadania wcale niema; im upad 
z jednej strony są niezb~dne dla przemysł'u wę- jest większy, tern osiadanie jest większe i kieru
glowego, o tyle z drugiej krępują niejednokrotnie nek osiadania zależy od kierunku upadu pakla
należyte wyzyskiwanie znajdujących się we wnę- dów; sposób odbudowy wpł:ywa na wielkość osia
trzu ziemi ciał' kopalnych, jeżeli trzeba prowadzić dania, jak również rodzaj otaczających skał' 
roboty górnicze obok torów kolejowych lub pod i warstw; odbudowa z podsadzką daje pod tym 
nimi; należy bowiem wówczas prowadzić roboty względem więcej gwarancyi biezpieczeństwa. niż 
górnicze w ten sposób, żeby i bezpieczeństwo dro- sposób śląski. a najbezpieczniejszą byłaby pod tym 
gi żelaznej nie było narażone i żeby nie trzeba względem odbudowa z podsadzką zapomocą za
był'o bez potrzeby pozostawiać pod ziemią zbyt 1 mulania. 
wiele cial kopalnych. Sprawą tą zajmowalo się l 
wielu uczonych, którzy przyszli do następujących (nN) Knzz7m:f'.rz Smlcowsltz'. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1904. 
W!i]GIEL KAMIENNY. W styczniu r. 1904 w 29 1 robotników: górnicy 28,22. pomocnicy pod ziemią 

kopalniach węgla kamiennego było czynnych 49 51,80, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 29,26, 
szybów wyciągowych i 305 kotłów parowych. l kobiety 5,24; razem 114,52. Suma o~ólna zarobku 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 24 robot.ników wynosił'a (w rublach): garnicy 233976, 
dni roboczych. pomocnicy pod ziemią 208247, pomocnicy na po-

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal- wierzchni mężczyzni 125661, kobiety 11807, ra-
niach był'a następująca: zero 579 691. Przeciętny zarobek jednego robotni-

.:,§ ó ka na dniówkę był następujący (w rublach): gór-
·a ... ~i nicy 1,94, pomocnicy pod ziemi-ą 0,94, pomocnicy 
] ~ . ~ na powierzchni mężczyzni 1,00, kobiety 0,53, wo-
~-e~ ~ góle 1,19. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 

Moc 

~~~t przypada-lo zarobku robotników (w rublach): gór-
Maszyny Liczba &: ... ~ nicy 54,78, pomocnicy pod ziemią 48,75, pomocni-

IP 

Wyciągowe . 70 8 518 2 00 cy na powierzchni mężczyzni 29,42, kobiety 2,76, 
Wodociągowe. 128 17131 4:01 razem 135,71. 
Do innych c.elów 145 5 043 1,18 Liczba wypadków nieszczęśliwych była na-

To> 343 30 692 7 19 stępująca: nuem , Przyt>adało 
wypadków meszczęśliwych Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiła: na powierzchni 312 i pod zie
mią 608. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była następująca: górnicy 5 022, pomocnicy 
pod ziemią 9 221, pomocnicy na powierzchni męż
czyzui 5 207, kobiety 933, razem 20 383. Na 1000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało robotni
ków: górnicy 1,18, pomocnicy pod ziemią 2,16, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1,22, kobie
ty 0,21, razem 4,77. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 35,44 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 12,50 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 8,73 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 209,52 ctr. metr., do rocznej- 2 514,24 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek byla 
na:stępująca: górnicy 120 531, pomocnicy pod zie
~ą 221 284, pomocnicy na powierzchni mężezyz
m 124 980, kobiety 22 389, razem 489184. Na 1000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadał'o dniówek 

Zakończone śmiercią . . 4 
Niezdolność do pracy zu
pełna . 2 

Niezdolność do pracy czę-

0,19 0,09 

0,095 0,045 

ściowa . . . . . . 19 . 0,90 0,44 
Wyzdrowienie zupełne . 357 16,92 8,36 

Wytwórczość węgla podług gatunków byla 
następująca: 
Gat. grube 2228007 ctr. metr. czyli 52,16% wytw. 

" średnie 647 468 " " " 15,16°/0 " 

" drobne1396002 " " " 32,68°/0 " 

Razem:4 271477 ctr. metr. czyli100,000fo wytw. 
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Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 byla następująca: 

-

Nazwa 

kopalni 

Niwka 
B arbara 
Mortiro er 
M ilowice 
Hr. Renard . 
Andrzej II . 
K 
F 
p 

azimierz 
eliks. 
aryż. 

K oszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
ranciszek . F 

M 
J 

ikolaj 
a n 

Grodziec I. 
Grodziec U 
A.. 
R 

n toni 
eden 

Tadeusz II. 
Staszyc 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie. ) 
" " l 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" 

Franc.-Wloskie . ł " " " 
~ 

Saturn . 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

1 " " 
" " " 

Spadk. hr. Walewskiego 
St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie . 
Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
" " " 

Helena . Dzierż. T . Waligórski 

Andrzej I 
" 

J. Wrzosek 

A.. l wina 
" 

W. Szyszkin . 

Flotz Rudolf 
" 

Z. Zwoliński . 

Matylda. 
" 

L. Piwowar 
Tadeusz I . 

" 
M. Wieczorkiewicz 

Jakób. 
" 

M. Sternicki . 
Wańczyków 

" 
A... Zieliński 

L eokadya 
" 

J. Wrzosek 
Stella. . . 

" 
M. Sternicki . 

-
Rok 1903 Rok 1904 

W r.1904 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-), niż w r. 1903 

p p l -~ ~ o·S -~ ". <6 
Q) Q) 

..._:~o·~ Od ?kczątku 
N =--o " N ~tt:l ~ 
o ~po o o p<> Styczeń ro u do 
$ 

o~.a p., OJ<;>, 
Poo"' P;ot; 31 stycznia .,;'"'.-. l 

..., ..;'"',... m o co m o co 

centnarów metrycznych ctr.metr. \ % ctr.metr. \ % 

l l l l 
675 704 675 704 474 373 474 373 - ZOl 331 l 

l 
- 30 - ZOl 331 - 30 

484 375 484 375 371 oos 371 o65 - 1!3310 - Z3 - 113 310 - Z3 
388 osz 38805Z 314q00 314900 - 7309Z - 19 - 7309Z - 19 
5!0614 5!0614 6z9646 6z9 646 + II903Z + Z3 + 11903Z + Z3 

+ + Z44 + + Z44 74]6 7476 z5 6gs z5 6gs 18ZJ9 J8ZI9 

418g00 418g00 401 zoo 401 zoo - 17700 - 4 - 17700 - 4 
+ + + 66oo + IJZ8oo I IZ 8oo 119400 !19 400 66oo 6 6 

471013 471 0!3 466 z87 466Z87 - 47Z6 - l - 47Z6 - l 

448 791 4487qi SZ3 39Z 5Z3 39Z + 74001 + 17 + 74001 + 17 

36gOZ7 36g0Z7 368 316 ~68 3!6 - 71! - o - 711 - o 

r88845 r88845 r8s 990 r8s ogo - z8ss - 2 - z855 - z 

5o6oo 5o6oo 44 l 15 44 1!5 - 6 485 - I3 - 6485 - 13 

44146 44 !46 33 000 33 000 - !l 146 - Z5 - II J46 - zs 

I4875 14875 446Jo 446Jo + Z9795 +zoo + Z9795 +zoo 

8r o-XJ 8! 000 7300C 73 000 - 8ooo - TO - 8ooo - lO 

95 536 95 536 438001 438oo - 51 736 - 54 - 51736 - 54 
28688 z8688 zz 6o5, zz 6os - 6o83 - ZI - 6o83 - Z l 

9941 9941 Zl 410: Zl 410 + !l 46g + 115 + 1146g + 115 

Z0340 zo 340 140001 14000 - 6 340 - 3I - 6 340 - 31 

18700 18700 z6 7g61 z67g6 + 8og6 + 43 + 8096 + 43 
Z4S0 Z450 4599 4 599 + z 149 + 88 + Zl49 + 88 

Z4 119 Z4 119 33765 33 765 + 9 646 + 40 + g646 + 40 

5 400 5 400 3 458 3458 - I 94Z - 36 - l94Z - 36 

36oo 36oo 3775 3775 + 175 + 5 + I75 + 5 
Z4Z40 Z4Z40 ZZ I6o ZZ I6o - z o8o - 9 - zo8o - 9 
5 389 5 38g - - -- 5389 -100 - 5 38g - roo 

s gzo l 5920 - - - 5 gzo - IOO - s gzo - 100 

6 3!0 6 3101 - - 1- 6310 -IOO -- 6310 -IOO 

Razem: ·l45169l1 1 4SI6gn ,4Z7147714Z714771- 245434[- s l- z4s 4341- 5 

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



M 14. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 397 

Dnia 31 stycznia r. 1904 pozostaJość wydo
bytego węgla na kopalniach byla następująca: 

Rozchód węgla w styczniu byl następujący: 

Gatunki grube 

» 

» 

średnie 

drobne 

Otr. metr. 0/u wytwór cz. 0/o rozchodu 
za. s tyczeń za. styczeń 

63 135 2,83 2,69 
230 053 35,53 31,81 
682 584 48,90 49,45 

U~yto na. własne 
potrzeby kopalń Sprzedano 

~~-
Razem · 

ctr. metr. 0/orozch. ctr. metr. 0
/ 0 rozch. ctr. metr. 

Gatunki grube 34 623 
średnie . 53 033 
lirobne 272 582 

1,48 
7,33 

19,75 

2 311 833 
670 179 

1107 672 

98,52 
92,67 
80,25 

2 346 456 
723 212 

1 380 254 

Razem 975 772 22,84 21,92 Razem . 360 238 8,10 4 089 684 91,90 4 449 922 

Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby kopalń, skladal się z następujących rodzajów rozchodu: 
--· 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 

..; 
p Q) p., ..; p Q) >- ...: p Q) p., 
~~..0 ~ ~ . ~ ~..0 +=> ...,rn..O +=> 

Rodzaj rozchodu +=> +=>"'Q) Q) Q) -<-""'Q) Q) 1>.,.;;1 N s p..,c6Q) s :>,,.;;1 N s ...,.N 
·~ ~ .!3 ·~ ~ .!3 ·~ ~ .!3 

:;..; o c6 o ..; o c6 o ...: o c6 o 
+=> ~- ~ p., +=> ~~p., +=> ~ ~ p., 
C) C) C) 

Opal dla pracujących, opalanie domów l l 
l g&)2 1 zbornych i zabudowań kopalnianych 29427 84,99 503g8 95,03 3,6o 

Opalanie kotlów parowych :l 5 171 

l 
14,9-l 2 635 

l 4,97 zs66s6 1 94,16 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 25 o,o7 -- - 6124 2,24 

Razem . l 
Rozchód węgla sprzedanego skladal się 

34 623 1 roo,oo l 53 033 l 100,00 l 272 582 1 100,00 l 
z następujących rodzajów sprzedaży: 

~G•'="<=: LTatunki średnie Gatunki drobne 

l>, l>, 
• •N 

~ 
•N ..; •N 

H c6 c6 c6 

~ "' "' 
+=> 

"' Rodzaj sprzedaży Q) Q) 

s ~ s Q) s Q) 
N N 

H H H 
..; p., ..; ~ ..; p., 

+=> "' +=> +=> "' C) ~ C) ~ C) ~ 
l 

Sprzedaż na kopalniach . 75 319 3,26 361go s,4o 129912 l ''73 
Wysylka drogami żelazneroi 2 236 514 g6,74 633g8g 94,6o 977?6o 88,27 
Wysyłka drogą wodną - - - - - -

Razem 

...: p Q) l>, 
~""..o +=> Q) +=>~Q) s p.,...,. N 
•N ~ p b 

..; o c6 o 
+=> ~~p., C) 

896271 24,88 

2644621 7M1 
6149 I ,71 

Razem -l>, 

~ 
•N 
c6 

"' Q) 

s Q) 
N 
H 

...: p., 
+=> "' C) ~ 

241421 1 s,go 
3 84B 263 94,10 

- --

Razem . j 23118331 wo,oo l 6]o179 1 Ioo,oo l 1 1076]21 wo,oo , 4o8g6841 Ioo,oo 

WJ'tGIEr. BRUNATNY. W styczniu r. 1904 w 3 ko- 18,3~ ctr. metr., wogóle jeden robotnik 11,13 
palniach węgla brunatnego bylo czynnych 38 ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do roie
szybów wyciągowych i 7 kotłów parowych. Wy- sięcznej, wynosilaby 267,12 ctr. metr., do rocznej
dobywanie węgla odbywało się w przeciągu 24 dni 3 205,44 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
roboczych. Liczba maszyn wodocią&_owych (in- dniówek była następująca: górnicy 4 187, pomoc
nych maszyn nie było) ~ynosila 7. Liczba koni nicy pod ziemią l 242, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych napowierzchni, wynosi- mężczyzni 3509, razem 8 938. Na 1000 ctr. metr. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie było). Prze- wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników byla na- ków: górnicy 42,10, pomocnicy pod ziemią 12,49, 
stępująca: górnicy 174, pomocnicy pod ziemią 52, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 35,28, razem 
pomocnicy na powierzch:ą.i mężczyzni 146, ra- 89,87. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zero 372. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 3 715, pomocnicy pod zie
przypadalo robotników: górnicy 1,75, pomocnicy mią 574, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,52, pomocnicy na powierzchni męż- 2343, razem 6632. Przeciętny zarobek jednego ro
?zyzni 1,47, razem 3,74. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę był następujący (w rublach): 
Jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,89, pomocnicy J?Od ziemią 0,46, pomocnicy 
23,75 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią napowierzchnimężczyzm0,67, wogóle 0,75. Na 1000 
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ctr. m~tr. wydobytego węgla. przypadaJ:o zarobku l czyzni 23,56, razem 66,68. Wypadków nieszczęśli
r obotmków (w rublach): górmcy 37,35, pomocnicy l wych w styczniu r. 1904 z robotnikami nie było. 
pod ziemią 5,77, pomocnicy na powierzchni męż- l 

Podł'ug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 była następująca: 

Nazwa 
kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Rok 1903 Rok 1904 

l ] o·;! 
~"d~ 
~j:j C) 

"""'"' O ro 

W r.l904 wydobyto węgla więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r . 1903 

l 
Styczeń 

Od początku 
roku do 

31 stycznia Ił &~~ 

----·~----~----~------11------~-----l------~--·---
ctr. metr. j ctr.metr. j centnarów metrycznych % % 

Katarzyna 
Ludwika 
Nierada . 

T ow. Poręba . 
: l 

24750 24750 30 500 
l 

30500 l + 5750 1 + 23 + 5750 l + 23 
Dzierż . J. Meyerhold . 
P. Strzeszewski . 

25 300 25300 28 200 28200 + 2900 + li + 2900 + II 

' l 
48787 48787 1 40762 40762 - 8025 ~- r6 - 8o25 - r6 

R azem g8837 g8837 99462 99462 + 625 - r + 625 + I 

Dnia 31 stycznia r. 1904 pozostalość wydoby
tego węgla brunatnego na kopalniach wynosiła. 
13004 ctr. metr. czyli 13,07% wytwórczości za 
styczeń i 11,79% rozch odu za styczeń. 

Rozchód węgla w styczniu r . 1904 wynosił 
110282 ctr. metr. i składaJ: si9 z następujących po
zycyi: l) użyto na wJ:asne potrzeby kopalń 11988 
ctr. metr. czyli 10,85% rozchodu; 2) sprzedano 
98314 ctr. metr. czyli 89,15% rozchodu. Rozchód 
węgla użytego na własne potrzeby kopalń, 
skład ~J: się z następujących pozycyi: l ) opał dla 
pracuj ących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 1291 ctr. metr. czy~i 10,79,% 
użytku na własne potrzeby; 2) opalame kotiow 
parowych 4670 ctr.metr. czyli 39,02% użytku na 
własne potrzeby i 3) skreślono węgla, który stracił 
wartość 6 007 ctr. metr. czyli 50,19% użytku na 
wJ:asne potrzeby. 

Sprzedaż węgla składaJ: a się z następujących 
pozycyi: l) sprzedaż nakopalniach 44858 ctr. metr. 
czyli 45,63% sprzedaży i 2) wysy,tka drogami że
laznemi 53 456 ctr. metr. czyli 54,37% sprze
daży. 

PodJ:ug rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
składaJ:a się z następujących pozycyi: l ) zakładyme
talurgiczne przeróbcze 5 700 ctr. metr. czyli 5,80% 
sprzedaży; 2) P.ozostaJ:ezakłady pn:emysJ:owe 72256 
ctr. metr. czyh 73,50% sprzedaży i 3) użytek do
mowy 20358 ctr. metr. czyli 20,70% sprzedaży. 
Węgiel na użytek domowy nie był wysyJ:any ani 
do Warszawy, ani do Łodzi. 

Wszystek w9giel, wysJ:any drogami żelazneroi 
(53456 ctr. metr. czyli 100% wysyJ:ki), pozostał 
w Królestwie Polskiem. 

R . K. 

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

Czasopismo Techniczne (1904) (Dział górniczy), 
NQ 5. a) W. P rzetocki. Górnictwo i hutnictwo w Ga
licyi w r. 1902 (dok.). Dane statystyczne o wytwór
czości cynku, soli kamiennej , oleju skalnego iwo
sku ziemnego *). 

*) Artykuł ten pomieszcza się w :N! 14 Przeglądu Górniczo-Hut
niczego. 

Gornozawodskij Listok (1904) NQ 7. a) P-ski 
Przemysl węglowy potuduia Ros_yi przed sqdem 
dwóch towarzystw technicznych w Petersburgu (dok.) 
b) M. Steinfeld. jeszcze o st()SZtnku prasy do prze
myslu. Autor potępia zbyt surową krytykę prze
mysłu, który, jako jeszcze zbyt mJ:ody, nie może 
być porównywany z zachodnio-europejskim; oprócz 
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tego prasa występuje wJ'aściwie nie przeciwko prze
mysłowi, lecz przemysł:owcom, jak gdyby od nich 
zależała zmiana panujących stosunków. c) .M. v. 
Ditmar. Określenie średniej ptacy dziennej wyrobui
ków przez komisye do spraw fabrycznych i górni
czych gub. Charkowslzżej i jekaterynoslawskiej. d) 
Nowe 2loże soli lwmiem1ej. Oprócz dawniej znane
go pokładu soli kamiennej w okolicach Sławiańska, 
odkryto w ubiegłym roku we wsi Basarowka w 
pobliżu st. MineralnyjaWody na głębokości 90 sąż
ni pokład soli kamiennej grubości 11 sążni. 

NQ 8. a) S. Zimowskoj. Wytwórczość rud żel~IZ
nych na poludniu Rosyi w r. 1903. Sądząc z da
nych o J!rzewozie rud żelaznych i manganowych 
drogami żelaznemi, wynika, że zapotrzebowanie 
na rudę w ubiegłym roku nagle wzrosło; ilość 
przewiezionej rudy żelaznej krzyworoskiej i do
nieckiej podniosła się o 30% w porównaniu z r. 
1902; wogóle przewieziono 173 miliony pudów, z 
tej sumy około 10% wywieziono za granicę. b) 
A. Stoff Wyniki stosowania prawa o emeryturze ro
botników w zaktadach górniczo-hutniczych, należących 
do skarbu. Tymczasowe przepisy o emeryturze 
dla robotników zakładów skarbowych z d. 15 ma
ja 1901 r. mają wiele wspólnego z nowem prawem 
z d. 2 czerwca 1903 r. o odszkodowaniaPh robotni
ków z powodu nieszczęśliwych wypadków; autor 
podaje wyniki dotychczasowego stosowania tych 
przepisów w celu wykazania, że odpowiedzialność 
zakładów przemysłowych nie będzie tak wielką, 
jak to oRólnie początkowo mniemano, i nie prze
kroczy l / 2 ~ wypłacanych zarobków. Dla kopalń 
węgla cyfra ta nie może być stosowaną bez wpro
wadzenia znacznej ·poprawki. c) L-w. O egzami
nach wstępn_vch. Autor krytykuje obeeny sposób 
przyjmowania studentów do wyższych zakładów 
naukowych a natomiast jest zdania, że należy 
znieść wogóle kurs pierwszy i przyjmować stu
dentów na drugi kurs na podstawie specyalnego 
egzaminu, do którego kandydat sam w ciągu roku 
musialby się przygotować. d) K. Chariczkow. No
we kopalnie uafty. Opis nowych pól naftowych w 
okolicach Derbentu (obwód Dagestański). e) C. 
Mqkowski. Węgiel w Japonii (dok). 

NQ 9. a) M. Steinfeld. Wptyw wojny na prze
mysl górniczo-hutniczy. Autor omawia warunki, w 
jakich prowadzi się obecna wojna, oraz wyjaśnia 
jej przypuszczalny wpływ na przemysł górniczo
hutniczy. b) S. Time. jeszcze kilka stów w sprawie 
kapitalów zagranicznych. Autor zaprzecza głosom, 
twierdzącym, że cały przemysł południa Rosyi 
powstal dzięki cudzoziemcom, którzy mimo to 
dochodów nie wywożą, i dowodzi, że gdyby nie 
zbytni pośpiech sfer kierujących, przemysł ten 
sam powoli rozwinąłby się bez udziału cudzo
ziemców, którzy przecież przed kryzysem wywo
zili i w przyszłości wywozić będą znaczne docho
dy. c) K. Chariczkow. jakq. pomoc może okazać 
nafta w przemyśle węglowym. Autor przytacza 
zdanie Polslera o tern, że ropa jest najlepszym 

materyalem dla wyrobu smoły, służącej jako ma
teryał wiążący do wyrobu brykiet węglowych .. 

NQ 10. a) M. P. Wojna i wartość akcyi górni
czych i metalurgicznych. Wpływ wojny na docho
dowość przedsiębiorstw górniczo-hutniczych mo
że się ujawnić dopiero po pewnym czasie, dlatego 
też raptowny spadek kursów objaśnić można je
dynie chorobliwym stanem giełdy, nie mającym 
nic wspólnego z wojną. b) Wytwórczość miedzi na 
lzuli ziemskiej. c) O. S. Ropociqg między RybHz
skiem i Petersburgiem (pocz). d) K. Chariczkow. 
Czy odpadki naftowe należy uważać w każdym wy
padku jako paliwo, majqce zastqpić węgiel kamien
ny. Wobec usiłowań zastosowania ropy z kopalń 
obwodu Fergańskiego do opalania parowozów, au
tor czyni uwagę, że ropa ta, mająca wszystkie ce
chy amerykańskiej z powodu zawartości dużego 
procentu parafiny i waseliny, może przynieść więk
sze korzyści, niż gdy użyta jest do opalania paro
wozów. e) Uralec. O handlu cieukq. blacha. W 
ostatnich czasach daje się zauważyć silny ~zrost 
wytwórczości cienkiej blachy, ktory już odbił się 
na stanie rynku; autor wyraża obawę, że najbar
dziej to odczuje przemysł: żelazny na Uralu. 

NQ 11. a) M. P. Węgiel kamienny jako kontra
banda wojenna. Tocząca się obecnie wojna nasuwa 
autorowi uwagę o potrzebie stworzenia w Rosyi 
własnej organizacyi dostawy .węgla na potrzeby 
marynarki wojennej zwłaszcza eskadry morza Bal
tyckie~o, gdyż zaopatrywanie się w ten niezbędny 
artykul w krajach obPych, usposobionych nieprzy
chylnie, może narazić na wielkie straty. b) O. S. 
Ropociag mi~dzy Rybillskienz i Petersburgiem (dok). 
Krytyka projektu budowy wielkiego ropociągu 
kosztem 18 mil. rub; wobec nader nizkiego kosztu 
przewozu drogą wodną wątpliwem jest, żeby przed
siębiorstwo to moglo przynosić jakiebądź korzyści. 
c) R. S. Kryzys w przemyśle żela:mym Stanów Zje
dnor.zouycll. Olbrzymi wzrost wytwórczości żelaza 
w ::;tanach Zjednoczonych wywołał spadek cen, 
którego nie zdołano powstrzymać nawet przez 
znaczne ograniczenie wytwórczości, dochodzące 
przy końcu roku do 21

/ 2 razy. Obecnie żelazo ame
rykańskie już zwyciysko współzawodniczy z euro
pejskiero w Turcyi, eżącej w sferze interesów eu
ropejskiego przemysiu żelaznego. d) K. Charicz
kow. Przemysl naftowy na Kaukazie w 1903 r. e) 
Przernysl grafitowy w Stanach Zjednoczonych. Bez 
względu na rozwój wytwórczości sztucznego gra
fitu, zapotrzebowanie grafitu naturalnego w Ame
ryce bezustannie wzrasta i dla braku zapasów na 
miejscu musi być pokrywane przywozem z Cejlonu. 
Autor zwraca uwagę, że bogate pokłady grafitu 
w Rosyi mogłyby z powodzeniem współzawodni
czyć na rynku międzynarodowym. 

Dodatek techniczny NQ 2. a) W. lżewski. Wie
szanie się nabojów w wielkim piecu. Wyłożywszy 
w jednym z poprzednich zeszytów mechaniczną 
stronę procesu wielkopiecowego, autor opisuj e 
środki, Jakimi rozporządza technika budowy wiel-
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kich pieców w celu nadania im kształtów, najbar
dziej sprzyjających prawidłowemu schodzeniu na
bojów; dalej rozwija autor obraz zjawisk, zacho
dzących w piecu od chwili, gdy bieg jego staje 
się nieprawidłowy, aż dotąd, gdy zaczyna ujawniać 
poważne niebezpieczeństwo. Wybuchy w wielkim 
piecu tlomaczy autor obecnością znacznych ilości 
tlenu, gromadzącego się pod skl13pieniem, utwo
rzenem skutkiem wieszania nabojów. b) A. Terpi: 
gorew. Przeglqd sposobó·w odbudowy pokladów węg
la kamiennego w kopalniach Rosyi poluduiowej (c. 
d). c) W. Fritz. Piece koksowe z ulawianiem wy
tworów pobocznych produktów. Opis jednej z wzo
rowo urządzonych koksowni westfalskich, którą 
autor mial sposobność poznać dokładnie. d) }. L. 
Notatka w sprawie pożaru kop. Anna d . 13 grudnia 
1902 r. Powracając do sprawy znanego pożaru 
kopalni, którego akcya ratunkowa spotkała się z 
ostrą krytyk;ą w prasie górniczej, autor zwraca 
uwagę na jeden znamienny fakt, że po wybuchu 
pożaru nikt nie mógl, albo też nie pamięta! za
wiadomić robotników, pracujących w odleglejszych 
miejscach kopalni, o grożącem im niebezpieczeń
stwie. Tego rodzaju wypadki mogą ~;ię powtórzyć, 
stąd potrzeba ustanowienia prawidłowej i szybkiej 
sygnalizacyi, zdaje się być sprawą naglącą. 

Gornyj Zurnał (1904) Styczeń. a) A. Szrubko. 
Odbudowa grubych poktadów węgla z podsadzkq 
zapomocq zamulania. Autor daje streszczenie prac, 
ogłoszonych w niemieckich i polskich czasopismach 
górniczo-hutniczych o nowym sposobie odbudowy, 
i wypowiada swoje poglądy co do stosowania tego 
sposobu w kopalniach _węgla zaglębia Dąbrowskie
go. b) Sprawozdn11ie pruskiej komisyi dla zbadania 
sposobów zapobiegania wypadkom, wynikajq~ym z 
przyczyny obrywania się węgla i skal plomnych (c. 
d). Referat V oddziału komisyi (Saarbriicken) za
wiera: dane statystyczne o wypadkach nieszczęśli
wych, dane, dotyczące wplywu sposobów odbudo
wy na ilość wypadków, i opis sposobów odbudo
wy, stosowanych w badanych kopalniach. c) JJJ. 
Truszkow. O prowadzeniu robót i urzq,dzeniacli w 
kopalniach węgla Towarzystwa Innino w gub. jeka
terynoslawslziej. d) .M. Szelgunow. Wyrób stali mar
te1lowsldej z surowca, zawierajqcego w_ysoki procent 
siar/d. Huta żelazna w Sulinie w ciągu kilku lat 
nagromadziła zapas surowca, wynoszący kilkaset 
tysięcy pudów, z zawartością przeszlo O, 20% siar
ki. W celu przerobienia tego surowca na stal, do
konano szereg prób w piecu martenowskim, przy
czem zamiast rudy żelaznej krzyworoskiej zada
wano do pieca rudę manganową z odpowiednią 
ilością wapienia. Wyniki prób wypadly bardzo 
pomyślnie. Autor daje szczegółowy opis prowa
dzonych doświadczeń i przytacza wyniki badań 
chemicznych i mechanicznych, dokonanych w 
czasie prowadzenia procesu. c) H. llfot'ssan i A. 
Kuzniecow. O podwójnym węgliku chromu i wolfra
mu. Sposoby otrzymania w piecu elektrycznym 
i rozbior chemiczny podwójnego węglika chromu 

i wolframu Wo20 30r20 2• Wysoki stopień twar
doś-ci i nierozpuszczalność w kwasach tego związku 
nasuwają myśl, że dodatek niewielkiej ilości wol- . 
framu do stali chromowej może w pewnych wa
runkach sprzyjać tworzeniu się jego w stali, która 
wskutek tego nabrać mo~e nowych specyalnych 
wlasności. 

lzwiestja Obszczestwa gornych inzenierow (1903). 
NQ 7. a) Uchwaty I zjazdu dzialaczy na polu geo
l~gii stosO'I.vauej i poszulziwań górniczych. b) S. 
Zukowslzi. W sprrrwie prób wytrzymatości żelasa i 
stali. Streszczenie pracy Oh. Fremonta, ogłoszo
nej w Bulletiu cle la Societe cl'encourag. w 1901 r, 
zawierającej opis kafara jego pomysłu oraz spo
sobu oznaczania kruchości metalu. c) J)f. Kallistow. 
Zloto na Sachalinie. Opis złóż, wyniki poszukiwań 
i przyczyny zaniku przemyslu zlotego na Sacha
linie. d) A TVolslzi. Przemysl żelazny w Rosyi w 
r. 1902. Na podstawie dosyć już dziś obfitego 
materyalu statystycznego autor kreśli obraz prze
mysłu żelaznego i wyprowadza ogólne wnioski. 
e) .M. Paszcze11ko. O odbudowie ztóż mineralnych 
w Zyrjanowsku. Opis kopalni i zakladu, zajmu
jącego się przeróbką rud, zawierających zloto oraz 
siarczki miedzi, olowiu i cynku. 

NQ 8. a) I. Efron. O zastosowmziu torfu w 
Rosyi. Pomimo ogromnych zapasów torfu w Ro
syi nie daje się zauważyć wzrostu spożycia, które 
ogranicza się obecnie do fabryk, poleżonych w 
naj bliższem sąsiedztwie torfowisk; zastosowanie 
torfu prasowanego może mieć miejsce tylko w 
okolicach, odczuwających dotkliwie brak innych 
materyałów opałowych, koks zaś torfowy wypada 
stosunkowo za drogo. Wobec tego, że przy obec
nych sposobach wydobywania torfu trudno spo
dziewać się rozwoju przemyslu torfowego w naj
bliższej przyszłości, autor zaleca użytkowanie tor
fu na miejscu wydobycia do wytwarzania energii 
e~ektrycznej, która następnie mo~e być przenie
swną na znaczną odleglość; za wyJątkowo korzyst
ne uważa autor pośrednictwo generatorów i silnic 
&'az?wych. :Miasta, kt?rych okolice. ob:fit'?-ją w tor
towiska, tą drogą maJą możność os1ągama poważ
nych korzyści. b) A. TVolsld. Przemysl otowiany 
ua kuli ziemskiej. Dane statystyczne, dotyczące 
wytwórczości, wywozu i cen olowiu w ciągu ostat
nich 10 lat. c) C. J1lqlzowsld. W sprawie stosunko
'Wej pomy.~lności okregów hutniczych Rosyi. Wbrew 
twierdzeniu p. A. Wolskiego, który w artykule p. 
t. "Przemysł żelazny w Rosyi w 1902 r. w oświet
leniu cyfr" przychodzi do wniosku, że w czasie 
kryzysu przemysl żelazny Królestwa Folskiego 
ucierpiał stosunkowo najmniej, zawdzięczając więk
szej specyalizacyi wytwórczości, autor na podsta
wie tychże danych statystycznych wykazuje, że 
skutki kryzysu daly się odczuć w Królestwie Pol
skiem znacznie silniej, niż na poludniu Rosyi i 
na Uralu, co szczególniej jaskrawo wyraża się 
znacznem zmniejszeniem wytwórczości żelaza i 
stali. Zyskowność przedsiębiorstw również nie mo-
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że świadczyć o trwałych podstawach przemysłu l którym uzyskał on przewagę nad innymi sposo
żelaznego w Królestwie Polskiem, gdyż na to skla- bami wytwarzania stali. 
da się wiele czynników, nie dających ~ię podciąg- NQ 9. a) W. Jarkow. Rozpowszechniwie ·du
nąć pod kategor~ę stały?h warunk~w nat.ural~ nitu na U:altt . ~treszc_zenie pracy M. \Vysockiego, 
nych. Jedyny oluęg,, map~cy wszelkie . warun~1 ogłoszoneJ w :W1e_stm~1e Z~ło_tpromyszlennosti(1904 
dalszego po_myślnego rozwOJU, to połu~me Rosy1. ~., ;N2 ~), zawieraJąCeJ w:ymki bada._ń geologicznych 
d) E . Juszkm . Przemysł llajtowy w Gro~nem. 1 analitycznych nad dumtern (odmiana skały oliwi-

NQ 9. a) A. Mitinslzi. Badania nad wytrzy- nowej), wskazującym obecność z!óż platyny. b) 
małościq węgli drzewnych na zgniecenie. Badania, G. Jakobson. Nowy sposób określania złota i srebra 
wykonane w laboratoryum mechanieznam Insty· w pirytach. Autor daje opis sposobu W. Buddensa 
tutu Górniczego, dowiodły, że przy obciążeniu (Ohemiker Zeitung 1900 r., str. 923) i wyniki, 
równolegle do kierunku słojów węgiel jodłowy otrzymane przy porównaniu tego sposobu ze 
okazał się znacznie słabszym od sosnowego, przy starym. Nowy sposób polega na rozpuszczeniu 
obciążeniu zaś w kierunku poprzecznym, jak to 1 wyprażonego pirytu kwasem solnym i stopieniu 
najczęściej ma miejsce w wielkim piecu, oba ga- pozostalości, składającej się z gliny, piasku, zlota 
tunki węgla zachowują się prawie jednakowo. b) i srebra z mieszaniną sody i boraksu z octanem 
S. Doborzy/tski. Praca pożyteczna wybuchu naboju. ołowiu w tyglu glinianym. Oznaczanie złota i 
Zapomocą wyliczeń na podstawie mechaniki teo- srebra w otrzymanym ołowiu dokonywa się zwyk
retycznej autor potwierdza wyniki praktyczne łym sposobem. c) Zjaz d przemysłowców zlotych 
prób, dokonanych w Olausthalu, które dowiodły, gub. Permskiej. d) Wytwórczość złota i platyuy na 
że dla otrzymania z danej ilości materyalu wybu- Uralu ·w r. 1903. Złota wydobyto 503 pud. czyli 
chowego jak największego skutku należy zmniej mniej o 31 pud. w porównaniu z r . 1902. Platyny 
szyć do minimum średnicę naboju, a względnie wydobyto 366 pud. czyli mniej o 71

/ 2 pud. e) No
dziury dla na boj u; oprócz tego siła kilku krótkich we z loże soli kamiennej. Por. Gornozawodskij Lis
nabojów jest w sumie większa, niż jednego o dlu- tok, 1904 r ., ~ 7. 
gości, r?wnej s~mie długości pierwszych przy jed- NQ 10. a) Średnia ptaca zarobkowa dzienna 
nakoweJ średmcy. c) R. Tonkow. O obLiczaniu wyrobnika w przedsiębiorstwach górniczych na Uralu. 
kqtów kalibrów otwartych. b) Przemyst żelazny w Szwecyi w r. ].403. Dane sta-

NQ 10. a) l. Bok. W sprawie zaopatrywania tystyczne o wytwórczości i wywozie żelaza. c) V-y 
w wodę miasta Petersburga. Zjazd działaczy na Zjazd przemysłowców górniczych obwodu- Srodkowe
polu geologii stosowanej i poszukiwań górniczych go. Podług Torgowo-Promyszlennoj gazety. 
wyb~'al komisyę, mającą się zająć ~prawą zaopatr.y- Gluckauf (1903) NQ 49. a) Wynilzi prób na od
wama w wodę ?etersb1_1rga. Kom1s:ya, po zbadamu parowanie. Próby, dokonane przez Stowarzyszenie 
zeb_rany;ch w teJ sprawie ma;teryalow1 przyszla do kotłowe kopalń okręgu Dortmund nad antracytem 
wmosk_ow ~astępuJąc_ych: źro_dla _ok?hc Pete~s?ur- na zwykłych rusztach poziomych. b) Jahns. Pró
ga posiadaJą wodę meodpow1edmą 1 w maleJ 1loś- by przetwarzania materyalów palnych na gaz dla 
c~, a prz;ytem są zbyt odda)one od m~as~a, by z ogrzewania lub silnic gazowych. Opis dotychcza
mch. moz1_1a było ko~zystać; :vod~ z Jezwra Ła- sowych doświadczeń, dokonanych w kopalni Von 
·doskleg_o Jest zu;peł~1e odpow1edma, lec_z przepro- der Heydt nad generatorem t . z. pierścieniowym 
~a~zeme wodoCI~gow n~potkaloby na mep~zezwy- do wytwarzania gazu z odpadków węglowych, 
c1ęzone trudności tec_hmczne; w~da z rze~n N ewy, łupków i innych ubogich materya-l ów opalowych. 
czerpana w _znaczneJ odłeglo~CI od ~1asta, po c) Przemysl żelazuy w Brazylii. Sprawozdanie 
przefiltrowamu może zaspokoić wszelkie wyma- konsula szwedzkieo-o zawiera wiadomości o rudach . o 
gama. żelaznych i manganowych oraz dotychczasowym 

Uralskoje Gornoje Obozrenje ( 1904). NQ 7. a) stanie hutnictwa żelaznego w Brazylii. 
XII zjazd przemysłowców górniczych Uralu. b) S. NQ 50. a) Huber. Zużytkowanie sity w ma
Farmakow~ki . . Przemysl żelazny :V _1.?03 r. (dok). szyuach górniczych. Wyniki doświadczeń nad zu
S~a;n rynkow _zelaznych w Rosy1 1 mnych waz- życiem siJy w maszynach, poruszanych prądem 
meJszych kraJach przemyslowych. stałym. Pomiary czynione były w rozmaitych ko-

NQ 8. a) W. ]arkow. Przeglqd nowych prac, palniach okręgu Dortmund przy pomocy samopi
dotyczących geologii Uratze (dok). b) I. Laskowski. szącego amp_ermetru systemu Deprez d'Arsonvala. 
Wptyw cyny na wtasności żelaza i stali. Streszcza- b) Schzelte. ZeZazna obudowa szybu. Opis obudowy 
nie wyników badań, dokonanych przez Ledebura oraz urządzenia kierowników z szyn żelaznych, 
w celu wykazania zlego wpływu cyny na wlas- umieszczonych z jednej strony. c) Próby na od
ności żelaza i stali. c) W. Pieskow. Porównanie parowanie, dokonane 'W kopalni Wilhelm pod Kup
wydajności silnic gazo·wych i parowych (dok). d) ferdrech . Próby czynione były nad brykietami 
F. Lurmanu. Rozwój procesu martenowskiego. Au- z węgla kamiennego przez Stowarzyszenie kotlo
tor kreśli krótką historyę rozwoju procesu Marti- we kopalń okręgu Dortmund. d) Przemyst gór
na, zaznaczając te ważniejsze udoskonalenia, dzięki niczo-hutniczy w Rosyi w 1900 r. e) Sprawozdanie 
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Zwiqzku kopalń węgla brunatnego w Czechach za sposobu odbudowy, i pod,anie kosztów prowadzenia 
rok 1902 f I.9UH rohót w kopalniach na Sląsku . d) Geologiczna bu-

NQ 51 . a) Dzialalność lwmisyi do zbadania dowa Szwecyi. Streszczenie pracy prof. Torne-. 
zapasów węgla kamiennego w Anglii. Zad.aniem bohma, zawierającej geologiczny opis Szwecyi i 
komisyi jest obliczenie tej ilości węgla, jaka jesz- będącej objaśnieniem niedawno wydanej geologicz
cze może być wydobytą, i określenie czasu, na jaki nej mapy Szwecyi. e) Statystyka przemystu gór
wystarczyć mogą te zapasy przy możliwem zmniej- niczego w Sallsouii r . 1902. 
szeniu kosztów wydobycia i przewozu. 'JV' pracach NQ 4. a) Hecl<er . O dwóch nowych sortowni
przygotowawczych komisya zajęła się rozstrzygnię- !lach magnetycznych. Sortownilei te zastosowano 
ciem pytań następujących: jakiej grubości pokłady w kopalniach żelaziaka magnetycznego w Gron
i na jakiej głębokości nadają się jeszcze do od- gesbm·g (Szwecya). Sortownik systemu E. Fors
budowy, oraz jakie są nieuniknione straty węgla grena służy do oddzielania ziarn rudy wielkości 
w czasie odbudowy. b) Tęgoryjec 'W kopalniach siar- od 35 do 1 111m; inny sortownik systemu Eriksona 
ki na Sycylii. c) Przemysl górniczo-hutnic.s)' w Bel- służy dla ziarn mniejszych od l mm. b) J. Divi~. 
gii w 1902 1'. Kompresor dla dużych maszyn wodociq,gowych. Op1s 

NQ 52. a) Dill. Obsunięcie się poktaaów w nowego kompresora fu:my Breitfeld, Dan~k i S-k:=t 
dwóch szybach kopalni Hansa pod Dortmundem. w Pradze do poruszama maszyny wodociągoweJ. 
Opi,: okoliczności, towarzyszących obsunięciu się dostarczającej 60-70 1113 wody na minutę. c) K. E. 
pokładów, i objaśnienie przyczyn. b) F. Bollmmm. Etat zarzqdu skarbowych .sakladó~v gómiczo-hutni
Postępy w budowie pieców koksowych z ulawianiem czych w Prusac/z w r. 1904. d) Obecny stan prze
wytworów pobocznych w Ameryre Pólnowej. c) Zjazd 111ystu cynieowego w Królestwie Polsldem. Stresz
przedstawicieli stowarzyszdz kattowych w Sto!zholmie czenio artykułu p. Szrubko *), zawierającego kry
w czerwcu 1903 r. Streszczenie ważniejszych refe- tykę obecnej gospodarki w przemyśle cynkowym. 
ratów, wygłoszonych na zjeździe . NQ 5. a) 0 niebezpieczdzstwach, grożq,cych z przy-

NQ 1 (1904) a) Terbecll. TTf:yniki prób, dokona- czyHy stosowania elelztryczności w górnictwie (pocz). 
nych nad lzompresorern. b) O. Simmersbach. Roz- O istocie i doniosłości niebezpieczeństwa w wy
wój przemystu żelaznego i węglowego w Stanach padku porażenia prądem elektrycznym. b) Beclz
Zjednoczonych. Wnioski na podstawie danych sta- mann i Feege. Jak należy postępować w celu uzys
tystycznych za lata 1901 i 1902. !zania patentu na ~vy1talazek w Niemczech, Austryi 

NQ 2. a) Klose. Poglębia11ie szybu sposobem i Stauach Zjednoczonych. 
Tomsona. Opis pogłębiania szybu w kopalni Win- NQ 6. a) 0 niebezpieczdzstwach, grożqcych z przy
torshall pod Heringen . b) Serlo. O środkach zapo- czyny stosowania elektryczności w górnictwie (c. d.). 
bieg awczych przeciwko rozprzestrzenianiu się epide- 1 O warunkach bezpieczeństwa pr acy przy urządze
mii tęgoryjca w kopalniach rudy żelaznej w Lata- niach elektrycznych; niebezpieczeństwo pożaru w 
ryngii. J~~kolwi ek; w kopa~niach_ rudy żelaznej w kopalni zwłaszcza z powodu wybuchu gazów lu.b 
Lotaryngn dotąd Jeszcze me stwierdzono wypad- zapalenia pyłu węglowego . b) W. D. Urzqdzeme 
ków tęgoryjca,*) to jednakże ze względu na moż- do szybkiego ttu111ienia pożaru szybu i zabezpiecze
liwaść zawleczenia choroby z okręgów sąsiednich nie od w fm'gniecia poivstajqcych stqd gazó'w spale
wydano przepisy o zachowaniu środków ostrożnoś- nia do wnetrza" kopalui. Dla zabezpieczenia kopal
ci oraz urządzono podziemne miejsca ustępo_we. c) ni Schami~ok od skutków pożaru w wypadku za
A. Schott. O metalografii. Jest to streszczeme pra- palenia się jednego z szybow, zostały one połączo
cy E. Heyn'a p. t . metalografia na usługach hut- ne ze sobą kanałem, przeprowadzonym na głę
nictwa. d) Sprawozdanie izby handloweJ w Essen bokości kilku metrów pod powierzchnią, skutkiem 
za 1903 r. e) Przywóz węgla i koksu do HambttY_!!a czego można w ka.żdej chwili zupełnie bezpiecz
w 1903 r. nie zmienić kierunek prądu powietrza. c) Projekt 

NQ 3. a) Sc!tulte. Maszyny wodociq.gowe elek- do prawa o rozszerzeniu ogólnego prawa górniczeg() 
tryczne 11a kopalni Neu Iserlolm II. Opis urządze- na olej skalny. 
nia i wyliczenia wydajności maszyn. b) . Fostępy l NQ 7. a) O n~ebezpieczdzstn;a.ch, gro~q,cy~h z 
w dzial~ materyalów wybuch_owych. q mebezpie- przycayny stosowama et;ktry~znoscz w gó~mctwze (c. 
czeństwie z powodu stosowama zmarzmętego dyna- d). Przyczyny wypa~kow przy uzą~ze~Iach elek
mitu i próby nad nowym materyalem wybucho- trycznych ~e szczego~nem uwzględmemem odn~ś
wym, zawierającym glin sproszkowany. c) Spra- nych przepisów bezpieczeństwa. b) Etat_ dr?g ze
wozdanie z dotychczasowych doświadczeń nad odbu- laznych w Prusach w 1904 r . c) Kopalme z huty 
dowq pokladów węgla z podsadzkq zapomocq zn- skarbowe w Prusach w 1902 r. 
mulania. Nieco szczegółów, dotyczących nowego 

*) Por. Przegl"'d Górniczo-Hutniczy, ;,',~ 4, str. IOO, :M 6, str. 165. *) Gornyj Żurnal, r. !903, czerwiec. 

W. K. 
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Kronika bie~ąca. 
. Wstrzymanie wprowadzenia w czyn postanowie- slowców i nie mające nic wspólnego z ogólnemi 

ma o tworzeniu partyi ratunkowych dla pracy w ga- 1 sprawami przemysłu. winny być pokrywane przez 
zach, szkodliwych dla oddychania. *) Na skutek interesowanych przemysłowców górniczych i hut-
starań rad zjazdów przemysłowców górniczych niczych. S. 
poludnia Rosyi i Królestwa Folskiego wstrzyma- . . . , . 
n e zostało wprowadzenie w czyn postanowienia . Przedł~zeme d~ta~alnosct T~warzystwa. dla sprz~-
Górniczego Komitetu Naukowego 0 organizowa- dazy wyrobow ro~yjsktch ~akł.adow metal~rg~cznych. ) 
ni u partyi ratunkowych robotników kopalnianych ~a ,odb,Ytem .dma l kwle~ma r. b: zebra~m _uczest
dla pracy w gazach, szkodliwych dla oddychania, m)_>:o'"Y rowarzy~twa dla spr.zedazy wyrobow. ro
i z decyzyi ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa syJslnch_ zaklado~ met~lurgiCznych postanowiono 
sprawa ta oddaną została do ponownego rozpatrze- przedłuzyć, do dma l hpca r. 1~07 umowJ:, zawar
nia w Górniczym Komitecie Naukowym. W za- te. z Towarzyst:vem przez. n.alezące do ~1e~o za
głębiu Dąbrowskiem, gdzie kol)alnie węgla polo- ~d~dy metalur.g1~zne odn~sn~e do ~prz,edazy blachy 
żone_ są na niewielkiej stosunkowo przestrzeni, two- 1 zelaza plasklego szerokiego (umwersalnego). 
rzeme na każdej kopalni partyi ratunkowych S. 
w liczbie, przepisanej przez pierwotne postanowie- Liczba wagonów, przeznaczona przez drogę że-
nie Górniczego Komitetu Naukowego, jest z by- lazną Warszawsko-Wiedeńską do naładowania węglem 
teczne, i z większym pożytkiem cel pożądany zo- w lecie r. 1904. Droga żelazna Warszawsko-Wie
stałby osi'łgnięty przez urządzenie dla wszystkich cleńska przeznaczyła na okres letni r.l904 do po
kopalń zagłębia Dąbrowskiego jednej wspólnej działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
sta.cyi ratunkowej, zaopatrzonej w znaczny kom- dla naładowania węglem następującą liczbę wago
piet najnowszych przyrządów ratunkowych i po- nów na dzień roboczy: 
siadającej specyalnych robotników, wyćwiczonych w kwietniu 900 
w stosowaniu tych przyrządów. S. " maJu . 900 

Pokrywanie kosztów, ponoszonych przez wła- " czerwcu 900 
dze górnicze w interesach prywatnych przemysłow- " lipcu . 900 
ców. Zdarzały się niejednokrotnie wypadki, że " sierpniu 900 
poszczególne przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze " wrześniu · 950 
zwracały się do inżynierów okręgowych z prośbą W latach poprzednich droga żelazna War-
o wydawanie świadectw odnośnie do tego, że wy- szawsko-Wiedeńska przeznaczała na okres letni 
dobyw_ane lub wyrabiane . przez nie wytwory, wy- do podziału pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrow
sylane podlug danych listów frachtowych w da- skiego dla naładowania węglem następującą liczbę 
nych. wagonach z pewnej stacyi kolejowej pod wagonów na dzień roboczy: · 
adresem danej osoby, są rzeczywiście pochodzenia r. 1899 r. 1900 r. l901 r. 1902 r. 1903 
miejscowego. Zdarzały si9 również wypadki za-
praszania powyższych władz górniczych do miejsc w kwietniu 760 790 820 780 880 
znajdowania się kopalń i zakładów w celu uzy- " maju 760 790 820 780 880 
skania dla uchronienia się od kary wadyalnej u- " czerwcu 800 830 820 · 780 840 
rzędowego piśmiennego świadectwa, że przedsię- " lipcu 850 880 840 800 840 
biorstwo pozbawione jest z powodu okoliczności " sierpniu 850 880 840 800 840 
~ieprzewidzianych (popsucia się maszyn, urządzeń " wrześniu 850 880 870 840 900 
1 t. p.) możności wykonania zamówienia termino- S. 
wego. Niektórzy inżynierowie okręgowi poru- Ruch związkowy w angielskim przemyśle żelaz-
s~yli kwestyę, czy koszta, połączone z załatwia- nym. W ostatnich trzech latach zaczął objawiać 
mem spraw powyższych, winny ich obciążać, czy się ruch związkowy w angielskim przemyśle że
też koszta te winny być pokrywane przez przed- laznym. Brak cel ochronnych w Anglii wogóle 
siębiorstwa, które wyjednywają dla siebie·potrzeb- nie sprzyja rozwojowi syndykatów. Pomimo to 
ne świadectwa. Sprawa ta byJ'a rozpatrywaną na wskutek zastoju w budowie okrętów spadek cen 
zjeździe inżynierów okręgowych i mierniczych na żelazo okrętowe zniewoli! wytwórców szkoc
Zachodniego Obszaru Górniczego w Warszawie kich do utworzenia w ostatnim czasie syndykatu 
dnia 2 lutego r. b.; zjazd uznał, że koszta powyż- dla sprzedaży żelaza do budowy okrętów. 
sze, jako dotyczące spraw prywatnych przemy- s. 

*) Por. Przegll\d Górniczo-Hutniczy, :--; 11, str. 312. * ) Por. Przegląd Techniczny, r. 1903, M 9, str. 147. 
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Ustanowienie średniej . płacy · dziennej wyrobni
ków w przedsiębiorstwach przemysłowych gubernii Kie
leckiej . Komisya do spraw fabrycznych i górni
czo-hutniczych w Kielcach na zasadzie przedsta- · 
wienia inżyniera okręgowego okręgu górniczego 
Kielecko-Lubelskiego ostatecznie ustanowila nastę
pującą wysokość średniej placy dziennej wyrobni
ków w przedsiębiorstwach przemysłowych: *) 

l' o zostałe 
Kielce, gminy miejscowości 
Bolesław i gubernii Kie-

()grodzieniec. lackiej. 

Dorośli: mężczyzni 55 kop. 50 kop. 
" kobiety . 35 

" 
30 

" Młodzież: chłopcy . 30 
" 

30 
" 

" 
dziewczęta 25 25 

" Nieletni: chłopcy . 22 
" 

22 
" 

" 
dziewczęta 19 

" 
19 

" s. 
Wykaz ilości wytworów górniczych , wysłanych 

drogami żelaznami z zagłę bi a Donieckiego w styczniu 
r. 1904. 

l) 
1) Węgiel kamienny, antracytikoks. 
Drogi żelazne . . . . . 17 932410 pudów 

2) Kopalnie i warzelnie soli . 374640 " 
3) Statki parowe . . . . 97 690 

" 4) Zakłady gazowe . 391050 
" 5) Cukrownie . . . . . . 1632 510 
" 6) Z~Hady metalurgiczne gór-

n1cze 12658100 
" 7) Zakłady metalurgiczne 

przeró beze . . . . . . 1985070 
" 8) ozostale zakłady przemy-

słowe . . . . . . . . 3849810 
" 9) Miasta: Charków, Ekatery-

nosław, Taganróg i Rostów 2632780 
" 10) Pozostali odbiorcy 8105700 
" 11) Port w Marinpolu . 121150 
" 

Razem 

W tej liczbie: węgiel kamienny 
koks 
antracyt . 

2) R u d a ż e l a z n a . . . 

49 780 910 pudów. 

36551 330 " 
6072410 " 
7157170 " 

16637020 " 
1294210 " 
3733420 " 
2827500 

W tej liczbie wysłano za granicę 
3) T o p n i ki . . . . . 
4) sól . 

s. 
Przemysł żelazny w Szwecyi. Wytwórczość 

surowca wynosiła w Szwecyi: w r. 1903-489700 t, 
w r. 1902-524400 t, w r . 1901-521200 t; wytwór
czość żelaza spawalnego: w r. 1903 - 191300 t, 
w r. 1902 - 183 600 t, w r. 1901 - 164 900 t; wy
twórczość bloków BESSEMERA: W r. 1903 - 84800 t, 
w r. 1902- 85200 t, w r. 1901- 77100 t; wy-

*) Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy, :11~ 13, str. 3'14. 

twórczość bloków martenowskich: w r.1903-225 200 
t, w r. 1902--198300 t, w r. 1901-185 200 t. J ale
kolwiek wytwórczość surowca w roku ubiegłym 
zmniejszyła się, wyrób żelaza spawalnego i stali 
martenowskiej znacznie podniósł się. Wywóz za 
granicę szwedzkich rud żelaznych wynosił: w r. 
1903-315600 t, w r. 1902-308500 t, w r. 1901-

. 277 900 t. Pomimo iż najwięksi wytwórcy żelaza 
(Stany Zjednoczone, Niemcy, Anglia i Belgia) 
w przeciągu ubiegłych trzech lat walczyli o opa
nowanie rynków zewnętrznych i sprzedawali że
lazo na wywóz za granicę niejednokrotnie ze stra
tą, Szwecya surowiec swój, wytapiany na węglu 
drzewnym w niewielldej stosunkowo ilości, sprze
daje po dobrych cenach za granicę w coraz więk
szych ilościach. W r . 1903 Szwecya wyslala za 
granicę 363 000 t surowca czyli 74% swej wytwór
czości . Z tego widać, że na rynku międzynaro
dowym surowiec, wytapiany na węglu drzewnym, 
znajduje łatwy i dobry zbyt i że na zbyt ten nie 
wplywa walka współzawodnicza pomiędzy wy
twórcami surowca, wytapianego na koksie. 

s. 
Wywóz węgla z Anglii w r. 1903 wynosił (w mi

lionach pudów): 
r. 1902 r . 1903 

Do Francyi . 471 433 

" 
W loch 371 389 

" 
Niemiec . 363 378 
Szwecyi i Norwegii 268 277 

" 
Rosyi . 146 151 

" 
Hiszpanii 166 147 

" 
Danii . . 135 137 

" 
Egiptu . ... . . 124 132 

" 
Stanów Zjednoczonych 52 71 

" 
Portugalii 57 58 

" 
Holandyi 46 46 

" 
Belgii. . 38 36 

" 
Algieru . 26 39 

" 
Grecyi . 26 27 

" 
Turcyi . . 25 26 

" 
pozostałych krajów 362 440 

Razem 2676 2787 
s. 

Wywóz żelaza z Belgii w r. 1903 wynosił (w ty
siącach pudów): 

Surowiec 
Żelazo 
Stal 
Wyroby. 

r. 1902 
3730 

26550 
19000 
2840 

r. 1903 
2720 

29850 
24880 
4490 
s. 

Sprostowanie. W M 13 Przeglqdtt Górniczo
Hutniczego (str. 367, szpalta 2-a, wiersz 5-y od dołu) 
zamiast "maszyny" powinno być "zrzyny". 

ll osBoJieHo IJeHsyporo, 2 aupi>JHI 1904 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stani sław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grab iń s ki~ 
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