
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, FOSWIĘCONE SPRA WOM .PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HU'l,NICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l maja 1904 r. M 15. 
==.."::: = 

R O Z P O RZĄD Z E N l A RZĄD O W E. 

O zmianie instrukcyi dla urzędników policyi co do lub na zewnątrz tegoż); b) przy wykonaniu jakich 
stosowania prawa z dnia 2 czerwca r. 1903 o wynagrodze- robót i czem był zajęty poszkodowany; c) w od
niu poszkodowanych skutkiem wypadków nieszczęśliwych. powiednim razie przy jakiej maszynie, urządzeniu 

i t. p. lub od jakiej części tychże nastąpiło usz-
Komisya główna do spraw fabrycznych i gór- kodzenie cielesne i d) bliższe przyczyny wypadku 

niczo-hutniczych, na zasadzie dz. V prawa z d. nieszczęśliwego; ' 
2 czerwca r. 1903 (Zbiór praw, art. 912) i art. 18 9) rodzaj uszkodzenia cielesnego każdego z 
prawa o komisyi głównej,. na posiedzeniu z ~:L 3 . poszkodowanych ze wskazaniem uszkodzonych 
grudnia r. 1903 post~n?wiła :vy~ać następuJącą części ciała i stanu zdrowia poszkodowanego; 
instrukcyę dla urzędmkow pohcyi co do stosowa- 10) dzień i godzina śmierci paszkodowane
nia prawa z d. 2 czerwca r .. 1903 ° wyn~grod~e- go, jeżeli tenże do chwili spisania protokółu już 
niu poszkodowanych skutkiem wypadkow me- zmarł, i · 
szczęśliwych (Zbiór praw, art. 912). 11) jeżeli protokół spisuje się w obecności 

I. O każdym wypadku nieszczęśliwym, któ- lekarza (art. 22 przepisów z d. 2 czerwca r. 1903), 
ry spowodował śmierć lub uszkodzenie cielesne ro- to wza.mian wiadomości, wskazanych w punkcie 9, 
botnikowi lub oficyaliście przedsiębiorstwa prze- szczegółowy opis lekarski uszkodzenia cielesnego i 
mysfowego, urzędnicy policyi obowiązani. są na- stanu zdrowia poszkodowanego oraz opinia lekarza 
tychmiast po odebraniu wiadomości o takim wy- o możliwym w przyszłości stopniu zaniku zdolnoś
padku sporządzać na miejscu zajścia protokół (art. ci do pracy (art. 24 przepisów z d. 2 czerwca r. 
21-23 przepisów z d. 2 czerwca r. 1903), nie cze- 1903). 
kając wspomnianego w art. 20 przepisów z d. 2 III. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa lub 
czerwca r. 1903 zawiadomienia. osoba, zarządzająca temże, nie posłała, wbrew art. 

II. W e wspomnianym w art. I protokóle 20 przepisów z ~· 2 czerwca r. 1903, za:wiad?mie-
powinno być oznaczone: nia inspektorowi fabrycznemu (mechamkow1 gu-

l) rok, miesiąc i dzień spisania protokół'u; bernialnemu lub obwodowemu) albo inżynierowi 
2) kto mianowicie brał udział w spisaniu okręo-owemu, w okręgu którego miał miejsce wy-

protokółu; , . . paclek nieszczęśliwy, to urzędnicy policyi obowią-
3) szczegołowa nazwa przeds1ęb1orstwa prze- zani są natychmiast po wyjaśnieniu tego dać znać 

mysłowego, w którem poszkodowany był robotni- od siebie o wypadku nieszczęśliwym wskazanym 
kiem lub oficyalistą (rodzaj przedsit'biorstwa, fir- urzędnikom dozoru fabrycznego lub górniczego. 
ma; imię i nazwisko właściciela); Niniejsze postanowienie komisyi głównej za-

4) miejscowość, w jakiej wspomniane w pun- twierdzone zostało przez ministrów Spraw We
kcie powyższym przedsiębiorstwo znajduje się (gu- wnętrznych i Wojny d. 11 (22) grudnia r. 19ą3. 
bernia, powiat, gmina, wieś; miasto, cyrkuł miasta, (Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 1904, dz1ał 
ulica); I, J\2 36, art. 305). 

5) rok, miesiąc, data, dzień tygodnia i go-
dzina, kiedy miał miejsce wypadek nieszczęśliwy; 

6) kto mia_nowicie. ~cie~·p~ał .sku~kiem . wy
padku nieszczęśliwego (1m1ę, 1m1ę OJ c a 1 n azw1sko; 
urząd lub zajęcie każdego z poszkodowanych); 

7) kto był świadkiem wypadku ~e wskaza
niem miejsca zamieszkani~ każd~go świ.adka; .. 

8) przy jakich okoliCznośCiach ~rnał mieJ~c.e 
wypadek nieszczęśliwy podł~g og~ędzm _na m~eJ
scu i podług zezn~ń św1adkow; m1ędzy mn~r~n w 
szczeo-ólności powmno być wskazane: a) mieJsce, 
w ktÓrem nastąpił wypadek n~eszczęśli':'Y . (w ja
kim oddziale lub pom1eszczemu przeds1ęb1orstwa 

Zmiany uzupełnienia zatwierdzonej przez mi -
nistra Skarbu d. 9 lipca r. 1902 listy al fabetycznej pa
pierów, aktów i dokumentów, podlegających podatkowi 
stemplowemu i wolnych od tegoż . 

rv Y C I Ą C. 

227. Zmieniono uwagę 1-ą do N. 227 i do
pełniono rzeczony j\2. ~wierna no:vem1 uwagami, 
z których 2-ga brzmi Jak następuJe: 
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Uwaga 2 Za jednostkę obłożenia podatkiem nic się nie wspomina, że formy ksiąg winny być 
stemplowym .załączanych do próśb i t. p. papie- w porządku ustanowionym zatwierdzone. 
rów o ustawieniu lub zamianie kotłów paro- Wyżej przytoczone ogólne formy ksiąg, od
wych, rysunków i planów uznaje się powierzchnia nośnie do których w istniejących :ptzepisach nie
tych ostatnich, odpowiadająca czterem stronicom ma wyraźnego żądania prowadzema ich według 
arkusza papieru stemplowego, przygotowywanego formy ogólnej, mają być rozpatrywane tylko jako 
przez Ekspedycyę wyrobu papierów państwowych zalecane, lecz nie jako obowiązkowe dla zarządza
dla opłaty prostego podatku stemplowego (8 wer- jących przedsiębiorstwami przemyslowemi. 
szków długości i 5 werszków szerokości), t. j. Każdy zarządzający ma prawo prowadzić ta
równa 160 werszkom kwadratowym, przyczem nie- kie księgi podług formy, wybranej przez niego, 
pelue 160 wersz~ów kwadr.atowych liczą się .za pod warunkiem, żeby utrzymywanie i porządek 
pelne (decyz. ogol. zebr. 1 1 kas. departamentow prowadzenia ksiąg odpowiadał postanowieniom, 
Sen. ~ządz. 1895 r .. w z b. M 23). w. tym samym w tym celu wydanym. 
r~zm1arze ?kreśla s1~ arkusz z~lączmka do poda- i Powyższe postanowienie na zasadzie art. 18 
m~,. na kto~y!ll umieszczonY: Jest. ry.s~nek, plan prawa 0 komisyi głównej do spraw fabrycznych 
mieJsc.owośCI l t. P·? graficzme ~bJaśmaJąC;Y treś~ i górniczo-hutniczych zatwierdzone zostało przez 
podam~ lub stan~:nąc~ p~z~dmw~ pod~ma. (pOI. zarządzającego, Ministerstwem Skarbu i ministra 
p. 1, M .243). (~b10r praw l rozpoiządzen rządu, r. Rolnictwa i Dobr Państwa d. 19 stycznia r. 1904. 
1903, dzial I. ;N2 36, art. 306). (Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 1904, dzial 

O długości dnia roboczego dla maszynistów przy pod
ziemnych maszynach parowych. 

Komisya główna do spraw fabrycznych i gór
niczo-hutniczych na posiedzeniu z d. 26 listopada 
1903 roku, na mocy p.p. 1 i 7 art. 13 prawa o 
rzeczonej komisyi i p. 3 art. 9 oddz. I Najwyżej 
zatwierdzonej w d. 2 czerwca r. 1897 opinii Rady 
Państwa o długości i rozkładzie czasu roboczego, 
postanowiła: 

Czas roboczy dla maszynistów przy podziem
nych maszynach parowych nie powinien przewyż
szać ośmiu godzin na dobę dla każdego robotnika. 

E ostanowienie to na zasadzie art 18 prawa o 
komisyi głównej do spraw fabrycznych i górni
czo-hutniczych zostało zatwierdzone przez mini
stra Rolnictwa i Dóbr Państwa d. 19 stycznia r. 1904 
(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 1904, dział I, 
M 38, art. 365). 

O ustanowieniu porządku prowadzenia w fabrykach, ko
palniach i takładach górniczych ksiąg, odnośnie do któ
rych w postanowieniach obowiązujących niema bezpo
średniego żadania prowadzenia ich podług wzoru ogól-

nego. 
Komisya główna do spraw fabrycznych i 

górniczo-hutniczych na posiedzeniu z d. 25 listo
pada r. 1903 na mocy p. 1 art. 13 prawa o rze
czonej komisyi postanowiła wydać wyjaśnienie 
następujące: 

W niektórych guberniach od zarządzających 
fabrykami, kopalniami i zakładami górniczymi żą
dają prowadzenia obowiązkowego podług formy 
ogólnej, ustanowionej przez miejscową komisyę, 
albo urzędników inspekcyi fabrycznej lub dozoru 
górniczego, nawet tych z ustanowionych ksiąg 
(p. 4 art. 154), odnośnie do których ani w usta
wach o przemyśle, ani w górniczej, ani w posta
nowieniach, wydanych w celu rozszerzenia tychże, 

I, M 38, art. 366). 

O ustanowieniu porządku wydawania zarobków robotnikom, 
pracującym na mocy umów. 

Komisya główna do spraw fabrycznych i gór
niczo-hutniczych na posiedzeniu z d. 25 listopada 
r. 1903 w celu zmiany postanowienia z d. 9 lute
go r. 1902 na zasadzie p. l art. 13 prawa o rze
czonej komisyi postanowiła wydać następujące 
wyjaśnienie: 

Zgodnie z art. 97 ustawy o przemyśle wy
plata zarobku robotnikom powinna mieć miejsce 
nie rzadziej, niż raz na miesiąc, jeżeli najem zo
stał zawarty na termin dłuższy ponad miesiąc, i 
nie rzadziej, niż dwa razy na miesiąc przy najmie 
na termin nieokreślony. 

Skutkiem tego w razie, gdy całkowite obli
czenie przypadającego robotnikom zarobku z po
wodu znacznej liczby robotników lub skompliko
wanych i drobnych obliczeń jest uciążliwem, wy
plata zarobku we wskazane wyżej terminy powin
na być zrobiona chociażby tylko na zasadzie przy
bliżonego obrachunku; dla dokładnego zaś obra
chunku placy zarobkowej i wypłaty tejże miej
scowa komisya do spraw fabrycznych i górniczo
hutniczych może ustanawiać termin ulgowy, nie 
przewyższający 20 dni, następnych po miesiącu 
obrachunkowym, przy najmie na termin ponad 
jeden miesiąc i nie przewyższający 14 dni następ
nych po okresie wypłaty, przy najmie na termin 
nieokreślony. Zasadą dla określenia czasu ulgowe
go powinna być przyjęta jedynie komplikacya 
obrachunków zarobków i w żadnym wypadku nie 
mogą do tego celu służyć widoki usunięcia, sa
mowolnego opuszczenia fabryki przez robotników 
lub wogóle wzmocnienia dyscypliny fabrycznej. 

Podania o uzyskanie terminów ulgowych, 
przewyższających ustanowione wyżej normy, przez 
miejscowe komisye do spraw fabrycznych i gór-
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niczo-hutniczych przedstawiane być mają d0 de
cyzyi komisyi glównej. 

Powyższe postanowienie na zasadzie art. · 18 
prawa o komisyi głównej do spraw fabrycznych 
i górniczo-hutniczych zatwierdzone zostalo przez 
zarządzającego Ministerstwem Skarbu i ministra 
Rolnictwa i Dóbr Pai1stwa d. 18 stycznia r. 1904. 
(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 190±, dział 
I, ~ 38, art. 366). 

O ustanowieniu porządku prowadzenia listy imiennej ro
botników w przedsiębiorstwie przemysłowem. 

Komisya glówna do spraw fabrycznych i 
górniczo-hutniczych na posiedzeniu z d. 2G listo
pada r. 1903 na mocy p. 1 art. 10 prawa o rze
czonej komisyi postanowiła: 

Lista imienna robotników powinna być pro
wadzona w ten sposób, ażeby z niej każdego cza
su można bylo określić sklad robotników przed
siębiorstwa przemysłowego. W tym celu należy 
wpisy,~ać robotnikó.w .do. wspomnianej listy na
tychmiast po wstąpiemu ICh do roboty a nie w 
dzień wydania im książeczki obrachunkowej. 

Powyższe postanowienie na. zasadzie art. 18 
prawa o komisyi glównej do spraw fabrycznych i 
górniczo-hutniczych zatwierdzone zostalo przez 
zarządzającego Ministerstwem Skarbu i ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwa d. 19 stycznia r. 190-±. 
(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 190±, dzialI, 
M 38, art. 368). 

O zmianie § 56 przepisów czasowych o uzywaniu mate
ryałów wybu~;howych przy robotach górniczych. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwa d. 8 
stycznia r. 1904 doniósł Senatowi Rządzącemu dla 
ogłoszenia, iż zgodnie z opinia Górniczego Ko
mitetu N ankowego uznal on za· niezbędne wyra
zić § 5G r)rzepisów czasowych o używaniu mate
ryal~w wybuchowych przy robotach górniczych, 
zatw1.erdzonych przez ministra Dóbr Państwa d. 
? maJa r. 1887 i ogłoszonych w N 92 Zbioru praw 
1 rozp?rządzeń rządu z r. 1887, w następującej re
dakcy1: 

"Jeżeli otwór, nabity materyalem wybucho
wym, nie wystrzeli, lub je żeli matery al wy bucho

'wy spali się bez wybuchu, to w ciągu następnych 
dziesięciu minut nie należy podchodzić do tego 
miejsca. Naboje prochowe lub ze związkiem Favie, 
które nie wybuchły, należy zalewać wodą, w ot· 
worach zaś niewystrzelonych. nabitych związkiem 
nitroglicerynowym, należy obciąć jak najkrócej 
lont i następnie, albo zrobić nowy otwór w ten 
sposób, ażeby skala z pozostałym w niej nabojem 
mogla być oderwaną, albo założyć do niewystrze
lonego otworu nowy nabój wybuchowy (z kapi
szonem) i wysadzić takowy. (Zbiór praw i rozpo
rządzeń rządu, r. 1904, dział I, M 38, art. 370). 

O zmianie redakcyi § 17 przep1sow czasowych o uzywa~ 
niu materyałów wybuchowych przy robotach górniczych. 

Minister Rolnidwa i Dóbr Państwa d. 23 lu
tego r. IDO± doniósł Senatowi Rządzącemu dla 
ogłoszenia, iż zgo.dnie z opinią Górniczego Komi
tetu Naukowego 1 po porozumieniu się z mini
strem Spraw \Vewnętrznych uznal on za niezbędne 
§ 17 przepisów czasowych o używaniu materyalów 
wybuchowych pr~y. robota;ch górniczych, zatwier
dzonych przez munstra Dobr Państwa d. 2 maja 
r. 1887 i ogloszonych w j\~ 113 Zbioru praw i roz
porządz~ń rzą~u:;; r. 1ę82, wyraz.ić w następującej 
reda~ccy1: ZnaJdUJąCe się na powierzchni pomiesz
czema, slużące do przw~howywania niewielkiej 
ilości materyałów wybuchowych, do 50 pudów 
materyalów Favie i 8 do 10 pudów wszelkich in
nych, powinny znajdować się w miejscach ogro
dzonych, w odległości nie mniej 15 sążni od do
mów mieszkalnych i wogóle od takich zabudowań 
w których zn!'łjdują .się ogniska lu? piece. Przy~ 
tern ogrodzeme tak10h przestrzem powinno być 
urządzone w postaci nieprzerwanego plotu lub 
ostrokołu wysokości nie mniej jednego sążnia z 
drzwiami zamykanemi. Co do budowy, to pomie
szczenia te powinny ?d.P~wiadać war~mkom, wy
łuszczonym w § 12 mmeJszych przepisów dla ma
gazynów; jeżeli zaś pomieszczenia te przeznaczone 
są tylko dla prochu lub dla prochu razem z in
nymi materyalami wybuchowymi, to powinny one 
odpow~a~a? również w~r~nkom,. ;vylnszczonym w 
§ 15 mmeJszych przep1sow. (Zb10r praw i rozpo
rządzeń rządu, r. 190±, dzial I, N 38, art. 371). 

O porzadku wykonania decyzyi na skutek skarg na posta
nowienia miejscowych komisyi do spraw fabrycznych i 
górniczo-hutniczych. uznanych za niepodlegające zadość-

uczynieniu. 

. Komisya glówna do spraw fabrycznych i gór-
mezo-llutniczych na posiedzeniuzd. 25listopada r. 
1903. n~ zasadzie p. 1 art. 13 prawa o rzet.:zonej 
k?m1syi postanowiła wydać następujące wyjaśnia
me: Decyzye, zapadłe na zasadzie p. 5 art. 13 pra
w~ o. komisyi. głównej do spraw fabrycznych i 

l gorn.Icz_o-hu~n.1Czych, przez ktore skargi na posta
nowieDla mieJscowych komisyi do spraw fabrycz
nych. i górniczo-hutniczych w ca.lej ich rozcią-
gloścl lub w oddzielnych częściach zostaly uzna
ne za niezasJugujące na uwzględnienie, zgodnie z 
a~·t. 1G wspomnianego prawa podlegają wykona
mu po odebraniu przez ko)ll.isye zawiadomienia 
o zatwierdzeniu decyzyi komisyi glównej przez 
odnośnego ministra. 

, w. zaw~adomieniach o . decyzyach komisyi 
glowneJ powmny być komumkowane szczególowe 
motywy decyzyi w wyrażeniach dosłownych i 
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wskazane termin i porządek zaskarżenia tychże 
decyzyi (art. 21 prawa o komisyi glównej). Ska'rgi, 
podawane do Senatu Rządzącego na decyzye ko
misyi glównej do spraw fabrycznych i górniczo
hutniczych: na zasadzie doslownego brzmienia art. 
21 prawa o rzeczonej komisyi podają ,się ministro
wi, który decyzyę zatwierdzi! (art. 6 przepisów 
o porządku pisania i podawania próśb i skarg; 
dodat. do art. 49 utw. Senat. Rządz.) 

Podanie skargi nie wstrzymuje wykonania de
cyzyi komisyi glównej. 

Postanowienie powyższe na zasadzie art. 18 
prawa o komisyi glównej do spraw fabrycznych 
i górniczo-hutniczych zatwierćlzone zostalo przez 
zarządzającego Ministerstwem Skarbu i ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwa d. 19 stycznia r. 1904. 
(Zbiór praw i rozporządzeń rządu: r. 190±, dzial 
I, N 40, art. 418). 

(Dokończenie p. ;:-,; 14, str. 377). 

Sposób II. Wcinka pokładem dol
nym naprzód. 

Chodniki przygotowawcze prowadzą się w od
leglości 10-12 m jeden od drugiego; filary dzielą 
się na pojęcia po 7 111 szerokości. \V wybieraniu 
każdego pojęcia należy odróżnić: 

1) wcinkę w dolnym pokładzie, 
2) wdzierkę przez kamień i górny węgiel 

pod strop i 
3) właściwą zabierkę. 

2) Wdzierka rozpoczyna się od spuszczania 
kamienia na przestrzeni a b c d (rys. 37). Kamień 
spuszcza się nie na całej szerokości poięcia, lecz 
tylko na 5-ciu metrach od strony zawaliska i na 4 
111 w kierunku zabierki od dolnej ścianki cho
dnika. W ten sposób z przodu ucinka kamienia 
nie dochodzi do przodka (w dolnym pokladzie) 
na 2 111 (rys. 39) a od strony calizny (z prawej 
na rysunku) tworzy się 2-metrowy gzyms g, 

1) Wcinlm w dolnym pokładzie robi się na 
szerokości calego pojęcia 7 n t (rys. 36-43) i pro
wadzi się bez nogi bezpośrednio obok podsadzki l 

RYS. 36. 
q, ułożonej w poprzedniej zabierce. Gdy przodek 
wcinki odejdzie od dolnej ściany chodnika na 6 m, 
przystępują do wdzierania. 

RYs. 37. 
który podsadza się kamieniem, spuszczonym z 

l 
wdzierki (rys. 44). Przed spuszczaniem kamienia 
zapinają mocne kapy r r' (rys. 37, 39 i 44), które 
ograniczają przestrzeń a b c d, przeznaczonądla spusz
czenia, i trzymają ucinki kamienia na gzymsie 
i wcince. 

Wdzieranie przez kamień jest ogromnie tru
dną robotą, wymagającą olbrzymiej ilości materya
łów wybuchowych, i na raz niepodobna spuścić 

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



M 15 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 409 

RYs. 38. 

narnitu (okolo l funta do każdej). Pierwsze te dziu
ry jednak niezawsze przerywają calą warstwę 
kamienia (rys . .J7) i wtedy zachodzi konieczność 
wiercenia w pozostalej warstwie nowych dziur 
(3, 4), które ostatecznie przedzientją kamiei'1 do 
węgla. Gdy kamień został w środku przedarty, 
dolne spuszczanie idzie już łatwo. W tym celu 
wiercą 4 dziury po kątach i 2 w środku dłuż
szych stron czworoboku a b c d. Dziury te wyma
gają już znacznie slabszego ladunku. Gdy kamień 

RYS. 38. 

jest już przedarty na całej przestrzeni a b c d, spu
szczają górną warstwę węgla, zapinają 2 kapy 
w kierunku chodnika i stawiają pod każdą po 3 
stemple (rys. 40, 45 i 49). Od tej chwili zaczyna się 

3) IT'taściwa sabierlza. Górnicy kolejno odbu
dowują dolny poklad (rys. 40), opuszczają przerost 
(rys. 41) i górną warstwę węgla (rys. :1:2), starając 
się zawsze utrzymać gzyms g dla podsadzki i 
nie dopuścić nigdy kamieniowi zawalić się do sa-

RYs. 40. 

i twardy w caliźnie, raz przerw:my, łatwo krnszy 
się w kierunku prostopadłym do ulawicenia. 
W pływ dziury s (rys. 48), wystrzelonej w spodku 
dolnego poldadu, sięga przez kamień .aż do gór
nego pokładu, i po wyjęciu bryly węgla a zwykle 
odpada i część przerostu b, albo jeżeli się i trzy
ma ta cz<;~ć, to jednak bezwarunkowo należy ją 
opuścić, tworzą się bowiem w niej niewidzialne rysy 
cc, po których kamień może najniespodziewaniej za
lamać się i przyczynić wypadek. Istotnie, uderza-

RYS. 41. 

jąc kilofem lub obuchem w części b, prawie zaw
sze można ją spuścić bez użycia materyalów wy
buchowych. Rozumie się, że przy tern węgiel za
nieczyszcza się okruehami kamienia, czyli że mi
jamy się z glównym celem naszych usilowat1- otrzy
mać czysty urobek. Przeciwnie, jeżeli przodek w 
dolnym pokładzie posunięty jest znacznie naprzód 
(rys. 49) , wplyw dziury s kończy się na przeroś
cie i kamień nigdy nie spada. 

RYs. 42. 
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Odleglość, dzieląca ucinkę kamienia od przod
ka, nie powinna być zatem mniejszą od 2 m (rys. 
38, 41), a przerost powinien być zawsze podbudo
wany budynkiem straconym. Oprócz tego przy 
spuszczaniu kamienia z przodu i z prawej strony 
na ucinkach powinny być zawsze zapięte mocne 
kapy kk' (rys. 38). 

RYs. 43. 

Robota organizuje się na 2 zmiany z lado
waczarni na jednej: 3 górników na zmianie wy
dobywalnej i 2 na zapasowej. N a zmianie wydoby
walnej odbudowują dolny poklad a w końcu dniów
ki wiercą dziury w kamieniu, które strzelają, wy
chodząc z roboty. Zmiana zapasowa podsadza ka
mień pod gzyms z prawej strony i spuszcza z od
powiedniej części górną warstwę węgla, przyczem 

RYs. 44. 

do układania kamienia dodaje się 2 pomocników. 
Przy Llkladaniu podsadzki przestrzegają te same 
prawidla, które oyly opisane w sposobie I, t. j. 
podsadzka nie powinna przylegać do ściany wę
glowej i od tej strony powinna być ulożona z 
grubszych kawalów, a między podsadzką i calizną 
powinny być postawione krótkie organy co 1

/ 2 m 
Jeden od drugiego. 

Konieczność układania podsadzki i spuszcza-

RYs. 45. 

nia przerostu nie z calej szerokości zabierki wy
plywa z następujących powodów. 

Jeżeli podsadzki nie ukladać, to przedewszyst
kiem należaleby zostawiać nogę od strony zawa· 
liska, a powtóre, w zabierce byloby zbyt malo 
wolnego miejsca. 

l) Wybierać nogę opisywanym sposobem jest 
prawie niemożliwe, na nodze bowiem mamy rów
ną ścianę, przecinającą oba poklady i przerost, 
niemożliwe jest zatem podjechać pod kamień, a 

RYs. 46. 
urobek bylby zawsze nieczysty. Gdyby się nawet 
udalo utrzymać przerost nad sobą, robota bylaby 
niebezpieczną, bowiem w tym czasie zwykle za
czyna piętro cisnąć, i kamień za lada pociśnie
niem móglby popękać i spaść na glowy pracują
cych pod nim uórników. Wreszcie noga nigdy 
nie daje się wybrać calkowicie i strata bylaby 
znaczna. 

2) Kamień, spuszczony z calej szerokości za
bierki i nie ulożony w podsadzkę, jak się po-

RYS. 47. 

kazalo w praktyce, zajmuje prawie 2/ 3 szerokości 
cal ej zabierki. J eżeli)'zatem prowadzić zabiel kę 
normalnej szerokości 6 m, zestaloby zaledwie 2 nz 
wolnego miejsca, którego polowę zająlby wózek 
(rys. 50). Tymczasem w zabierce zawsze powinno 
być dość dużo wolnego miejsca, żeby górnicy w 
razie nagłego pociśnięcia mieli zawsze wygodną 
ucieczkę. Również i dla łatwiejszego ł'adowania 
okolo wozu powinno być zawsze nieco więcej 
miejsca wolnego. Chcąc zatem mieć co najmniej 
3 m wolnego miejsca, powinniśmy prowadzić 9-
metrową zabierkę, co znowu jest niemożliwe ze 
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względu na to, że w stropie zalega niegruba ławi
ca łupku, która takiej szerokości nie wytrzyJ;D.uje i 
J:atwo odciąga. 

Należy zatem bezwarunkowo układać podsadz
kę na to, żeby: l) utworzyć sztuczną nogę. która 
pozw_olilaby wy?ierać l'ojęcie bez wlaściwej nogi 
1 2) zeby w zab1erce był:o zawsze dość dużo wol
nego miejsca. Ponieważ zaś trudno układać pod
sadzkę na całą wysokość pokładu, kamień spusz
czają tylko z części zabierki, podsadzając tworzą
cy się przez to gzyms g. 

s 

RYs. 48. RYS. 49. 

Nietrudno określić, jaka powinna być szero
kość zabierki i wiele spuścić należy kamienia, 
żeby podsadzka miała 2 m szerokości. Jeżeli sze
rokość, na której spuszczaj _ą przerost, oznaczyć 
przez x, a współczynnik zwiększania się objętości 
J:upka k przyjąć 1,25, będziemy mieli równanie: 

X X 0,90 X 1,26 = 2 X 2,6. 
2X2,6 · 

x = 090X1 25 = 5 m , , Stąd 

a cala szerokość w dolnym pokładzie 5+2=7 m. 

RYs. 50. 

Wpływ szczelinowatości przero
s t u. W zastosowaniu praktycznem ujawniły się 
jednak pewne wady systemu. Przy opisaniu ogól
nej charakterystyki pokładu było wzmiankowane, 
że przerost posiada w sobie szczeliny, idące w l 
dwóch krzyżujących się prawie pod kątem pro
stym kierunkach. Szczeliny te następują czasami 
w dość znacznych odległ:ościach, czasami zaś idą 

----- ------

blizko jednA za drugą (lm-2 m) i zwykle przecina
ją zabierkę pod kątem dość ostrym. Jeżeli zabier
ka spotka taką szczelinę, wówczas łatwo może zda-

51. 

rzyć się, że gzyms g nie da się utrzymać i przy 
spuszczaniu kamienia załamie się na całą szero
kość zabierki, lub też zależnie od kierunku szcze
liny zawali się aż do samego przodka. Jeżeli np.· 
(rys. 51) s s jest taka szpara, to przy spuszczaniu pa
sa kamienia a a, ten ostatni nigdy nie zatrzyma 

RYs. 52. 

się na kapie ~' ~rzymającej uci_nkę, lecz prawie 
zawsze załam1e s1ę aż do szczelmy s s. Przy spu
szczaniu następnego pasa bb załam dojdzie po 
szczelinie do prawej ścianki zabi~rki i gzyms 
wtedy zginie. Przypuśćmy w drug1m wypadku 

(rys. 52), że dwie szczeli
ny s s i s' s' w nieznacznej 
odległości jedna od dru
giej przecinają zabierkę 
w kierunku, bardziej do 
linii przodka zbliżonym. 
Wtedy po wystrzeleniu 
trzech dziur (1, 2 i 3), któ
reroi usiłowano spuścić 
pas kamienia a a, może .się 
załg,mać ca!a zakreślona 
na rysunku liniami prze-

s 

53. 
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strzeń_ między ?bydw~ema szparami. Czasami.l'Il:oż~ l da~ia podsadzki wprowadzone zostały niektóre 
na umknąć taklego mepożądanego załamu, Jezeh zmiany. 
szpary są widoczne, zgrabnem umieszczeniem dziur Wcinkę zaczynają 4-metrową, odstępują<' na 
i stosownem zabudowaniem wcinki, spuszczając 3 m od poprzedniej podsadzki (rys. 54, 61). Gdy 

RYs. 54. 

pasy kamienia równolegle do linii tych szpar (rys. 
53). W większości jednak wypadków szczeliny te 
są niewidoczne i ujawniają się dopiero po wy
strzałach. 

Żeby uniezależnić się od szkodliwego wpły
wu~tych szczelin, w sposobie wC'inan]a się i ulda-

RYs. 55. 

ujadą taką wcinką na 3 nz w głąb (na 5 m od 
dolnej ściany chodnika), zaczynają ubierać pozosta
łą 3-metrową nogę przy podsadzce. W ten sposób 

RYs. 5G. 

przodek całej wcinki otrzymuje figurę o;chodową 
o dwóch przodkach. Figurę tę starają się zacho
wać w całym przebiegu zab]erki. Kiedy ten po
dwójny przodek posunie się na 2 m na1)rzód, tak 
że długość całej wcinki od dolnej ściany chodnika 
z prawej strony wyniesie 7 m a z lewej 4 m, 
przystępują do wdzierki. Kamień spuszczają jak 
przedtem z przestrzeni a b c d, mającej 5 m, w kie
runku chodnika i 4m w kierunku zabierki, przy-

RYs. 57. 

czem dla utrzymania ucinki zapinają tylko jedną 
kapę k z prawej strony, a z przodu ucinka spoczy
wa na nodze (rys. 55, 63). Spuszczony kamień pod
sadzają pod gzyms g, lecz nie obok wdzierki, a mo-

l 

żliwie dalej we wcince (rys. 55; 62), tak żeby gór
na lin]a, granicząca podsadzkę, zawsze wyprze
dzała wdzierkę przynajmniej o 2 m; przytern 
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między podsadzką a przodkiem pozostaje jeszcze 
l m wolnego miejsca (rys. 56, 59), potem spuszcza
ją górną warstwę węgla (rys. 57, 68, 64) i, zacho
wując figurę schodową w dolnym pokladzie, po
suwają się już na wlaściwej zabierce całym przod
kiem dalej, zanim tylny przodek na nodze nie 

2) \V cinka łączy się z zabierką wązkiem gar
dłem h (rys. oG). Wskutek tego występ nogi k 
zawsze uchroni wcinkę od zawalenia się w razie, 
jeżeli zabierkę przeci11ają szczeliny s s i s' s' 
(rys. G7). 

Zaletą tego sposobu jest również brak stra
conego budynku na wcince (rys. 44, i 62, 40 i 58) 
i tylko na nodze należy stawiać krzyże w miarę 
obnażenia przerostu, wlaściwa zaś wcinka przy 
dość mocnym przeroście jest zupelnie dobrze za

);;11~ bezpieczoną od zawalenia się i budynku wcale 
~1!1 i l nie potrzebuje. 

RYs. 58. 

zrówna się z górną linią podsadzki (rys. 56, GO). 
Wtedy przystępują do spuszczenia nowego pasa 
kamienia, wspartego z boków na podsadzce a z 
przodu na nodze, i kamień podsadzają jak wyżej 
dalej we wcince. 

Cala więc różnica polega na: 
l) prowadzeniu figury schodowej przodka i 
2) ukladaniu podsadzki naprzód we wcince. 

l 

l 
RYs. 59. 1 

Oczywiście, że przy tym sys~emie s~k?dli wy 
wpływ szczelin może być znaczme zmmeJszony 
Istotnie: 

l) Część kamienia, pr~eznaczona. dla spu~z
czania, spoczywa z p~·aweJ strony me na kapie, 
lecz na dobrze ulożoneJ podsadzce. Wskutek tego, 
jeżeli nawet i nastąpi załamanie się po sz?zelinie 
s s nad podsadzką (rys. 65) przy spuszczam u pasa 

RYS. 60. 

kamienia a a, to jednak trójk.ąt b w każdy~ wy
padku zostanie na podsadzce 1 gzyms zostame za
chwianym. 

RYS. 61. 
Stroną ujemną sposobu jest możliwe zanie

czyszczenie węgla na nodze, bowiem po spuszcza
niu kamienia ostatni ucina się w równej linii z 
przodkiem na nodze. vVyżej zaś wspomnieliśmy, 
że w t<Lkim wypadku podjeżdżanie pod przerost 
znacznie utrudnia, się i polączone jest z zanieczy
szczeniem węgla. \V pewnym stopniu można temu 

RYs. 62. 

zapobiedz, jeżeli na nodze zadawać dziury od stro
ny wcinki. 11ożna również prowadzić caly przo
dek zamiast figury schodowej na ukos (rys. 68); 

RYS. 63. 
wtedy ucinka kamienia tworzy pewien kąt a;. z 
linią przodka na nodze, czyli że ucinka nigdy 
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nie zrówna się z przodkiem. Przy tym sposobie 
wcinka mniej się jednak zabezpiecza od zawalenia 
się, a czasami zachodzi konieczność zapinania ·na 

RYs. 64. 

ucince z przodu kapy lub co najmniej budowania 
krzyżami. 

Drugą ujemną stronę stanowi trudność za
chowania figury schodowej przodka. N o g a, która 
zostawała z lewej strony, ogromnie nęciła górni
ków swą podatnością, to też ezęsto zdarzało się, 
że górnicy, nieświadomi korzyści, jaką przedstawia 
figura schodowa, po zrobieniu pierwszej 4-metro
wej wcinki, chciwie zabierali się do nogi i w je-

s 

RYS. 65. 

dnej chwili zrównywali caly przodek. Kosztowało 
to niemałych zachodów, żeby przyzwyczaic gór
ników wciąż wcinać się prawą stroną naprzód. 
W większości wypadków jednak przodek nie mial 

RYS. 66. RYS. 67. 

figury schodowej, lecz tylko zbliżoną do niej (rys. 
56), co zresztą po nabraniu pewnej wprawy przez 
górników nie miało wielkiego znaczenia. 

RYs. 68. 

Opisywany sposób w swej formie ostatecznej 
dał pod każdym względem stosunkowo najlepsze 
rezultaty. 

RYs. 69. 

Przy 5 górnikach na numerze średnia wy
dajność jednego górnika na dniówkę za cały czas 
odbudowy tym sposobem *) wyniosła 9,36 wóz-

*) Pole, w którem robiły się wszystkie opisane tu próby, jest 
stosunkowo bardzo niewielkie: około llOO m w kierunku rozcia,głości 
i 300 m po upadzie. Pierwsze próby z wcinka, _górnym pokładem były 
rozpoczęte w lecie r. 1901 na jednym filarze. Już w listopadzie tegoż 
roku próby sposobem !były zanier.hane i rozpoczęto próby sposobem 
H (wcinka, dołem). Cały rok 1902 można uważać jako próbny: prowa
dza,c odbudowę tylko dwóch filarów, szukano w tym czasie praktycz
nego ro~wi,ązania zadania przez wpro"\vadza.~e 'vcią~ różnycJ;l zmian1 
stosown1e do wskazówek praktycznych, ba,dz-to w wykonarun sameJ 
roboty, ba,dź w jej organizacyi. llfożna uważać, że dopiero w styczniu 
r. 1903 system został zupełnie opracowany i obłożone było naraz 8 fi
larów. W lipcu roboty w tern polu zostały wstrzymane. Przytomzona 
tu danu tycza, się okresu czasu od l stycznia do l lipca r. 1903. 
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ków czyli 5,~6. tonny , (46,8_ wóz~ó~ z l filaru), 1 Natomiast w górnym pokładzie traci się 
przyczem naJwiększa sredma miesięczna wydaJ- · znacznie więcej węgla, bo nie tylko nie wybiera 
ność górnika na dniówkę wynosiła 11,4 wózka się węgla nad podsadzką q q, lecz bardzo często 
czyli 7,18 tonn (57 wózków z filaru). ostatni 2-metrowy pasek kk (rys. G9, 70) w zabier-

Srednie zużycie ma.teryałów wybuchowych ce również zostaje nie wyjętym. Czasami. ale bar-
wypadło: dzo rzadko, po wykończeniu zabierki, jeżeli strop 

na 1 wózek na 1 tonnę nie naciska, udaje się wybierać pozostały pasek 
prochu 0,3,04 funtów 0,501 funtów węgla nad podsadzką, ułożoną w poprzedniej za-
dynamitu 0,066 funtów 0,1~0 funtów bierce (rys. 71). Najczęściej jednak przy końcu 
Dynamit i proch zużywały się przeto w sto- zabierki powstaje już takie ciśnienie, że nie mo-

sunku 1:4,6. · że być mowy o wybieraniu tego paska. Jeżeli 
1 górnik, urabiając przeciętnie 9,36 wozków przyjąć, że zwykle (rys. 70) 2-metrowy pasek 

na dniówkę, zużywał na to: węgla zostaje nie wyjętym i nad podsadzką i z 
prochu 2,86 funtów przodu zabierki, to strata w górnym pokładzie 
dynamitu 0,60 funtów. wynosi: 

Razem z lontami i kapiszonami za sumę 78 
kop. na dniówkę. Pr~y _płacy 28. ~o p. od wózka 
przeciętny zarobek gornika na dmowkę po potr~
ceniu kosztów materyałów wybuchowych wynosił 
1 rub. 83 kop., przyczem największy zarobek sta
nowił 2 rub. 30 kop. 

N a koszta l wózka 1 korca 
składały się: kopiejek 
Robocizna 19,60 " 

3,16 
1,15 Materyały wybuchowe 8,40 

Pornoc przy układaniu 
podsadzki 2,52 " 0,41 

Razem bez obudowy 30,52 " 4,72 
Obudowa 6,95 " 1,12 

Razem z obudową 37,47 " 5,84 
Prowadząc odbudowę przytoczonym sposo

bem, węgiel z pokłarlu dolnego wybiera się pra
wie wszystek i zostaje najwyżej z lewej strony 
niewielki pniaczek P węgla (rys. 69), który dla 

RYs. 70. 

tego z trudem daje się wyjąć, że podsadzkę za
nadto doprowadzają do końca i filarek ten trzy
ma pozostały pasek kamienia kk. Strata, która 
pozostaje z tego powodu, wynosi zaledwie: 

(2X2);/2X100 
7X12 

2,5%, 

(12 + 5)X 2 X 100 40 OL 
- 7 X 12 ro 

ogólna zaś z całego pokładu: 
[(12 + 5) X 2 X 1,2 + (2 X 2) 1

/ 2 X 2,6] X 1oo _
12

% 
7 X 12 X (1,2+ 2,6) -

Wprowadzając w życie zaprojektowany spo
sób odbudowy filarów z zostawieniem warstew-

RYs. 71. 
ki górnego pokładu nad podsadzką, obawia
no się możliwego wybuchnięcia pożaru w zawali
skach, pozostale bowiem na podsadzce paski węgla 
q q (rys. 70) wskutek nadmiernego rozgniatania 
łatwo mogłyby uledz zagrzaniu i zapaleniu się 
w następstwie. Przeciw możności powstania poża
ru przemawiał jednak fakt następujący. Nad po
kładem Szczęsny w niewielkiej odległości znajdują 
się zawaliska dawno wybranego pokładu Fanny, 
w których gazów ogniowych nie było wcale, na
tomiast pełne są one kwasu węglowego. Przy osia
daniu stro:ru, po wybraniu dolnego pokładu, kwas 
węglowy, Jako gaz ciężki, łatwo może przedostać 
się przez powstale szczeliny i załamy w nowe za
waliska pokładu Szczęsny. W ten sposób pozo
stałe w wyrobiskach paski górnego węgla qq po
winny szybko wstępować w atmosferę, bogatą w 
kwas węglowy-pierwiastek nie sprzyjający rozwo
jowi pożaru. Jak okazało się w praktyce, obawy 
te były istotnie płonne. Pomimo nieznacznego 
dopływu kwasu węglowego z górnych wyrobisk 
pokładu Fanny, objawy zagrzewania się węgla nie 
były spostrzeżone. Przypisać to raczej należy 
właściwościom samego węgla, mało podatnego do 
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samozapalania się, niż wpływom kwasu węo-lowe
go; być może zresztą suche powietrze i brak wo
dy w zawaliskach również nie były czynnikami, 
sprzyjającymi powstaniu pożaru. 

Systematyczna odbudowa w zachodniej części. 
(Grubość pokładu 3,50m, górny pokład-l m, 

przerost-0,50 m, dolny pokład-2 m). 

W e wschodniej części kopalni przerost jest 
znacznie siahszy, ni~ w zachodniej, w chodnikach 
łatwiej odciąga, a na filarach, raz przerwany na 
wdzierce, kruszy się z nadzwyczajną łatwością. 
Oprócz tego górna warstwa węgla nie tak mocno 
przylega do stropu i często zdarza się, że na 
wdzierce przy spuszczaniu kamienia wraz z nim 
odpada i węgiel. w skutek tego a priori można 
bylo orzec, że we wschodniej części przy takich 
warunkach raczej sposób I znajdzie zastosow~nie 
niż II. Istotnie, przypuszczenie to zostałoby naJ~U
pełniej uzasadnione w :rraktyce, bo:viem :r:ad w~w
ką w dolnym pokładzie żadną miarą me mozna 
było utrzymać przerostu, i ten po strzałach w dol
nym pokładzie spadał aż do samego przodka. 

Natomiast względnie dobre rezultaty ot_rzy
mały się przy zastosowaniu sposobu I z wcmką 
w górnym pokładzie naprzód i podnoszeniem ka
mienia leżącemi dziurami do góry. 

Ponieważ górna warstwa łatwiej oddziela się 
od piętra, przeto każda dziura. odrywala bryłę 
węgla od spodka do stropu, i wcinanie się górn:Y:n~ 
pokładem jest zatem łatwiejsze tu, niż w zachodmeJ 
części. 

RYS. 72. 

Również i podnoszenie kamienia dokonywa 
się bez porównania łatwiej; dziury, wywiercone 
pod kamieniem w węglu i naładowane o polowę 

słabiej, najzupełniej kruszą całą warstwę kamie
nia, podczas gdy w zachodniej części takie dziu
ry zaledwie podcinały kamień z dołu i wcale go 
nie skruszały. Wreszcie, ponieważ kamienia jest 
tu prawie o połowę mniej, przeto i układanie go 
zajmuje znacznie mniej czasu i pracy. 

Przebieg roboty następujący: Przedewszyst
kiem robią zwyczajnym sposobem wdzierkę na 
całej szerokości pojęcia (8 m). przybierając na 5 m 
górnej ściany chodnika s (rys. 72). Potem obraca
ją się na zabierkę, wcinając się najprzód górnym 
pokładem na całej szerokości pojęcia (8 m) i nie 
zostawiając nogi od strony zawaliska, lecz jadąc 
obok organów, postawionych w poprzedniej za
bierce (rys. 72 i 73). Robota organizuje się na 

C1 

RYs. 73. 

3 zmiany z ladowaniem do wozów na l-ej i 3-ej 
zmianie. Zmiana I w ilości 3 górników od 6-ej ra
no do 4-ej po południu wcina się w górnym po
kładzie. O godzinie 2-ej po południu przychodzi 
zmiana II (2 górników) i przygotowuje dziury s 
dla podniesienia kamienia, o godzinie 4-ej strzela
ją te dziury i wraz z 2 pomocnikami układają 
kamień od strony zawaliska, wyprowadzając pod
sadzkę pod sam strop. Robotę tę powinni wykoń
czyć do 6-7-ej godziny, kiedy przychodzą 3 górni
cy zmiany III, którzy odbudowują pozostały kloc 
dolneo-o węgla, odkrytego z góry. 

5gółem, posuwając ię okolo 2 m na dobę, 
8 górników urabiaJo 70-80 wozów węgla, czyli 
na każdego górnika wypadało około 9-10 wozów. 

Odbudowa opisanym SIJosobem dotychczas 
byla zastosowana już przy zakoilCzeniu wybie
rania jednego pola filarowego, trwała niedłu
go, a filary, które odbudowywały się w ten sposób, 
odznaczały się nieprawicllowo~cią swej formy. 
Wskutek tego nie były jeRzcze przeprowadzone ści
słe badania tego sposobu, i sam ystem jeszcze 
nie został dostatecznie opracowany. 

Od l listopada r. 1903 przystąpiono (na no
wo) do odbudowy tym sposobem (górą naprzód) 
nowego pola, prawiellowo rozciętego na lO-metro
we filary, a rezultaty ostateczne będą zamieszczo
ne w Przeglqdzie Górniczo-Hutniczym po przepro
wadzeniu ściślejszych prób na większej liczbie fi
larów. 

Henryk Czeczot!. 
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( Dokończenie, p atrz :.\'! 14, str. S8i). 

. O. SJ~MERSBACH. podaje analizy dobrych wle- ~ są wrażliwsze na te wpływy. Trzeba więc wymia
W~lc, z ktory?h p:e~·wsza. wytrzy_mała ~50 wle- ry wlewn~c. i grubo~ć ich ścian tak obmyślać, 
w~w, wszy_stkle zas. mn~, Jakkolw1e.k W: 1cb .~k~a- aby te mleJ~ca, k.tóre w po~łużnym i poprzecz
elzłe chem1cznym n:e w1~a? zbyt w1elkwh rozmc, l nym przekl·oJU maJą za zadame pochłonąć więcej 
wytrzymały znaczme mmeJ wlewów. ciepla, mial:y równocześnie więcej materyalu, mo-

Si M n p S O u 0 l gącego to Ciepl o przyjąć. 
% % % % % % . N a zasadzie najr~cyonalniejszego razdziele-

L 2,65 1,00 0,064 0,061 n~a masy metalu . w śClana?h w stosu? ku do ilości 
II. 1,66 0,55 0,054 0,043 0,072 3,45 ~1!pla: Jaką ~l;tSl on. przyJąć od stah,. mo.ż~a, je-

HI. 2 80 O 83 0 120 0,040 0,065 4,40 ze l n~e zupe1.me os1ągnąć, to przynaJmDleJ zbli-
IV. 2:82 o:83 o:l20 0,040 0,065 - tyć Slę do tego, że. po odlaniu. blok~ .różnic.a w 

V. 2,1G 0,73 0,060 0,050 0,120 _ te~per3:turz~ :vlewmcy w rozma1tyc~ .leJ częś?1ach 
. . ... , . J d~)Slęgme mm1mum. Z tego też wymka, że Jedy-

~e stosunkow? me~nac~ne róz~lCe .w składzie me wlewnice formy cylindrycznej mogą osiadać 
cbem:cznym. a duze. w 1,lośC1a<.;h . plzet.r.zym,an~ch ściany wszędzie jednakowej grubości. hltomiast 
wlew?w naprowadzaJą na, myśl, .ze opiocz .:;k~adu wlewnice dla bloków czworoboczn ch o ścianach 
chemiCznego na trwałość wlewmc w~ywaJą Jesz- Y 
cze . 1b'nne czynniki a 1pbianbowicie: onstrukcya, ..•. -... -- ·· -

1

,- ---- •••.•• _ 

sp oso odlewania i sposo o chodzenia się z w le- .-··· 
wnicą w stalowni po spełnieniu przez nią zadania, ,. . .- l A , 
cz:yli krótko mówiąc czynniki, natury mechanicz- r a.~ -~ ·: 

neJ. !B~~~.B : 
Konstrukcya wlewnic. Głównem zadaniem wle- - ~ -~~.:;:'-~~------~/--.f -: -

wnicy jest przyjęcie plynnej stali, nadanie jej od- \. JJ-\~~~- ~ : 
powiedniej formy o możliwie gładkiej powierzch- '·. T A ·· 
ni, oraz przetrzymanie wszelkich szkodliwych t .• -
wpływów, związanych z rozżarzenieiJl się i na- ·· · .. . .. 1 ..... .. -· 

stępnem ostyganiem. \\T tym względzie na trwa- - .. ··-~---- · ·-
l ość wlewnic wpływa przedewszystkiem grubość RYs. 1. 
jej ścian, doświadczenia bowiem dowiodły, że z l , . 
dwóch wlewnic o jednakowym składzie chemicz- :·ownoleglyc~ ~ przekraJ~ abcd (rys .. l) wy~aga
nym ta była skłonniejszą do pęknięcia, która miała Ją u:vzględmema następuJących okohcznośc1. Ja
nieodpowiednio grube ściany. Grubość ścian stoi sną ~est ~·z:c~ą: że w punktach A A wlewnica ogrze
w ścisłym związku z ciężarem samej wlewnicy a w~ ~1ę naJSllm~J, gdyż pu?k.ty _t~ leżą najbliżej od 
załączona poniżej tablica pokazuje średnie wymia- Im~Jsca, w ktorem stal naJpoźmeJ krzepme. ~a od
ry, przyjęte dla wlewnic w niemieckiej hutniczej wr?t w f'.zter.e~h ;punktach a b c d blok oddaJe w le
praktyce. W Anglii używają wlewnic o zna<.;znie wmcy. naJmn~eJ Ciepła, .w punktach zaś B B o~daje 
grubszych ścianach. tefś? c1epła meco \y1ę?eJ, mż w abc:J '~tym mlan~-

W aaa wlewnicy Grubość ścian w:~l~ s~osunku,. w Jakim B B .leżą bh~eJ środka, naJ-
o k pozmeJ zastygaJącego. N a teJ zasadz1e konstrukcya 

g mm wlewnicy wymaga w punktach A A ścian najgrub-
500 _ ~gg ~g gg szych, w punktach zaś a b c d naj cieńszych. 

vV ten sam sposób budować należy wlewnice 

1 
bgg = ~ ggg 70 60 wieloboezne, wychodząc zawsze z tej zasady, że 

85 75 w punktach naj bardziej oddalonych od najpóźniej 
1500- 2000 ~O - 80 zastygającego środka bloku ściany wlewnicy po-
2000- 3000 ig8 =

1
i8 winny być naj cieńsze, w najbliższych zaś punktach 

~ggg=l~ggg 
140 

_
130 

najgrubsze. Kilka lat temu spostrzeżono, że w du-
żych blokach stalowych, przeznaczonych do ku-

10000-13000 180 -165 cia, można uniknąć podłużnynh rys w ten sposób, 
Niesłychanie ważną rolę gra również odpo- że wewnętrznym powierzchniom wlewnic o prze

wiednia dla każdego wymiaru bloków forma wle- kroju kwadratowym, sześcio lub ośmiobocznym 
wnicy, t. j . jej przebój. Dana wlewnica podczas nadaje się zaokrąglenie (rys. 2). 
ogrzania i następnie oziębienia może mało ule- Stosownie do tego, co powiedziano wyzeJ, 
gać rozszerzaniu i ściąganiu, ale pewne jej części wlewnica taka w punktach l, 2, 3, 4, 5 i 6. odbie-
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ra od bloku najmniej ciepła, w punktach zaś A1, 

A 2 , A 3, A 4, As, i A 6, odbiera tego ciepła najwię
cej, a w takim razie wlewnica ze ścianami jedna-

RYs. 2. 

kowo grubemi (rys. 3) zmieni prawdopodobnie for
mę w sposób, pokazany na rys. 4; w tym bowiem 
wypadku po odlaniu bloku takowy dotyka wlew
nicę tylko w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 6, podczas 
gdy w punktach A 1, A 2 , A 3 , A 4 , As, i A 6 , pomiędzy 
kurczącym się blokiem, a rozszerzającą wlewni
cą powstają swobodne przestrzenie, wystarczające, 
aby wywołać ferrostatyczne ciśnienie plynnego 
jeszcze wewnątrz metalu. Wskutek tego ciśnienia 
zakrzepła zaledwie ściana bloku poddaje . się napo
rowi metalu w punktach A 1 , A 2 , A 3 , A4 , As i A 6 

i powstają rysy w ścianach. Tę dążność do pęka
nia potęguje jeszcze ta okoliczność, że skrzepia 
ściana bloku jest grubsza w punktach l, 2, 3, 4, 5 i 6, 

RYS. 3. 

mz w punktach A 11 A 2, A3 , A 4, A5 i A6 • Jeżeli zaś 
wlewnica ma wewnętrzne powierzchnie zaokrąglo
ne, jak to pokazuje rys. 2, to nie tylko że nie roz
szerza się w wyżej opisany sposób, lecz i blok 
podczas krzepnięcia ściąga się równomierniej na 
tej zasadzie, że w miejscach, gdzie metal oddaje 
więcej ciepla, ściany wlewnicy są grubsze a tern 
samem są w stanie to ciepło pochłonąć. Krzep-

nięcie stali jest na calym przekroju bloku równo
mierne i blok nie zdradza dążności do pękania. 
Przestrzeń pomiędzy kurczącym się blokiem a 
rozszerzającą wlewnicą jest mniej więcej wszędzie 
jednakowa, mniej niebezpieczna, czego zresztą do-

l 
wodzi znacznie większa trwałość takich wlewnic. 
Ponieważ bloki stalowe mają najczęściej formę 

1 ściętych ostroslupów, przeto należy zwrócić uwagę 
na podłużny przekrój wlewnicy, gdyż jasną jest rze
czą, że odpowiednio do objętości stali we wle
wnicy niższa jej część bardziej ulega rozgrzaniu, 

l niż część górna. Z chwilą rozpoczęcia wlewu niż
sza część wlewnicy rozgrzewa się i rozszerza, pod
czas gdy górna w tym samym czasie jest jeszcze 
stosunkowo chlodna. W pojedynczych momentach 
napełniania wlewnicy stalą zjawiają się w jej ścia
nach chwilowe napięcia, którejakkolwiek w miarę 
podnoszenia się metalu przychodzą do równowagi, 

RYS. 4. 

to jednak w pierwszej chwili zdradzają dążność 
do rozerwania wlewnicy. Nadto dolna jej część, 
jako szersza, pochlania więcej ciepla a tern samem 
wystawiona jest silniej na szkodliwe wpływy, niż 
część górna. Ta okoliczność sklonila hutników do 
robienia wlewnic o ścianach grubszych u dolu, niż 
u góry, lub też wzmacniania ich u dolu zapo
mocą brózd czyli zgrubień, które jednak zazwy
czaj są zbyt slabe, gdyż masa ich nie stoi w od
powiednim stosunku do cieplowych warunków 
części dolnej. 

Wszelkie usilawania wzmocnienia dolnej czę
ści przez nakladanie na nią pierścieni z żelaza 
kutego lub, jak próbował RAuscH *), przez nakła
danie na wlewnicę koszów z drutu i plaskiego 
żelaza nie wpłynęły na powiększenie trwałości. 
Pierścienie z żelaza kutego jak wogóle wszelkie 
ochronne powłoki na wlewnicy, nie są w stanie 
oprzeć się rozszerzeniu jej podczas odlewu, a tern 
bardziej nie ściągają się podczas ostygania. Nato
miast doświadczenia. dowiodly, że zgrubieniami 
(rys. 5) zyskaly znacznie na trwalości. 

*) 8tahl und Eisen. r . UJ03, s tr. 375. 
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W pracy RAuscHA spotykamy dane, zebrane 
w fabryce żelaza i stali Witkowi_ce na Mo;rawach, 
gdzie dawniej używa~o wlewmc . zupelme. glacl
kich nawet bez zgrubień u dolu 1 od chw1h za-

l 

Rvs. 5. 

usuwać, lub też osla.biać te wpływy do możliwego 
minimum. 

Sposoby odlewania wlewnic i chłodzenia ich. 
Główną uwagę zwrócjć należy na dobre wysusze
nie form. Forma, niezupełnie wysuszona, daje 
odlew bąblasty j porowaty wskutek niespokojnego 
zachowania się w niej metalu. Co się tyczy same
go metalu, to jakkolwiek O. SrMMI<:RsBACH jest 
zdania, że surowiec, przeznaczony dla wlewnic, 
nie powinien być zbyt gqrący i rzadko płynny, 
zdanie to trzeba uważać za chybione ze wzglę
du na tę okoliczność, że wlewnica, odlana z chłod
nego surowca, posiada często miejsca na zimno 
spojone, które ją czynią niezdatną do użytku. 
Wiadomo nadto. że czem gorętszy jest surowiec, 
tern wydzielenie grafitu przy odpowiednio powoi
nem ostyganiu jest większe, a zatem mniej jest w 
surowcu węgla chemicznie związanego, co znowu 
dodatnio wpływa na trwałość wlewnicy. Obawa, 

l 
że przy _odlewie z gor?tceg? surowca po~vstaj_ą miej
sca o s1lnem nap1ęcm, Jest płonną, Jeżeh tylko 
zwraca się baczną uwagę na powolne i równoroier

stąpienia ich przez wlewnice, wzmocnione w spo- ne ochlodze;nie odlanej wlewnicy. Powolne oziębie
sób, wskazany na rys. 5, trwałość ich powiększyla nie a mianowicie jak najdłuższe pozostawienie w 
się znacznie, jak to widać z zaJ:ączonej tablicy. pia~ku pozwala usunąć wszelkie napięcia w od-

lewie. 
Bez wzmocnienia. Ze 'vzmocnieniem 

M Waga dolnej części dolnej części 
w l e-

kg llośó pęk-J ś . lioTóp~- ś . l N aJWlęk-
w nicy niętych redma niętyc redJua sza. tr·wa· 

wlewnic trwałośó wlewnic trwałośó łośó 

21 l 341 l 37 40,6 l 86 l g, ?3 l '3' 
25 362 30 45,6 64 92,2 '78 
28 384 48 46,7 SI 75,5 112 
32 46? 41 45 49 78,7 133 
45 735 20 40,t 26 ss,s 120 

49 973 37 43,9 2 74,5 75 
s o 884 30 36,3 3 l 8g ITI 

55 1041 21 36,2 s 70,2 go 
6sa 1247 40 36,3 12 57,5 70 
67 l 

175 1 37 
l 

45 4 73,5 g, 

Z tablicy powyższej widać, że trwalość wle
wnic, wzmocnionych w dolnej części, powiększy la 
się średnio o 870fo. Jest to rezultat bardzo dobry 
tem więcej, że dotyczy wlewnic z podluźnym 
przekrojem czworobocznym, które, jak wiadomo, 
latwiej ulegają uszkodzeniom, niż wlewnice z prze
krojem kwadratowym. 

W każdym razie doświadczenia te prowadzą 
do ogólnego wniosku, że na trwaJ:ość wlewnic ma 
wielki wplyw prawidłowe rozdzielenie masy ich 
ciala tak w poprzecznym jako też i w podlużnym 
przekroju. Ponieważ wplywy, jakim podlega wle
wnica podczas wlewu i po dokonaniu go, są w po
jedynczych fazach bardzo nierównomierne, przeto, 
obmyślając wymiary wlewnic, powinno się mieć 
na uwadze wyżej wymienione okoliczności i za
pomocą odpowiednich zmian należy starać się 

Samo odlewanie można wy konać sposobem 
dwojakim, t. j . z góry lub też z dołu sposobem 
syfonowym. Przy odlewaniu z góry nie należy 
puszczać metalu zbyt gwaJ:townie, gdyż w ten spo
sób surowiec, uderzając z silą o dno formy, bryzga 
i tworzy napryski surowca w górnej części formy. 
Takie napryski nie stapiają się już i tworzą dziu
ry w odlewie. Z drugiej strony odlew, dokonany 
z góry, ma tę wyższość, że wlewnica w dolnej 
części, gdzie zazwyczaj najprzód pęka, otrzymuje 
najczystszy metal a więc zyskuje w tem miejscu 
większą trwaJ:ość. Pochodzi to stąd, że wszelkie 
nieczystości wypływają na powierzchnię metalu 
i dążą razem z nim do góry. Odlew z góry do
starcza metalu zbitego i ciągliwego. 

Odlew syfonowy ma podlug zapatrywań nie
których hutników tę slabą stronę, że nieczystości, 
zawarte w metalu, jakkolwiek wypływają na po
wjerzchnię, to jednak latwiej zatrzymane bywają 
przy zetknięciu z chlodniejszem u góry żelazem, 
grupują się w ten sposób nierównomiernie i zmniej
szają w wysokim stopniu trwalość wlewnicy. 

Wlewnica po odlewie musi być studzona 
bardzo powoli; najlepiej też, gdy odlew pozosta
wić w piasku do wystygnięcia. Ponieważ jednak 
taki sposób odlewania jest w wielu hutach zbyt 
utrudniony lub zgoJ:a niemożliwy, przeto trzeba 
przynajmniej dbać o to, aby odlana wlewnica 
nie by la od razu wyniesiona na chłodne powietrze, 
lecz potrzymana najmniej caly dzień w cieplej 
odlewniczej przestrzeni. 

W reszcie na trwaJ: ość gotowych w lewnic ma. 
wielki wplyw sposób obchodzenia się z niemi w 
stalowni. 
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Wlewnica w stalowni znosi ciągle zmiany 1 go też w wielu stalowniach zagranicznych rów
temperatury, które po dłuższym lub krótszym 1 nomiemość ochłodzenia wywołują w ten sposób, 
okresie czasu wywierają niekorzystny wpływ l że opróżnioną wlewnicę wrzucają do zbiornika 
na budowę smowca, pociągając za sobą tworzenie z wodą. Jakkolwiek na pierwszy rzut oka taki 
się rys i pęknięć. Ogrzewanie wlewnicy pod wpły- sposób postępowania może się wydawać zupełnie 
wem nalanej stali wywołuje rozszerzenie, powięk- chybiającym calu, nie mniej jednak trzeba przy
szenie objętości i równoczesną zmianę kształtu. znać, że tylko w ten sposób osiąga się najwyższy 
Po wyrzuceniu z niej gotowego bloku pod wpły- stopień równomiernego ochłodzenia, co najlepiej 
wem ostygania wlewnica powraca do pierwotnego potwierdza fakt, że ten sposób bardzo szybko 
stanu i jeżeli to ostyganie jest nierównomierne przyjął się w praktyce i przyjmuje co raz to bar
w całej masie wlewnicy, to tworzą się napięcia, dziej dzięki zwiększeniu trwałości wlewnic tak 
przyspieszające wyżej wspomniane skutki. traktowanych w stalowni. 

Trzeba przyznać, że na sposoby obchodzenia Wprawdzie nie wielu stalowników zadało 
się z wlewnicami w stalowni zwracano dotych- sobie pracę podania do wiadomości publicznej re
czas bardzo małą uwagę, nie przypisując temu po- zultatów badań, dotyczących trwałości wlewnic, 
ważniejszego praktycznego znaczenia. Jeszcze i zanurzonych po odlewie w wodę, a szkoda to 
obecnie wielu hutników patrzy na tę sprawę zbyt wielka dla hutnictwa, bo w ten sposób możnaby 
pobieżnie, a są nawet i tacy, którzy sposobowi sprawę takiego studzenia wlewnic postawić na 
obchodzenia się z wlewnicą nie przypisują żadnego zupełnie pewnym gruncie. Dotychczasowe dane, 
wpływu na jej trwa!ość. Jest to zapatrywanie z zawarte w załączonej niżej tablicy, przemawiają za 
gruntu błędne i prowadzi do zbyt częstej wymia- studzeniem w wodzie. Dodać należy, że wlewnice, 
ny starych pękniętych wlewnic na nowe. pomieszczone w tablicy, miały przekrój kwadra-

W praktyce stalowniczej wlewnicę, napełnio- towy i nie były zaopatrzone w zgrubienia w części 
ną metalem, pozostawia się zazwyczaj do chwili dolnej. 
należytego skrzepnięcia bloku, co naturalnie zale-
ży od jego rozmiarów i objętości . Jasną jednak · t . . . l . · l Chłodz. na powietrzu Jes rzeczą, że 1m wcześnieJ uwa n1a s1ę w e- N Cię~ar 

Chłodzone w wodzie 

wnicę od nadwerężającego ją bloku, tern krócej ~~i~~ kg. Ilość = średnia Ilość średnia ~-~z~;;!:!<_-
jest ona wystawiona na niszczące wrAywy. z dru- roz.bitych trwałość rozbitych trwałość 1 łość 

1600 
r gzo 
2100 

116 

'?0 
34 

153 126 
153 '3' 
52 f)8 

giej strony wpływ temperatury na wlewnice po 
dokonaniu wlewu zależy od tego, czy wlewnice 
ustawione są w jamie, a więc w miejscu zacisz
nem, czy też, jak to najczęściej praktykują w 
Ameryce, wlewnice ustawiają na otwartych prze
strzeniach na posuwających się wagonach, a więc z tablicy powyższej widzimy, że: 
w przeciągach. 

W każdym razie wypróżniona i do wysokiej trwałość wlewnicy M 42 wzrosła 
temperatury roz~rzana wlewnica powinna być J " " M 44 " 

o 91,5% 
o 99,5% 

poddana jak najrownomierniej zemu ochładzaniu " " M 46 " 
tak wewnątrz jak i zewnątrz. Takiego równo- Rezultaty te nie potrzebują dalszych 

o 52,5% 
wyjaśnień. 

miernego ochłodzenia nie można osiągnąć, pozo
stawiając wlewnicę na otwartem powietrzu, dlate- Heuryk TVdowiszewski. 

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

(DokońcEenie, patrz J\"! 14. str. B91). 

N a osiadanie powierzchni wskutek prowa
dzonych pod nią robót górniczych wpływa, jak 
wiclać z powyższego, tak wiele różnorodnych 
czynników, że trudno ustalić pod tym względem 
jakiekolwiek zasady ogólne. Z dwóch dróg żelaz
nych, obsługujących zagłębie Dąbrowskie, każda 
inaczej zapatruje się na przeprowadzanie chodni
ków pod torami kolejowymi; mianowicie, droga 
żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska wydaje w takim 
wypadku odnośne pozwolenie względnie dosyć 

łatwo, gdy droga żelazna Warszawsko-\V i edeńska 
stawia pod tym względem niemożliwe do spełnie
nia wymagania odnośnie do obudowania chodni
ków, zabezpieczenia zobowiązań ' i t. d. Badania 
naukowe za. ~rani_cą wykazały, że nie P!'ze_dstawi~ 
żadnego mebezp1eczeństwa dla drog1 zelazneJ 
przeprowadzenie pod nią chodnika o szerokości 
i wysokości po 21

/ 2 m na głębokości 40 - 50 m, 
chociażby nawet chodnik ter! nie był obudowany 
i następnie nie podsadzony, o ile warstwy, ota-
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czające chodnik, nie zawierają piasków płynnych 
(kurzawki) lub pęknięć, mających komunikacyę 
z wodą. N a wet w razie zawalenia się takiego 
chodnika warstwy tak ułożą się, że powierzchnia 
wcale tego zawalenia się nie odczuje. Jeżeli przy
tern chodnik będzie obmurowany cegłą lub kamie
niem, to śmiało można twierdzić, że taki chodnik 
nie będzie przedstawiał nawet cienia niebezpie· 
czeństwa dla toru drogi żelaznej. Przejazdy pod 
liniami dróg żelaznych przedstawiają o wiele wię
cej niel:ezpieczeństwa, a takie przejazdy drogi że
lazne bez obawy urządzają. 

Podczas obrad w komisyi nad kwestyą po
wyższą okazało się, że Górniczy Komitet N anko
wy opracowal projekt przepisów prowadzenia ro
bót o·órniczych w pobliżu miejsc ~amieszkalych, 
dróg'=' żelaznych i budynków. Ministerstwo Rol
nictwa i Dóbr Państwa przedstawilo projekt po
wyższy do opinii Ministerstwa Komunikacyi oraz 
Spraw Wewnętrznych. Minister Spraw Wewnętrz
nych zgodził się z rzeczonym projektem; minister 
Komunikacyi zwrócil projekt ze zmianami, zro
bionemi· przez Radę inżynierską. Obecnie wydział 
techniczny Departamentu Górniczego opracowy
wuje projekt w postaci ostatecznej dla przedsta
wienia do Rady Państwa. Wobec powyższego ko
misya nie uznała za możliwe popieranie odnośnej 
uchwały VI-go zjazdu. 

13) § l dodatku do artykułu 153 usta
w y k o l ej o w ej n i e p o w i n i e n b y ć s t o s o w a
ny do budynków, wznoszonych w kopal
niach w celach technicznych. 

§ l dodatku do artykułu 153 ustawy kole
jowej brzmi, jak następuje: Właściciele ziemi obok 
linii kolejowych przy wznoszeniu budowli na rze
czonej ziemi podlegają następującym ogranicze
niom: a) budynki z materyałów niepalnych 
i z niepalnymi dachami nie mogą być wznoszone 
poza obrębem miast bliżej . niż o pięć sążni od 
granicy ziemi, wywłaszezonej dla drogi żelaznej; 
b) budynki drzewiane z dachami niepalnymi 
nie mogą być wznoszone poza obrębem miast 
bliżej niż o dziesięć sążni od granicy ziemi, wy
właszczonej dla drogi żelaznej; c) budynlri wszel
kiego rodzaj u, kryte materyałami palnymi, mogą 
być wznoszone wszędzie nie bliżej jak o dwadzie
ścia sążni od rzeczonej gra~icy; d) budynki i skła
dy, przeznaczone dla materyalów, wywołujących 
przy zapaleniu wybuch, mogą być wznoszone 
wszędzie nie bliżej, jak o ośmdziesiąt sążni od 
powyższej granicy. Konieczność stosowania przy
toczonych powyżej przepisów do budowli, wzno
szonych w celach technicznych na kopalniach, 
krępuje wielce rozwój przemysłu węglowego 
w zagłębiu Dąbrowskiem, poprzerzynanem we 
'"Y"s~yst_kic~ kierunkach główn~mi i doj~zdowe.I?-i 
hmallll dr o g żelaznych. Przepisy powyzsze maJą 
na celu bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości 
i mogą być łatwo stosowane we wsiach, gdzie 
wzniesienie budynku w tem lub innem miejscu 

nie przedstawia żadnych trudności; natomiast 
w miastach stosowanie przepisów powyższych ma 
pewne vgraniczenia. Ludność Dąbrowy przenosi 
liczbę mieszkańców wielu miast powiatowych, 
miejsca jest wogóle mało, a przeto wspomniane 
powyżej przepisy odnośnie do budynków górni
czych winny i w Dąbrowie nie mieć zastosowania 
szczególnie odnośnie do dróg dojazdowych. 

Komisya zgodziła się z uchwalą zjaz-du i po
stanowiła przedstawić ten wniosek do Minister
stwa Komunikacyi. 

14) Ustanowienie dla kopalnianych 
s t a c y i l a d u n k o wy c h z akr e s ó w u l g o
wy ch, mian o wicie: a) dla dróg żelaznych 
s z erokotorowy ch w razie p o d. stawi a n i a 
wszelkich wagonów towarowych, b) dla 
dróg żelaznych normalno-torowych w 
razie podstawiania tylko węglarek i od
dzielnie w razie podstawiania wszelkich 
w a g o n ów t o war owych. 

Dla kopalń istnieją wielkie trudnośr.i, wyni
kające z konieczności zachowania zakresów odle
głości budynków i urządzeń kopalnianych od 
torów kolejowych na stacyach kopalnianych. Za
kres ten zależny jest od wymiarów taboru dróg 
żelaznych. Drogi żelazne wymagają zachowania 
na kopalnianych stacyach ładunkowych takich za
kresów, jakie obowiązują na stacyach dróg żelaz
nych; np. droga żelazna Warszawsko- Wiedeńska 
wymaga wolnej przestrzeni 4 800 mm wysokości 
nad szynami i 4 000 mm szerokości. Zdawaloby 
się, że przy zakładaniu nowej kopalni nie przed
stawia wielkich trudności posunięcie budynków 
i urządzeń w kierunku poziomym lub podniesie
nie ich w kierunku pionowym. Tymczasem tak 
nie jest, ponieważ, im zakres jest wyższy, tern 
wyżej winien być podnoszony węgiel. w celu do
stania się na powierzchnię, a przeto tem wyżej 
winny znajdować się: wieża dobywalna, sortownia 
i różne inne maszyny i urządzenia, co odbija się 
na koszcie urządzenia kopalni; oprócz tego węgiel, 
spadając z większej wysokości do wagonów, tlucze 
się i zarazem niszczy wagony. Zachowanie żąda
nych przez drogi żelazne wymiarów zakresu 
w istniejących kopalniach, gdzie przy zakładaniu 
kopalni zakres ten nie byl przyjęty pod uwagę, 
pociągaloby za sobą olbrzymie koszta. 

Ponieważ na stacyach kopalnianych caly 
ruch próżnych i ładownych wagonów uskutecznia 
się wyłącznie przez zarządy kopalń, a droga żel. 
swoimi parowozami podstawia próżne i zabiera 
ładowne pociągi z linii, przeto na rzeczonych sta
cyach nie powinny obowiązywać żądane przez 
drogi żelazne zakresy, podobnie jak ma to miejsce 
w kopalniach w Westfalii. 

Rada Zjazdu podjęła się opracowania mini
mum wymiarów zakresów, co dotychczas nie zo
stało uskutecznione. 

Wobec tego komisy a sprawy powyższej nie 
rozpatrywała. 
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13) Urządzenie przez drogę żelazną Niezależnie od powyższe~o Rada Zjazdu nie-
Warszawsko- Wiedeńską w kilkudziesięciu jednokrotnie i w depesza?h ~w o~ezwach. zwra
wagonach węglowy ch podniesionych bo- caJa się do Rady Zarządza,1ąceJ drog1 żelazneJ Wa~
ków z drzewa na wzór wagonów austry a- szawsko-Wiedeńskiej ·z proś?ą o wprowadzen:e 
ckich do przewozu koksu i, o ile urzą- w czyn niniejszej uchwały zJazdu, lecz wszystkte 
dzenia te okazał:yby się odpowiadające te starania pozostał:y bez skutku. 
celowi, stopniowe przystosowanie ich 16) Wyjaśnienie art. 220 taryfy cel
do wagonów, mających służyć do prze- nej w ten sposób, że pod nazwą prochu 
w o z u g r u by c h g a t u n k ó w w ę g l a. r o z u m i e ć n a l e ż y n i e ty l k o p r o c h z wy-

Kradzież węgla z wagonów przy przewoże- ldy, lecz i prasowany. · 
niu go drogą żelazną Warszawsko; Wiedeńską Stosowanie w kopalniach zwykł'ego prochu 
w węglarkach stanowi prawdz~wą :pla~ę, przy~ o- po?~czone jest z konie~znością przy.gotowywan~a na
szącą poważne straty. O przedstęwz1ęc1e środkow l boJOW, co przedstawia pewne mebezp1eczenstwo 
zaradczych dwa pop~·zedn.ie zjazdy napróżno ~ię i pomim.o z~chowywania ,niez?ędnych. przytern os
starały. N a IV-ym ZJeździe w r. 189G był' o dow1e- trożnośc1 wiele wypadkow meszczęśliwych zacho
dzione, że jakkolwiek na mocy a~·t. lOG ustawy dzi przy przygotowywaniu nabojów; dla usunię~ia 
kolejowej drogi ~elaz11e odpo~IadaJą z~ brak prze_- tego niebezpieczeńs~wa pożądan~m by~oby O~)QWlą
wożonych towarow, a przeto 1 węgla, Jednakowoz zkowe wprowadzeme w kopalmach uzywama pro
wobec konieczności spełnienia w danym razie chu prasowanego, Ażeby zniewolić jedyną w Kró
wielu bardzo formalności poszkodowani rzadko lestwie Polskiem fabrykę prochu (w Ogrodzieńcu 
uciekają się do tego środka. Wybrana na IV-ym pod Zawierciem) do wprowadzenia wyrobu prochu 
zjeździe komisy a, do której należeli również przed- prasowanego, należało by ułatwić przy~óz tego .J?rO
stawiciele dróg żelaznych, wypracowała szereg chu z zagranicy, a w tym celu komecznem J es~ 
środków, mających na celu, jeżeli nie zupełne wyjaśnienie obowiązującej obecnie taryfy celn~J 
usm1ięcie, to przypajmniej utrudnien~e kradzieży w ten sposób, że art. 220 rzeczonej_ taryfy obeJ
węgla w drodze. ~rodki te nie. były JedJ?-ak :vp_ro- muje nie tylko proch zwykł~, lecz 1. pr.asowany. 
wadzone, a kradzież węgla dostęga przeCI~tme 0°/0 Komisya uznała zadosću?zymeme . uchwa~e 
ilości przewożonego węgla, co przedsta:v1a sumę powyższej za wielce pożądane 1 postanowiJa prosić 
około 600000 rubli rocznie, a wlączme z prze- o to ministra Skarbu. 
wozem przeszł? 1000000 r~bli. Droga. żelaz~1a 17) a) Używanie nafty i wo~óle ole-

- Warszawsko-Wiedeńska, kto~·a przewozi węg1el jów mineralny c h do oświetlanta lamp 
w otv:rartY:ch węĘlark~ch,_ wm!la be~warunkowo 'kopalnianych winno być be~wa_runkow o 
obmysl_eć 1 p~·zecls1ęwziąć sroclk;t,. maJące na celu w z b r 0 n i 0 n e. b) Rob 0 t ~11 c y w 1 n n 1 _być o b o
zabe2pieczeme .w~gla od ~r~clztezy: wiąz a n i n a bywać oleJ cl o p al e n 1 a p o d o-

. Prze~s~aw1C~ele dt·?gi ze~a~neJ :V arszawsko- b n i e j ak m. a t ery a l y wy b u c h o w e wy? ą
~tecleńs~eJ oświadczyh_nazJezdzi~, ze uskut.ecz- cznie tylko od zarządów. k_opalń._ c) Win
n.wne :proby pokty~ama wagonow .z węglem ni używania nafty do .oswietla_nia Ja:mp 
si.atkami.za~yka~emi daly r~zultat UJe?I~Y: ~o- kopalnianych powinni by.ć poc1ąg~ni. do 
mew~ż s1a~kl takle okaz~ly się.zbyt_Cięzki_ei_n:e- odpowiedzialności kar?eJ, po~obn1e Jak 
trwał~. ZJa~d ;postanowił' pr~s1ć_ za1ząd d~og1 ~e- p 0 ciąg a n e są 0 s oby, w I l?-~ e. n 1 e z a c h o~ a
lazneJ o robiemedalszych prob 1 uznał', . ze _kr~- nia. środków ostrożności 1 Innych, ma,lą
dzież _węgla yv drodze mog~ab:y .być, Je~eh me cych na celu zapobieganie wypadkom 
zupelme usumęta, to ~rzynaJmmeJ znaczme utru- 11 i e szczę ś 1 i wy m.*) 
dnio~a przez urząd~eme na wagonach wę~lowy0h Używane zwykle, w. podz~emnych robotach 
:po~meswnych bokow z drzewa na wz~r t,ych, kopalnianych lampy gormcze m~ są prz_ystosowa
Jakle stosowane są w wagonach austryack1Ch, ne do oświetlania naftą; używame w mch nafty 
służących. do przewoz~ koksu. . . . wydziela wiele dymu. który. usuną? nie jest w 

. . Km;msya uznaJa, ze uchwał:~ mr:IeJsza pod?.b- stanie najlepsze nawet p~zew1etrz~n~e. pym. wpl:y
me Jak r uchwała 10-a o odpowiedzialnośP.I dro_g wa szkodliwie na zdrow1e robotmkow 1 zacwmma 
żelazn:ych z_a brak vyęg_la w drodze wska~~Je światlo lamp, co staje się niejednokrotnie powo-
na kom?cz~osć ustan~)'~VIema o~eślonych pr~ep1sow dem wypadków nieszcz~śliwych. . . 
:przewozema drog~mi .zel~z:I?em1 węgla ka?J-~ennego Komisya postanowila p_rzedstaw1ć ten wmo
I koksu na wzor IstmeJących przep1sow dla sek Górniczemu Komitetowi · Naukowemu do roz
przewo~u zboża i t. p. Op_rócz tego komis_Ya uznała patrzenia. 
za ~omec~ne dokonywarue na drog~ch zelazny~h 18) D e 1 e g 0 w a n i e p r z e z Kom i t e t G e o
w; mteres1e wlas~ym d_alszych pro b stosow:an~a l 0 a i c z n Y 0 d p 0 w i e d n i ej o s oby d o o b l i-
rożnych urząd zen, maJących na celu usun~ęCI~ 5 

kr::td_zieży węgla w drodze. Powyżs.ze wrnoski ----
. k . t 'l r ed ta\V ć do uzna *) Zachodni Zarz~d Górniczy W:. cz.erwcu r. 1903 wy.dał zakaz SWOJe . 01n1sya pos anOWI· a p Z S l - używania naft~· do oświetlania lamp gorlllczych w kopalmach. (Por. 

ni a ministrów Komunikacyi i Skarbu. Przegl&d Techniczny, r. 1903, J\' 27, str. 414.) 
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czenia zapasów węgla kam_iennego, za- , udział przedstawicieli przemysłu Królestwa Fol
wartego we wnętrzu ziemi w zagłębiu skiego przypodziale zamówień skarbowych, o ~le 
Dąbrowskiem. · przedstawiciele innych okręgów górniczych będą 

Komisya nie rozpatrywała tej uchwały, po- l do tego powoływani. 
nieważ sprawa ta przedtem była już rozpatrywa- Zjazdy przemysłowców górniczych innych 
na przez władze odnośne. okręgów podejmowały taką samą uchwałę. i spra-

Mianowicie Komitet Geologiczny postanowił wa ta rozpatrywana jest przel'l władze odnośne. 
delegować w tym celu do zagłębia. Dąbrowskiego "\Vobec tego komiRya uznała za przedwcze
w lecie r. 1804 starsze&? geologa p. MICHALSKIEGO, sne ponawianie rzeczonej uuhwały i uważała tył
pomocnika geologa p. J! 'AAsA i jednego z młodych ko za konieczne mieć uchwałę tę na względzie, 
inżynierów górniczych. Koszta tej delegacyi obli- o ile przedstawiciele innych okręgów państwa bę
czOJJe zostały na 4000 rubli, które powinny być dą powolani do udziału w komitecie do podziału 
pokryte przez kopalnie zagłębia Dąbrow kiego. zamówień skarbowych. 

19) Ustanowienie .taryfy po 1
/ 150 kop. 21) Przejrzenie prawa o dostawach 

od puda i wiorsty naprzewóz rudykrzy- dla skarbu i udzi ał w tej pracy przed
w o r o s ki ej d o z ak l a d ó w m e t a l u r g i c z n y c h s t a w i c i e l i p r z e my s l u ż e l a z n e g o w K r ó-
w K r ó l e s t w i e P o l ski e m. l e s t w i e P o l s k i e m. 

Zakłady metalurgiczne Królestwa Folskiego Prawo o dostawach dla skarbu przedstawia 
spożywają rocznie 12-15 milionów pudów rudy dla dostaw(·Ów bardzo wiele niedogodności, wobec 
krzyworoskiej. Koszt przewozu rudy żelaznej z czego przemysłowcy wszystkich okrę~ów Pai1stwa 
zagłębia Krzyworoskiego do Królestwa Polskiego wystąpili do władz odnośnych z prosbą o przej
wynosi 1/ 123 kop. od puda i wiorsty, gdy przewóz rzenie rzeczonego prawa i uskutecznienie w niem 
droższych towarów, jak koks, wynosi w tym sa- potrzebnych. zmian. 
mym kierunku po 1/ 150 kop. od puda i wiorsty, Wniosek powyżRzy na mocy uchwały zjazdu 
pomimo iż koks, przewożony w wagonach zam- przemysłowców żelaznych okręgu Północnego 
kniętych, przedstawia dla dróg żelaznych więcej rozpatruje się już w Ministerstwie Skarbu i 
trudności, niż ruda żelazna, przewożona w wago- ma pewne widoki powodzenia. Wobec tego ko
nach otwartych. Zastosowanie do rudy żelaznej misya nie rozpatrywała powyższej uchwały. 
taryfy po 1/ 150 kop. od puda i wiorsty powiększy- 22) Ustanowienie kredytu państwo
loby zbytrudykrzyworoskiej,któraobecniesprze- wego dla towarzystw i syndykatów roi
daje się za granicę po bardzo nizkich cenach. niczy c horaz dla zakladów, wyrabiają-

Komisya większością głosów postanowiła cyc h n ar z ę d z i a rolni c z e. 
przedstawić powyższą uchwalę do zatwierdzenia Rozpowszechnienie żelaza pośród ludności 
Ministerstwa Skarbu, a minister Rolnictwa i Dóbr wiejskiej dałoby nowy poważny rynek zbytu, lecz 
Państwa na protokule komisyi odnotował w tej brak środków pieniężnych u rzeczonej ludności 
kwestyi. co następuje: "Przyłączam się do zdania oraz brak kapitałów obrotowych u towarzystw 
większości szczególnie wobec tego, że obecnie z rolniczych stoi tu na przeszkodzie. Pożądaneroby 
powodu zmniejszonego zbytu dla zakładów meta- przeto było otwarcie kredytu pa1J.stwowego dla 
lurgicznych południa Rosyi wiele rudy krzywo- towarzystw i syndykatów rolniczych oraz dla 
rosbej wysyła się za granicę". ' fabryk, wyrabiających narzędzia rolnicze. 

20) Udział przedstawicieli przemy- Uchwała powyższa przedstawiona była wcze-
słu żelaznego w Królestwie Polskiem w śniej przez Radę Zjazdu ministrowi Rolnictwa i 
komitecie do podziału zamówień skarbo- Dóbr Państwa, który uznał za pożyteczne oddać 
wych, o ile przedstawiciele innych okrę- ją do rozpatrzenia specyalnej komisyi przy De
g ów będą do rzeczonego komitetu powo- I partamancie Rolnictwa; komisya rzeczona nic je
ływani. dnak z uchwalą powyższą dotąd nie zrobiła. Kc-

Ponieważ zamówienia na szyny dawane są misya, rozpatrująca wnioski VI-go zjazdu, posta
tylko pewnym zakładom, z wyłączeniem zakładów nowila prosić Departament Rolnictwa o przyspie
Królestwa Polskiego, przeto pożądaneroby było, szenie swej decyzyi. 
żeby rzeczone zakŁady otrzymywały zamówienia na 23) Ogra n i c z a n i e w s pół z a w o d n i c t w a 
złączki, które od lat 10 przedstawiają bardzo po- z ak I a d ów że l a z n y c h skarb o wy c h. 
ważny artykuł ich zbytu; do r. 1900 zakłady żelazne Zakłady żelazne skarbowe, nie potrzebujące 
Królestwa Folskiego dostarczały przeszło polowę liczyć się zbytnio ze środkami i cenami, współza
spożycia tego artykułu w calem państwie, w r. wodniczą z zakładami prywatnymi w różnych do-
1901-40%, w r. 1902-30%. Foczątek r. 1903 dał stawach i wpływają w sposób niepożądany na 
pod tym względem pewne polepszenie, dzięki stan rynku żelaznego nie tyle pod względem iloś-
przyję~ej w sferach _rządowych zasadzie ~awan~a ci, ile pod względem ceny. . . . 
zamow1eń na złączki tym zakładom, ktore me Sprawa ta na. skutek takleJ sameJ uchwały 
otrzymują zamówień na szyny. Pożądanem by- zjazdu XXVII-go przemysłowców górniczych po
loby utrzymanie tej zasady i nadal jak również łudnia Rosyi byłajuż rozpatrywaną przez specyal-
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ną komisyę przy Departamencie Górniczym, któ
ra uznala, że obecnie nie może być już mowy o 
budowie nowych lub rozszerzaniu dzialalności 
istniejących zakładów żelaznych, należących do 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwa. U ch wala 
powyższa może przeto dotyczyć jedynie zakladów 
prywatnych, znajdujących się w zawiadywaniu 
Banku Państwa (Aleksandrowski, N ewski, Kier
czeński). Uznając, że ułatwienie zakładom skar
bowym współzawodnictwa byłoby w obecnym sta
nie przemysłu dla zakładów prywatnych bardzo 
niepożądane, komisya nie widziała jednak środków, 
zapomocą których Miuisterstwo Rolnictwa i Dóbr 
Państwa byloby w możności zadośćuczynić przy
toczonej powyżej uch wale przemysłowców górni
czych poludnia Rosyi. Obecnie na wniosek mini
stra Skarbu sprawa ograniczenia współzawodnic
twa zakladów skarbowych z prywatnymi ponownie 
rozpatruje się w specyalnej komisyi przy Mini
sterstwie Skarbu. Wobec powyższego komisya, 
rozpatrująca wnioski VI-go zjazdu, uznała za po
trzebne prosić ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa 
o przedstawienie powyższej uchwaly do komisyi 
przy Ministerstwie Skarbu, jako materyal do dal
szych jej prac w tym względzie. 

24) O d p o w i e d n i a z m i a n a u s t a wy o 
zjazdach przemysłowców górniczych 
Król e s t w a P o l ski e g o w t e n s p o s ó b, żeby 
przedstawiciele zakładów żelaznych 
przeróbczych w razie wyrażonegoprzez 
nich życzenia mieli prawo przyj mowa
nia udziału w zjazdach górniczych w 
charakterze członków rzeczywistych z 
p r a w e m g ł o s u. 

Na V-ym zjeździe przemysłowców górni
czych Królestwa Folskiego przedstawiciele zakła
dów żelaznych przeróbczych przyjmowali udział: 
w rozpatrywaniu spraw i potrzeb przemysiu że
laznego i w decydowaniu kwestyi, dotyczących 
tych potrzeb. Na VI-ym zjeździe przedstawiciele 
zakładów przeróbczych byli przez Radę Zjazdu 
pozbawieni tego prawa na tej zasadzie, że za1da
dy rzeczone od r. 1900 przeszły w zawiadywanie 
Ministerstwa Skarbu. Taka zmiana w dozorze nad 
zakładami przeróbczymi nie zmieniła jednak ich 
potrzeb, które podobnie jak poprzednio, i obecnie 
zupełnie odpowiadają potrzebom zakładów żelaz
nych, posiadających wielkie piece, przedstawiciele 
których przyjmują udzial w obradach i uchwa
łach zjazdu z prawem glosu. Zakłady przeróbcze 
i dotychczas przyjmują udzial w dostarczaniu da
nych statystycznych, wyświetlających stan prze
mysłu żelaznego, wobec czego wypadałoby, żeby 
rzeczone zakłady przyjmowały udział i w rozpa
trywaniu potrzeb przemysiu żelaznego, narówni 
z innymi zakładami żelaznymi. W zjazdach in
nych okręgów, mianowicie Północnym i Poludnio
wym, zakłady przeróbcze przyjmują udział: w 
zjazdach górniczych z prawem głosu narówni z 
przemysłowcami górniczymi. 

Komisya uznała uchwalę powyższą jako za
sługującą na poparcie i postanowiła zadośćuczy11ić 
jej przez stosowną zmianę § 5-go prawa o zja
zdach przemysłowców górniczych Królestwa Pol
skiego. 

25) Zatwierdzenie opracowanych 
przez zjazd przepisów przeprowadzania 
p r z e z n a d a n i a g ó r n i c z e, z a t w i er d z o n e 
dla wydobywania cial kopalnych, odnóg 
dróg że l a z n y c h ty p u n o r m a l n e g o, d l a 
połączenia kopalń z drogami żelaznemi. 

Sprawa określenia warunków przeprowadze
nia odnóg kolejowych do kopalń przez cudze na
dania górnicze poruszoną byla jeszcze na V-ym 
zjeździe, lecz nie uzyskała decyzyi przychylnej. 
N a VI-ym zjeździe opracowany zostal projekt 
przepisów odnośnych, w którym miano na wzglę
dzie dwa czynniki: 1) właściciel kopalni winien 
zawsze mieć możność połączyć swoją kopalnię z 
drogą żelazną i 2) właściciel nadania górniczego, 
przez które przechodzi odnoga drogi żelaznej, 
winien być wynagrodzony za wszelkie straty, ja
kie przyniesie mu przeprowadzenie rzeczonej od
nogi. Ponieważ jednak w większości wypadków 
niema możności określenia strat tych zawczasu, 
przeto wynagro~zenie za st~aty. ~zeczone .J?OW~nno 
być określanewowcza , gdy 1stmeJ e możnosć UJaw
nienia tych strat, t. j. po założeniu kopalni w 
tem nadaniu górniczem, przez które przechodzi 
odnoga drogi żelaznej. Wynagrodzenie właścicie
la nadania górniczego za straty, jakie może kie
dyś ponieść z powodu przeprowadzenia :przez na
danie odnogi drogi żelaznej, winno być zabezpie
czone w hypotece tej kopalni, dla której służy 
odnoO"a. 

Projekt opracowanych przez zjazd przepisów 
jest następujący: 

l) Jeżeli dla połączenia kopalni z drogą że
lazną wypada przeprowadzić odnogę drogi żelaz
nej typu normalnego przez nadania górnicze, za
twierdzone dla wydobywania pożytecznych ciał: 
górniczych, to właściciele tych ostatnich nie ma
ją prawa oclmówić pozwolenia właścicielowi ko
palni na przeprowadzenie takiej odnogi, lecz pod 
warunkiem zachowania przytoczonych poniżej 
przepisów. 

2) Właściciel albo dzierżawca nadania gór
niczego wówczas tylko ma prawo żądać od wła
ściciela innego nadania pozwolenia na przeprowa
dzenie odnogi drogi żelaznej, jeżeli odnoga ta bę
dzie slużyla wyłącznie tylko do celów górniczych 
pierwszego nadania i jeżeli w jego granicach przy
stąpiono do zakładania kopalni. 

3) Kierunek odnogi dr. żel. oznacza się za 
wzajemnem porozumieniem się stron, t. j. właści
ciela kopalni, dla której przeprowadza się odnoga, 
i właściciela nadania górniczego, przez które rze
czona odnoga ma przechodzić. W razie nieosią
gnięcia zgody kierunek i cel odnogi określa się 
przez władzę górniczą po wysłuchaniu zdania 

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



M 15. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 425 

bieglych. Przy stawianiu swojego wniosku wia- ~ otrzymania pozwolenia przeprowadzenia odnog 
dza górnieza winna kierować się względami naj- drogi żelaznej przez cudze nadanie górnicze. 
dogodniejszego i najkorzystniejszego przeprawa- 9) Jeżeli właściciel odnogi przed UJ>lywem 
dzenia odnogi oraz względami ochrony prawidło- trzech miesięcy, o których mowa w punkcie 6, 
wego gospodarstwa górniczego i jak najmniejszej nie przystąpi do zmiany kierunku odnogi i nie 
straty pożytecznych ciał kopalnych w nadaniu zapłaci za ciala kopalne, które mają być pozosta
~órniczem, przez które odnoga się przeprowadza. wione pod ziemią, wówczas wlaściciel nadania 
t>trona, niezadowolona z postanowienia wladzy górniczego. przez które przechodzi odnoga, ma 
górnir.zej, ma prawo podania skargi do władzy prawo prowadzić roboty górnicze i pod plantem 
wyższej na zasadach ogólnych. odnogi, lecz winien zawiadomić o tern wladzę 

4) Właściciel kopalni, dla której przepro- górniczą, która wydaje polecenie wstrzymania 
wadza się odnoga dr. żel., winien wynagrodzić ruchu na odnodze. 
w]aściciela nadania górniczego, przez które odno- 10) Przepisy niniejsze nie dotyczą wyma
ga przeprowadza się, za wszelkie straty, wynikłe gań, jakie wlaściciel nadania górniczego, przez 
z przeprowadzenia rzeczonej odnogi, z chwilą które przechodzi odnoga, może rościć. jako wla
ujawnienia tychże. ściciel powierzchni, zą.jętej pod hudowę odnogi, 

5) Jeżeli wlaściciel nadania górniczego, przez oraz praw innych w l aścicieli powierzchni w gra
które przechodzi odnoga, dr. żel., doprowadzi pod- nicach nadania górniczego, które to wymagania 
ziemne roboty górnicze do plantu tej odnogi i rozstrzygają się trybom ustanowionym. Przepisy 
jeżeli dla biegu robót 11ależy prowadzić wydoby- niniejsze nie dotyczą również praw Ministerstwa 
cie z pod plantu odnogi, wówczas właściciel na- Komm1ikacyi i innych władz oraz osób w spra
dania obowiązany jest zawiadomić o tern w spo- wach, tyczących się budowy dróg. 
sób urzędowy właściciela kopalni, dla której od- Ponieważ ustanowienie przepisów powyż-
noga została przeprowadzona. szych może być osiągnięte jedynie drogą prawo-

G) \V przeciągu trzech miesięcy, licząc od dawczą, przeto komisya uznała za konieczne pro
daty otrzymania takiego zawiadomienia, właści- sić ministra Rolnictwa i Dóbr Pań twa o utwo
ciel kopalni, dla której przeprowadzona została rzenie dla rozpatrzenia ich komisyi w składzie 
odnoga, obowiązany jest przystąpić do zmiany przedstawicieli ministerstw: Roinietwa i Dóbr 
kierunku odnogi podług punktu 3 albo też zapła- Paf1stwa, Komunikacyi, Skarbu, Sprawiedliwości, 
cić właścicielowi nadania górniczego, przez które Spraw Wewnętrznych i Wojny. 
odnoga przechodzi, wartość ciała kovalnego, któ- ~ 2G) 'Wybór rod z aj u u m o wy n a kor z y
re należy zostawić w filarze oporowym w celu stanie z odnogi kolejowej, przeprawa
zabezpieczenia od obniżenia sir,- plantu, po potrą- dzonej od kopalni do linii głównej dro
ceniu kosztów wydobycia rzeczonego ciała kopal- gi żelaznej, winien należeć nie do zarzą
nego. Oprócz tego właściciel nadaniagórniczego, dudrogi żelaznej. lecz do właściciela 
pr7.ez które przechodzi odnoga, ma prawo żądać ko1)alni. 
zwrotu strat, po<.:hodzących z powodu wstrzyma- Sprawa uregulowania stosunków pomiędzy za
nia robót przez podział nadania na dwie części rządami dróg żelaznych i przemysłowcami górni
oraz innych. czymi, którzy korzystają z odnogi kolejowej, lą·· 

7) Wysokość wynagrodzenia, przypadające- czącej kopalnię z glówną linią drogi żelaznej, 
go podług punktów 4, 5 i 6. określa się w spo- powstała Jeszcze na poprzednim V-ym zjeździe 
sób, wskazany w art. 470 ustawy górniczej, z tem 1· i wybrana wówczas komisya uznała, że praktyko
zastrzeżeniem, że inżynier okręgowy wydaje od- wane dotychczas dwa typy tego rodzaju umów, 
nośne postanowienie po uprzedniem wysłuchaniu mianowicie: l) stosowany przez drogę żelazną 
zdania biegłych. Warszawsko- Wiedeńską (odnoga po przeprawa-

S) Ponieważ wynagrodzenie za przeprawa- dzeniu jej ko ztem właściciela kopalni przechodzi 
dzenie odnogi wypłaca się niezawsze przed roz- na własność drogi żelaznej. która przyjmuje na
poczęciem budowy odnogi, lecz dopiero z chwilą stępnie na swój rachunek koszta utrzymania i 
ujawnienia strat, przyczynionych przez odnogę, eksploatacyi odnogi i stosuje do przewozu po od
przeto przed przystąpieniem do budowy odnogi nodze wszelkich towarów taryfę, pobieraną na 
w granicach cudzego nadania górniczego wlaści- glówne.i linii, dodając długość odnogi do odle 
ciel kopalni, dla której odnoga przeprowadza się, g l ości ogólnej przebiegu towaru) i 2) stosowany .. 
winien w hypotece rzeczonej kopalni zabezpie- przez drogę żelazną Iwangrodzko-Dąbrowską (od
czyć odnośne zobowiązania pokrycia strat podlug noga, oddawana do dyspozycyi drogi żelaznej, utrzy
punktów 4-7. W razie, jeżeli kopalnia, dla któ- mywana jest kosztem właściciela kopalni i za prze
rej odnoga została przeprowadzona, wyrabia wnę- wóz towarów po odnodze droga żelazna pobiera ozna
trze kilku nadań gorniczych, wówczas zobowiąza- czoną zawczasu w umowie oplatę za podstawianie 
nie powyższe winno być zabezpieczone w hypo- wagonów)-są dla właścicieli kopalń za uciążliwe 
tece wszystkich tych nadań górniczych. Zabez- i nie odpowiadają ich interesom; ówczesna komi
pier-zenie hypoteczne stanowi warunek konieczny sya zaproponowala V-mu zjazdowi podjąć stara-

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



426 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'J'NIOZY 1904. 

nia o ustanowienie trzeciego rodzaju umów na dzona jest kosztem właściciela kopalni i pozostaje 
korzystanie z odnóg dróg żelaznych, mianowicie: jego własnością, a podstawianie próżnych wago
odnoga po urządzeniu jej przez przemysłowca nów i odstawa ładownych na stacye drogi żelaz
górniczego oddaje się do dyspozycyi dro~i żela- nej uskutecznia się parowozami i środkami prze
znej, która za przewóz po odnodze towarow usta- rnysłowca-. Drogi żelazne skarbowe i prywatne 
nawia pewną określoną taryfę; z początku droga stosują w danym razie niejednakowe zasady, roia
żelazna zatrzymuje dla siebie tylko część opbty nowicie: l) Drogi żelazne skarbowe podstawiają 
za przewóz towarów po odnodze, a pozostałą su- wagony na osobną linię, skąd przemysłowiec gór
mę zwraca przemysłowcowi górniczemu dla po- niczy zabiera swoimi parowozami wagony próżne 
krycia poniesionych przez niego na budowę od- i odstawia na tę samą linię wagony ładowne; droga 
nogi wydatków; do,Piero po zup~lm~n pokryc~u ż~lazna .za podsta':'ianie wagonów na.linię powyższą 
rzeczonych wydatkow odnoga staJe się wlasnośClą me pobiera żadneJ opłaty, lecz pobiera tylko od 
drogi żelaznej, która stosuje na niej od tej chwi- przemysłowca kary za przetrzymanie wagonów 
li taryfę komunikacyi bezpośredniej. dlużej ponad ustanowiony w umowie termin. 2) 

VI-y zjazd zgodził się najzupełniej z przy-
1 

Drogi żelazne prywatne pobierają od przemyslow
toczonym powyżej poglądem komisyi V-go zjazdu, ca górniczego w takim samym wypadku oplatę 
lecz uznał zarazem, że dopóki wybór rodzaju za bieg wagonów po odnodze prywatnej od sta
umowy pozostawiony jest zarządom dróg żelaz- cyi do kopalni i z powrotem, jakkolwiek bieg ten 
nych, będą zawsze istniały znaczne pod tym uskutecznia się środkami przemysłowca; oplata 
względem utrudnienia; pożądaneroby przeto było 1 powyższa niejednokrotnie jest bardzo wysoka, np. 
wyjednanie. prawa, żeby wybór jednego z przyto- wynosi ona po 7'6 kop. od wagonu na odnodze 
czonych powyżej trzech rodzajów umowy należał długości 4 wiorsty, czyli po 1/ 36 kop. od puda i 
nie do zarządu drogi żelaznej, lecz do przemy- ~ wiorsty, jakkolwiek droga żelazna nie poniosła 
slowca gó~niczego, do kt~rego uży.tku .sluży odnoga. żad_nych ~wsztów na budowę odnog~ i t~ie przyj-

Komisya, rozpatrUJąCa wmosb VI-go ZJa- muJe udziału w kosztach utrzymama teJże. Przy 
zdu, postanowiła prosić Ministerstwo Komunikacyi ładowaniu towarów w granicach stacyi drogi że
zwrócić uwagę na powyższą uchwałę zjazdu i laznej wagony podstawiane są bezpłatnie na ram
przy ~':dowie przez przemyslo_wców :prywatnych PY. lub na specyalne lini~ i wysyłający ma G. go
na sWOJ rachunek nowych odnog koleJowych, od-

1 
dzm czasu na naładowame wagonu; dla drogi że

dawanych w następstwie na własność drogom że-
1 

laznej nie powinno przedstawiać żadnej różnicy, 
laznym, dać przemysłowcom możność otrzymy- czy w przeciągu tych G-u godzin wagon znajduje 
wać zniżki taryfowe dla pokrycia kosztów prze- się na specyalneJ linii w granicach stacyi. czy 
prowadzenia odnogi. też w kopalni, ponieważ kopalnia odpowiada za 

27) W wypadkach, gdypodstawianie wszelkie uszkodzenia wagonów, a przeto w tym 
próżnych i ładownych wagonów usku- drugim wypadku nie powinna być pobierana ża
tecznia się przez drogę żelazną tylko do dna oplata. 
zwrotnicy, od której zaczyna się prywat- Komisya uznała wniosek powyższy, jako za
na odnoga kolejowa, droga żelazna nie sługujący na zadośćuczynienie przez uwzględnie
powinna pobierać za takie podstawianie nie go w przepisach przewozu węgla kamienne
wagonów żadnej oplaty, lecz tylko kary go, o konieczności ustanowienia których była 
za przetrzymanie wagon-ów ponad ustano- mowa powyżej (przy wniosku 10-yra), i postano
wiony termin. wiła przedstawić uchwalę powyższą do Minister-

W stosunkach pomiędzy zarządami dróg że- stwa Komunikacyi. 
laznych i właścicielami kopalń niema ustalonych 
zasad wówczas, kiedy odnoga kolejowa przeprowa- J.:a::imier::: Srolzowski. 

Otwór wiertniczy w nadaniu 
na gruntach mieszczanina Piątka 
Olkusza. 

Zebrał 

A N D R Z E J A L B R E C H T. 
(Ciąg dalszy, p. M 10, str. 273.) 

górniczero VII 1 Żólta glina . 
na zachód od Piasek . . . . 

Szyb do poziomu wód naturalnych: 
Kawałki dolomitu z galmanem . . 
Skały do wskazanej głębokości 

Piasek . . . . . 16 stóp l cal składały się ze starych zwa
łów, zaniesionych piaskiem 

Skały nietknięte ręką ludzką 
Dolomit siwy 

Kawałki dolomitu z gliną, pośród 
których znajdują się kawalki 
galmanu z błyszczem olowiu 4 2 

" 

O stóp 7 cali 
5 " 6 " 
2 " l " 

o 
" 

7 
" 
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Dolomit siwy bardzo twardy 5 stóp 6 cali olowiu i odciągnięto 13171 grzywien srel>ra; war-
We wschodniej stronie szybu do

lomit siwy, w zachodniej żół-
ty, w środku żyła gliny 7 cali 31 " 5 " 

Siwy dolomit zespatem wapiennym 12 " 6 " 

tość tych krusżców, licząc srebro tylko po 12 rb. 

Otwór wiertniczy. 
Dolomit siwy bardzo twardy 23 

za g_rzywnę, a o~ó_w po 2 rub. za pud, czyni 260 300 
rubh. W dawmeJszych wszakże latach wartość 
urobku zwykle o wiele przewyższala tę cyfrę. Je
szcze . za MICHALA KoRYBUTA według rachunków 

O " tych kopal:ó z r. 1673 wartość otrzymanych krusz-
5 " ców wynosiła 105300 rub. Za czasów JANA SoBIE-Dolomit żółty . 22 " 

Galman 5 " O " SKIEGO, korzystając już tylko z dwóch sztolni, zwa-
podsta- nych Ponikow kq i Pilecką, trzymano się jedynie W i ercenie zatrzymano na wapieniu 

wowym w 18?4 r. . . . 
\Vierceme w nadamu gormczem 

l kopalń. dających większe korzyści; gwarkawie 
VII na czyli przedsiębiorcy (akryonaryusze) kopalń coraz 

więcej zalegali w uiszczaniu opłat na utrzymanie 
i naprawę sztolni. co dla reszty posiadaczy kopalń 
przy samej sztoh1i stawało się coraz uc:iążliw
szem; to niebaczne opuszczenie się w naprawie 
sztolni ściągnęło załamanie i zgniecienie opraw 
i odtąd postępująca przyspieszonym krohem ich 
ruina pociągnęła podnoszenie się wód w kopal
niach pojedynczych, w których około roku 1700 
musiano zaprzestać robi)t. 

wschód od Olkusza. 
Szyb do _pozi?mu wód naturalnych 9~ ~t~p 
Otwór W1e1tmczy . . . . . . 10o stop 

Gniazd galmanu ani wapienia podstawowego 
nie spotkano. Otwór ten dowodzi, że łożysko gal
manowe na wschód od Olkusza znajdujesię bardzo 
alęboko i że dostęp do niego zapomocą wiercenia 
połączony jest ze znacznym wydatkiem. 

Dalsze wiercenie według mego mniemania 
powinno być z~ni_ech~ne, ponieważ gniazda gal
manu, leżące mżeJ. me mogą być eksploatowane 
wcześniej, jak za kilkadziesiąt lat; w razie osusze
nia kopalń olkuskich do poziomu starych sztolni 
poziom wody obniży się tylko o 7 sążni i dno 
obecnego otworu wiertniczego znajdować się bę
clzi.:; niżej dna sztolni o 8 sążni; głębszy otwór 
móglby więc przynieść korzyść w bardzo dalekiej 
przyszłości. 14 lipca J 876 r. Kosillski. 

II. Osuszenie l{opalń galmanu. 
Przedstawienie względem załozenia dwóch sztolni w ce

lu osuszenia pola olkuskiego. 

Nie ustały więC' kopalnie olkuskie dlatego, 
że byly '~yczerpane, lecz z powodu zniszczenia 
środka, otwierającego ich wnętrze i zarazem osu
szającego, to jest sztolni, wobec czego niespodzie
wanie przerwane w nich zostały roboty; stąd nie
zaprzeczoną jest rzeczą i słusznie sława niesie, że 
Olkusz dotąd zawiera bogate rudy. Przybywa 
nadto i ta okoliczność, że od początku XIX-go 
wieku wszedł w użycie nowy kruszec, mianowicie 
cynk, otrzymywany z galmanu, który dawniejsi 
górnicy uważali za plonne złoże rud ołowianych 
i pomijali w kopalniach lub jako nieużyteczny 
kamień wyrzucali na zwały. Galman więc, to-
warzysz rud ołowianych w polu olkuskiem, pod-

Wiadomero jest powszechnie, że pole daw- nosi znaczenie tych kopalń i ich przyszłość. Po 
nych kopalń olkuskich zawiera jeszcze w swem przywróceniu Królestwa Folskiego w r. 1816 i 
ł:onie wielkie skarby rud luuszczowych, dotych- ustanowieniu górnictwa rządowego zwrócono uwa
czas nie wyczerpanych. Upłynęło półtora wieku, gę na galman i otworzono najprzód 3 kopalnie: 
jak kopalnie olkuskie błyszczów ołowianych sre- Józef w Starym Olkuszu, Ulisses w Bukownie i 
bronośnych, niszczejąc skutkiem wewnętrznych Jerzy pod Starczynowem, z których o tyle się 
krajowych rozruchów i prowadzonych w. kraju tylko wydobywało, o ile natrafiono na galman w 
wojen, za AuGusTA u 8AsA raptownie przerwały pozostałych zwarach i w wierzchnich starych 
swoją działalność. robotach, i o ile kopalnie te ·prowadzić si<; elawały 

Drzesięć zaledwie lat przedtem, zanim prze- nad poziomem wód naturalnego zalewu podziem
mysł górniczy doznał tu ciosu ostatniego przez nego, zwłaszcza w latach suehych, gdy najobfitsze 
raptowne zapadnięcie się sztolni, a stąd zalew ro- złoża rud galmanowych i ołowianych bezwątpie
bót podziemnych, też same kopalnie olkuskie wzbo- nia znajdują się niżej i są zatopione. 
gacaly jeszcze liczne rodziny, które trudniły się Otworzenie kopalń olkuskich przez ich osu
wydobywaniem rud i otrzymywaniem oł:owiu i [ szenie podwójny przeto mieć będzie cel: dostanie 
srebra. Najświetniejsze czasy kopalń olkuskich się do nietkniętych jeszcze galmanów i powróce
obejmuje okres od rozpoczęcia w r. 1548 za ZYG- nie do dawnych kopalń; nadmienić przytern nale
MUNTA AuGUSTA osuszających kopalnie sztolni czyli ży, że rudy ołowiane i cynkowe z zachowaniem 
spuszczających wodę chodników do końca pano- między sobą ciągu uł:awicenia leżą wielkieroi gnia
wania JANA KAZIMIERZA. zdami wśród dolomitów tryasowych i że zwykle 

Aby przypomnieć, czem były wówczas te natrafia się z wierzchu na błyszcz ołowiu, niżej 
kopalnie, dość przytoczyć, ~e w. r. 1659, we~ł:ug na galman. . . . 
posiadanych z tego roku reJestrow olbory, znaJdu- Podobne do naszego_ ol~usl:1ego 1 odpowie
jących się w archiwum dawnych akt górniczych, dnie pole galmanowe znaJdUJe s1ę na Śląsku Prus
z wydobytej rudy ołowianej wytopiono w miejsco- kim pod miastem Tarnowskie Góry; tam około 
wych hutach na teraźniejszą wagę 66116 pudów roku 1563 rozpoczęto też za przykł:adem Olkusza 
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kilka sztolni, lecz wojny również zatamowaJy bieg 1 nie dawne rozwijał'y się na zachód od Olkusza i 
kopalń, a podczas wojny siedmioletniej roboty zu- ta strona była głównym przedmiotem osuszenia 
pelnie ustały i dopiero w początkach XIX stule- zapomocą sześciu następujących sztolni: 
cia podjęto odnowienie dwóch dawnych sztolni l 1) Od rzeki Sztoły w r. 154:7 rozpoczęto 
Pomagaj Bóg i Krakowskiej pod nazwą sztolni sztolnię, idąc w kierunku ku północy na jakąś ko
l!'ryderyka; dziś kopalnie tamtejsze zasilają hut~t palnię czyli s~yb gwarecki, zwany Czartorya; stąd 
w Srebrnicy (Fridriechshuette), gdzie corocznie nazwa tej sztolni Ozartoryjska. Po latach trzy
wytapia się 10000 centnarów pruskich cayli 30000 ciziestukilku sztolnię tę opuszczono. 
pudów ołowiu i 1800 grzywien srebra, a nadto 2) Od tejże rzeczki Sztoly w kierunku pół
dostarczają galmanu hutom cynkowym. Co się nocno-wschodnim w r. 1:348 wytknięto sztolnię 
tam stał'o, i u nas stać się może, a to tem bar- ~ kosztem króla ZYGMUNTA AuGUSTA, do której następ
dziej, iż wiadomo, że w przeszłości kopalnie ol- nie przystąpili i gwarkowie; ta sztolnia zwała się 
kuskie slynniejszemi byly co do rozległości i bo- Królewską albo Starczynowską, ponieważ szła 
gactwa rud od kopalń śląskich. Niezaprzeczanem przez grunta wsi Starczynów; pędzono ją około 
jest, iż nauka górnictwa i środki, których używa- 100 lat. Obie te sztolnie są zupełnie dziś zapad· 
my, wyżej nas stawiają od dawniejszych górników nięte, i nie można nawet oznaczyć, gdzie niegdyś 
z XVI wieku; to, co niegdyś dawało się dokonać były ich odrzwia ujściowe, ponieważ nie widać 
w kopalniach wielką wytrwałością i marnowaniem żadnego wypływu wód ku rzece Sztole. 
sil ludzkich, dziś środki mechaniczne ułatwiają; 3) W 15 lat potem w r. 1563 rozpoczęto 
niegdyś pędzono sztolnie przez długie lata przy sztolnię Ponikowską od rzeki Białki, dążącej na 
pomocniczero działaniu kołowrotów konnych, dziś północnej stronie pola olkuskiego do Przemszy. 
zapomocą machin parowych uskutecznia się to Sztolnia ta, której kanał otwarty ciągnie się 
latwiej i prędzej; wogóle jednak sztolnie w pew- przeszło dwie wiorsty wśród piasków przekopem, 
nyeh miejscowościach, gdzie można znaleźć spa- głębokim na kilkadziesiąt stóp, pędzona była w 
dek dla wody, pozostaną zawsze najskuteczniej- kierunku od zachodu na wschód przez nieistnie
szym środkiem do osuszenia kopalń. jącą dziś wioskę Ponik *) i kopalnię tegoż nazwi-

Nie mieli też wyboru dawni górnicy, gdy ska; olbrzymie roboty lHowadzono z wielkim nakła
przy używaniu okolo 1000 koni do kołowrotów, dem 140 lat; ellugość chodnika podziemnego, który 
ciągnących lub pompujących wodę, nie byli w przechodził aż za Olkusz w północno-wschodniej 
stanie jej przemódz, i dlatego od polowy XVI jego stronie, wynosiła 41/ 2 wiorsty (2220 sążni). 
wieku w ciągu lat 30 rozpoczęto aż sześć sztolni, Sztolnią tą płynie woda do Rutek, gdzie rzeka 
dążąc niemi do środka pokladów rud kruszco- Białka przyjmujejej 1000-1200 stóp sześc. na mi
wych. W sto pięćdziesiąt lat później, po zniszcze- nutę. 
niu sztolni, upadly kopalnie olkuskie, a gdy na 4) W r. 1564 gwarkowie, a na ich czele 
początku XIX wieku chciano wskrzesić górnic- CzAJowsKr, przedsięwzięli przeprowadzenie sztolni 
two krajowe, zaprojektowane były znowu w tym od rzeki Białki i Wasersi czyli Bolesławki w 
celu sztolnie pod Olkuszem w różnych kierunkach. kierunku poludniowo-wschodnim ku Ujkowowi; 

Aby poznać znaczenie dawnych kopalń olkus- przy sztolni tej zwanej Leśną albo Czajowską 
kich i dojść do wniosków co do ich przyszłości, pracowano niespełna 100 lat. 
należy wskazać, gdzie były prowadzone dawne 6 5) Następnie w r. 1568 gwarkawie a ~iQ
sztolni i przypomnieć, że najbliższą a przeto naj- dzy nimi DE CENTO z Krakowa (po polsku zow1ąc): 
ważniejszą rzeką w tych stronach jest Przemsza się Ostowickim) rozpoczęli również od Wasers1 
Biała, płynąca na zachód od Olkusza; na pólnocnym sztolnię przez pola boleslawskie w kierunku k?
krańcu pola kruszcowego wpada do niej rzeka południowi jakby na spotkanie sztolni CzartoryJ
Białka, dalej Biała*) a do tej ostatniej Wasersia kiej, wówczas jeszcze prowadzonej. Sztolnia. Os
czyli Boleslawka; na poludniowej granicy pola towicka, zwana niekiedy Centuryjską, zaledw1e 10 
kopalń plyną rzeki Starczynówka i Sztola (Stolla) lat była prowadzoną, i gdy przy sztolniach Pon.i
c~yl~ J agielnia, dążąca rów.nież do ,pr.zemszy po- kows~iej i Pilec~iej o.suszenie. by-lo go~.owe, ob1e 
mżeJ Slawkowa; na poludmowy wschod od Olku- sztolme CzartaryJska 1 OstowlCka stanęły. 
sza znajdują się liczne strumienie, mianowi.cie: od 6) Ostatnią przedsięwziętą w r. 157~ za STE
poludnia stok Witeradowski, strumień od Zurady, FANA BATOREGO sztolnią była Pilecka czyh Staro
od M.azańca, które to wody po większej części po- Olkuska. \Vychodzila ona z tego samego punktu, 
chlania rzeka Baba, poezero sama ginie gdzieś w co Ponikowska, pod wsią Rutkami. i rozpoczynała 
przestrzeni piasków; na wschód od Olkusza napo- się kanalem otwartym od Białki, który szedl pr~e
tykają się niknące strumienie między Olelinem i szło 1100 sążni w kierunku poludniowo-wschodmm 
Kosmolowem, od pólnocy plyną strumienie od do góry zwanej Pilcza, będącej niegdyś własnością 
wzgórza Rabsztyńskiego i wsi Pomorzan. Kopal- Jana z Filczy teścia WLADYSLAWA JAGIELLY. (DeN) . 

*) Właściwie doplywem Przemszy Białej jest rzeczka Biała, 
do tej ostatniej zaś wpada Białka, tak teJt wskazane jest na mapie 
ł.abęckiego (Pr.zyp. Red). 

*) Wyraz .Ponik" (słow~1ik Lindego, ~· IV, .str. 906) znaczy 
loch podziemny, w którym mkme rzeka, a o ktlka mil znowu wynu
rza się. (Hieronim Łabęcki. Górnictwo w Polsce, t. l, str. 207). 

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



DO ARTYKUlU. . .JJ.ATEHY.AlY, TYCZACE SIE KOP.A.LŃ fJAL.JJ.~HUwKllOLESTWJE POLSKIEA1 . ' 

• 
PRZECLAD BORNICZO-HUTNICZY. • 

OJJ PU~K!lltlJl 

S~AP/KÓIV 

SKAZA J:S"OOOO. 

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



M 15 PRZEGLĄD GÓRNI CZO -HUTNICZY 429 

WYKAZ ILOŚCI WĘGLA. 
wysłanego drogami zelaznemi z kopalń zagłę b i a Dąbrowskiego w marcu r. 1904. 

Nazwa 
kopalni 

Droga ialazna 
Warszawsko-Wiedańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabia Reuard 
Pary~ 

Kazimierz i Feliks 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Jan . 
Antoni . 
Leokadya. 
Mikołaj i Franciszek . 
1\fatylda . 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej i Tadeusz 
Ja,kób. 
Flótz Rudolf 
Andrzej 
Helena 
Tadeusz . 
Al wina 
Stel la. 
W ańczy-'ców 

Grodziec . 
Nierada . 
Katarzyna i Ludwika . 

Razem. 

Droga żelazna 
lwangrodzku-Dąbrowska 

Niwka 
Mortimer 
Hrabia Renard 
Paryż 

Kazimierz 
Antoni 
Red en 
Andrzej 

Helena 
Matylda 
Tadeusz . 
.Takób. 
Wańczyków 

Franciszek 

Rok 1903 

W Y S Ł A N 

W mi~siącu 
marcu 

Od początku ro
ku do 31 m arca 

Rok 1904 

O W lit G L A 

W miesiącu 
marcu 

Od początku ro
ku do 31 marca 

-----~ 

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

w roku 1903 
1--- l ·--

V\T miesiącu 

marcu 

W okresie czasu 
od początku roku 

do 31 marca 

---~--- -----

W A G O N Ó w wagonów l % wagonów l ?6 

l 946 
1594 
2 054 
2 358 
1827 
1902 
2 925 
2 860 
14lil 

368 
669 

1 
54 
6 

33 
33 
27 
20 

195 
24 
35 
15 
15 
13 

348 
135 

20872 

1 724 
632 

1413 
928 

1188 

34 
68 
73 
4 
2 
6 

2 

78 
64 
82 
94 
72 
76 

117 
115 

57 
15 
27 
o 
2 
o 
1 
1 
1 
l 
8 
1 
l 
1 
1 
1 

835 

69 
25 
57 
37 
48 

1 
3 
3 
o 
o 
o 
o 

6 968 
5 745 
6 995 
7 260 
5 763 
6 343 

10114 
8 510 
3 830 
1 070 
1 760 

11 
160 

26 
157 
86 
96 
77 

485 
101 
139 

65 
52 
48 
17 

511 977 1 

67 366 

4 920 
2 099 
3 ( 20 
3 257 
3 441 

7 
100 
180 
22ł 

6 
15 
50 
16 
5 

98 
!l l 
99 

102 
81 
89 

143 
120 
54 
15 
25 
o 
~ 
o 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
] 
1 
o 

949 

69 
30 
54 
46 
48 
o 
l 
3 
3 
o 
o 
l 
o 
o 

2 434 
2 477 
2866 
2 631 
2 307 
2 607 
3130 
2 945 
1 532 

208 
540 

52 
15 

3 
146 

7 
207 
34 
40 
4 

20 

290 
248 
114 

24857 

l 810 
733 

1 701 
1415 
1 291 

64 
90 
14 

7 
119 

2 

94 
91\ 

110 
101 

89 
100 
120 
113 

59 
8 

21 

2 
1 

o 
6 
o 
8 
1 
2 
o 
1 

11 
lO 
4 

l 956 

l 
70 
28 
65 
ti4 
50 

2 
4 
1 

o 
5 

o 

7 554 
7 501 
8 713 
7 934 
6 634 
7497 

tO 214 
8 692 
4135 

871 
1 598 

118 
45 

38 
685 

71 
616 
134 
168 

22 
72 

804 
853 
379 

105 
104 
121 
110 

92 
104 
142 
121 

57 
12 -
22 -

2 -
1 + 
1 

10 + 
1 

~ t o -
1 + 

75 348 1 04 7 

4 270 
1 690 
4 858 
3 81l0 
3 445 

112 
229 

44 
11 

7 
313 

2 

~ + 
1 
o -
o + 
4 + 
o 

488 25 t 586 883 55 1 756 
812 40 1 718 
273 12 674 
480 26 871 
705 37 1154 
205 7 100 

85 3 + 182 
117 8 + 305 
160 - 43 - 199 -
129 - 19 - 162 -

1 - 100 - 11 -
2 - 4 - 42 -
9 + 150 + 19 + 

33 - 100 - 157 -
30 - 91 - 48 -

119 + 441 + 589 + 
13 - 65 - 6 -

12 t 6 t 131 t 10 42 33 
5 14 29 

11 - 73 - 43 -
5 + 33 + 20 + 

l3 - 100 - 48 -
- - 17 -

290 + 
100 -

21 -

- + 804 + 

16 - 132 -29 1- 124 l-

30 
22 
59 
4 
5 

113 

19 + 7 982 + 

5 - 650 -
16 - 409 -

~~ t 1 

~~: , t 

+ ~~ + 
- 81 -
- 100 + + 250 -
+ 1883 + 

7 -
12 + 
49 + 

180 
5 + 
8 -

263 + 
16 -

3 -

8 
31 
25 
9 

13 
18 
1 
2 
8 

19 
9 

100 
26 
73 

100 
56 

614 
8 

27 
34 
21 
66 
38 

100 
100 

13 
26 

12 

13 
19 
27 
19 
o 

100 
12 
27 
80 
83 
53 

526 
100 

60 

Razem · l 6074 l 243 l 18140 [ 255 l 7246 / 279 l 18861 l 262 l+ 1172 1+ 19 1 + 721 / + 4 
Wog_ó_I_e -+l-26~9~46~~-1 ~07~8 ~,~85~5~06~1-1~2=04~1~32~1~03~1 1~2~35~~~9~4~20~9~/ -1~30~9~1~+-5~1~57~/r+~~1~9 rl+~-8-7~03~\-+~-1~0 
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W maren roku 1904 przypadaJ:o do podzia- l o 9% mniej, niż kopalnie winny byly otrzymać 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po (w r . 1903 droga żelazna podstawiła 6112 wagonów 
950 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej '! czyli 245 wagonów na dzień roboczy a przeto o 668 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 2± 701 wagonów czyli 120fo więcej, niż kopalnie winny byly 
wagonów (w r. 1903 przypadało do podzialu po otrzymać). 
924 w~go.ny na dzień r~boczy, . co ucz,rnilo na l . W ~arcu roku . 1904 pr~ypadalo do po
caJ:y ffilesiąc 22 698 wagonow). Z hczby teJ kopal- działu poilllędzy kopalme zaglębia Dąbrowskiego 
nie odwolaJ:y 1 377 wagonów czyli 6% (w r.l903 od- po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 910 wa
wolaly 2 638 wagonów czyli 11 OJo), winny by ly prze- gonó": na caly miesią~ (w r. 1903, po 35 wagonów 
to otrzymać 23 324 wagony (w roku 1903 - 20 060 na dzień roboczy czy h 875 wagonaw na caly mie
wagonów); przyjęły dodatkowo ponad. normę 795 siąc) do przeładowania węgla w Golonogu z wa
wagonów (w r. 1903 - 732 wagony), właściwe gonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej do wago
odwolanie wynosilo 2~ (w r. 1903 właściwe od- nów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Kopalnie 
wolanie wynosiło 8% ). Droga żelazna podstawiła wysla~y tą drogą 1718 wagonów czyli 66 wagonów 
24119 wagonów c~y~ 928 wa~onów ;ua dzie?- r~- na dzie~l. ro?oc~y a przeto o 808 w~gonów czyli o 
boczy a przeto o t9o wagonaw czyh 3°/0 WięCeJ, 89°/0 WięceJ, mż przypadało z podziału (w r. 1903 
niż kopalnie winny były otrzymać (w r. 1903 dro- kopałnie wyslaly 18Sl mwonów czyli 75 waO'o
ga żelazna podstawiła 20 765 wagonów czyli 831 nów na dzień roboczy a p

0

rzeto o l 006 wagonÓw 
wagon na dzień roboczy a przeto o 732 wago- czyli 115% więcej, niż przypadało z podziału). 
ny czyli o 4% ';ięeej, niż kopa~nie winny były. o- W marcu roku 1904 kopalnie wyslaly do 
trzym3:ć). Oprocz tego droga zel,azna podsta';Iła Warszawy 5 847 wagonów węgla (w tem 12 wago
kopalmom ponad normę 440 wagonow austry~tclnch. nów dr. żel. Iwangrodzko _Dąbrowską) czyli 225 

W marcu roku 190± przypadało do po- wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w marcu 
dziaJ:u pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego r. Hl03, o l 255 wagonów czyli o 27%. W okresie 
po 323 wagony dr. żel. Iwangrodzko - Dąbrow- czasu od 1 stycznia do 31 marcu r. 190± kopalnie 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc wyslaly do ·warszawy 15 694 wagony węgla czyli 
8 398 wagonów (w r. 1903 przypadalo do podziału 218 wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
po 240 wagonów, co uczyniło na cał:y miesiąc samym okresie czasu r. 1903, o 1201 wagonów czyli 
6 354 wagony). Z liczby tej kopalnie od wolały o SOfo. W marcu r. 1904 kopalnie wyslaJ:y do 
507 wagonów czyli 6% (w r . 1903 kopalnie odwo- Łodzi 5 422 wagony węgla czyli 209 wagonów 
lały 910 wagonów czyli 14%), przyjęły dodatko- na dzień roboczy; mniej, niż w marcu r. 1903 
wo ponadnormę 175 wagonów(w roku1903-682 wa- , o 1± wagonów czyli o OOfo. W okresie czasu od 
gony), właściwe odwołanie wynosiło przeto 332 1 stycznia do 31 marca r. 1904 kopalnie wyslaJ:y 
wagony czyli 4% (w roku · 1903-im właściwe do Łodzi 16416 wagonów węgla czyli 228 wago
odwolanie wynosiło 4% ). Droga żelazna podsta- nów na dzień roboczy; mniej, niż w tym samym 
wiła 7 203 wagony czyli 277 wagonów na okresie czasu r. 1903, o 1682 wagony czyli 
dzień roboczy a przeto o 688 wagonów czyli o 100fo. R. K. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1904. 
WYDOBYWANIE GALMANU. W styczniu roku 1904 Liczba silnic r.;cznych wynosila. 8, koni ro-

w trzech kopalniach galmanu było 48 szybów, sztol- boczych na powierzchni-23. 
ni i t. p.; kotłów parowych w kopalniach było 6; Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 
kopalnie byly czynne w przeciągu 24 dni roboczych. była następująca: pod ziemią 785, na powierzchni 

Liczba . czynnych maszyn parowych w ko- ~ mężczyzn i 357, kobiety 156, razem 1 298. N a lO 000 
palniach była następująca: ~" pudów wydobytego galmanu przypadało robotni-

·~o ~::~ ków: pod ziemią 14,82, na powierzchni mężczyzni 
~MP~ , , 
~.,.g a 6,73, kobiety 2,95, razem 24,50. Przemętna wy-
~~~-;; dajność jednego robotnika na dnjówkę wynosiła 
~tl?: ~ wogóle 17,01 pudów; wydajność ta, sprowadzona 
::d t>ll do miesięcznej, wynosilaby 408,24 pudów, do 
""" ::' rocznoj-4 898,88 pudów. Liczba ogólna odrobio-

Wyciągowe 4 
2
rg i·b~ l nych d~iówek J:>yla następująca: pod zie~ią 18 829, 

~o~~~yi~gh::iów f 20 o'38 na powierzchm mężczyzm 8 565, kobiety 3 744, 
--------------' __ razem 31138. N a 10 000 pudów wydobytego gal-

S 326 6,16 manu przypadaJ:o dniówek robotników: pod zie-

Moc 
Liczba 

Razem 
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mią 355,46, na powierzchni mężczyzni 161,70, ko
biety 70,69, razem 587,85. Suma ogólna zarobku 
r obotników wynosila (w rublach): pod ziemią 
20 190, na powierzchni mężczyzni 6 442, kobiety 
1 367, fl'!,zem 27 999. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosil (w rublach): pod 
ziemią 1,07, na powierzchni mężczyzna 0,75, ko_ 

bieta 0,37, w ogóle 0,90. N a 10 000 pudów wydo
bytego galmanu przypadało zarobku robotników: 
pod ziomią 381,16, na powierzchni mężczyzni 121,62, · 
kobiety 25,82, razem 528,60. Wypadków nieszczę
śliwych z robotnikami bylo 3, zakończone częścio
wą niezdolnością do pracy i 4, zakończone wy
zdrowieniem zupelnem. 

Wydobycie galmanu podług kopalń bylo następując8: 

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

l 
Od J•Ocza.tku Nazwa kopalni l Od pocza.tku l Od początku roku 

Styczeń roku clo. 31 Styczeń roku do 31 Styczeń do 31 stycznia styczma styc.,nia 

p u d ó w pudów l % pudów l % -
Boleslaw 25 333 25 333 80 I I7 8o 117 + ".4 784 + 2I6 + 54784 + 2I6 

Józef. 104 340 104 340 I52040 I 52 040 + 47700 + 46 + 47700 + 46 
Ulisses 233 6oo 233 6oo 262 540 262 540 + 28940 + 12 + 28940 + I2 

Razem 363273 l 363273 l 494 697 l 494 697 l + l 31 424 1 + 36 l + I 31 424 1 + 36 

Oprócz tego w styczniu roku 1903 wydobyto 
35 001 pudów galmanu z błyszczem olowiu. 

Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia 
Gruby . . 178 406 " " 36,06 " " 
Drobny . 316 291 " " 63,94 " " Wydobycie galmanu podlug gatunków przed

tawiało się , iak następuje: Razem 494 697 pud. czyli 100,00 % wyd o bycia 
Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawia! się, jak następuje: 

Po 
w 

Ra 
Ro 

zostalość z poprzedniego miesiąca 
styczniu r. 1904 wydobyto. 

zem pozostalość i wydobycie 
zchód w styczniu r. 1904 

Po zostalość na 31 stycznia r. 1904 . 

% 
% 

Pozostalość ta przedstawia: 
~ytwórczości t za styczeń r . 
rozchodu l 

1904 

PLUKANIE GALMANU. W styczniu roku 1904 były 
czynne trzy pluczki &.almanu i blyszczu olowiu. 
Na płuczkach tych byio 3 kotly parowe i 3 ma
czyny :parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba 
zatrudmonych robotników wynosila 216. Prze-

G a l m a n Galman 
z blysz-

Niesorto-1 l Drobny l 
czem oło-

wany Gruby Razem WIU 

p u d ó w 
-

l 38g002 365 835 884 717 2639 554 I 022735 
- 178 4o6 316291 494697 35 OOI 

1 38goo2 544241 l 201 oo8 3I34251 I 057736 
- 151 203 32I 394 472 597 -

I 38g002 \ 393 038 879614 2 66I 654 I 057736 

- 220 278 538 3022 
- 200 274 563 -

ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wyn:)sila 50,29 pudów galmanu piukanego; wydaj
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
1206,96 pudów, do rocznej- 14483,52 pudów. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynos ila 
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5 179. N a lO 000 pudów galmanu płukaneo-o przy- J 

padało robotników 5,53, a dniówek, odro'bionych czu 
przez robotników, 198,85. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosiła 3105 rubli; przeciętny za
robek jednego robotnika wynosił na dniówkę 

Przychód i rozchód galmanu płukanego i blysz
ołowiu w styczniu r. 1904 byl następujący: 

60 kop. N a lO 000 pudów galmanu płukanego 
przypadało zarobku robotników 119,23 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami było 2, 
zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

Ilość otrzymanego w styczniu galmanu płu
kanego i blyszczu ołowiu podług płuczek była 
następująca: 

Nazwa płuczki 
Bolesławska 

Olkuska . 
Mechaniczna 

Galman płukany B!yszcz ołowiu 
p u d ó w 

90 494 2959 
15 000 

154 945 

Pozostałość z poprzedniego miesiąca 
W styczniu r. 1904 otrzymano . 

Razem 
Rozchód w styczniu r. 1904 . 

Pozostalość na 31 stycznia r. 1904 
Pozostałość ta przedstawia: 

l Galman l Błyszcll 
płuka~y ołowiu 

pudów 

678 ICJ? r7649 
z6o439 2959 

938636 zo6o8 
323 656 

614g8o zo6o8 

0" rozchodu {za styczeń r. 1904 IIYl 

% wytwórczości\ 236

1 

700 

Razem 260 439 2 959 " :r 

WY'rAPIANIE CYNKU. W styczniu roku 1904 w dniówkę. Na 1000 pudów wytopionego cynku 
trzech hutach cynkowych było czynnych 50 pie- przypadało dniówek robotników: wytapiacze 42,11, 
ców gazowych i 7 pieców prażalnych; piece ga- palacze 54,88, ściągacze 26,86, muflarze 5,47, po
zowe zawierały 1920 mufli. Czynnych kotłów pa- mocnicy 30,50, pozostali robotnicy 179,92, razem 
rowych było 10, maszyn parowych 12 o mocy 339,74; w tej liczbie dniówek, odrobionych przez 
184 1-P. Przeciętna liczba zatrudnionych robotni- mężczyzn - 305,25, przez kobiety- 34,49. Suma 
ków była następująca: wytapiacze 74, palacze 98, ogólna zarobku robotników wynosiła (w rublach): 
ściągacze 49, muflarze 12, pomocnicy 68, pozosta- wytapiacze 5 347, palacze 5 278, ściągacze 2 030, 
li robotnicy 400, razem 701; w tej liczbie mężczyzn muflarze 475, pomocnicy l 970, pozostali robotni
było 624 czyli 89,02%, kobiet 77 czyli 10,98 ~. cy 8 756, razem 23856; w tej liczbie zarobek mę
Na l 000 pudów wytopionego cynku przypadalo żczyzn wynosił 22886, kobiet 970. Przeciętny 
robotników: wytapiacze 1,39, palacze 1,84, ściąga- zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
cze 0,93, muflarze 0,22, pomocnicy 1,27, pozostali l (w rublach): wytapiacze 2,38, palacze 1,80, ściąga
robotnicy 7,49, razem 13,13; w tej liczbie mężczyzn cze 1,41, mu:fiarze 1,63, pomocnicy 1,21, pozostali 
11,68, kobiet 1,45. Przeciętna wydajność jednego l robotnicy 0,91, wogóle 1,32. a l 000 pudów wy
robotnika na dniówkę wynosiła 2,94 pudów cyn- topionego cynku przypadało zarobku robotników 
ku; wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, (w rublach): wytapiacze 100,16, palacze 98,87, ścią
wynosiłaby 70,56 pudów, do rocznej-846,72 pu- gacze 38,02, muflarze 8,90, pomocnicy 36,90, po
dow. Liczba ogólna odrobionych dniówek wyno- zostali robotnicy 164,01, razem 446,86; w tej licz
sila: wytapiacze 2 248, palacze 2 930, ściągacze bie zarobku mężczyzn 428,70 i kobiet 18,16. Wy-
1434, mu±larze 292, pomocnicy 1628, pozostali ro- padków nieszczęśliwych z robotnikami było 2, 
botnicy 9 605, razem 18137; w tej liczbie męż-

1 
zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

czyzni odrobili 16 296 dniówek, kobiety-l 841 ' 
Wytwórczość cynku podług hut w porównaniu z rokiem 1903 była następująca: -

Rok 1903 Rok 190± W r. 1904 wytopiono cynku więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1903 - l 

Nazwa huty 
Styczeń 

Od pocza,tku 
Styczeń l Od ~ocza,tku Styczeń 

Od początku roku 
roku do 31 ro u do31 do 31 stycznia stycznia stycznia 

p u d ó w pudów -l Ofo pudów l % 

Paulina 20 255,75 20 255,75 23 231,25 23 231 ,zs +z 975,50 + 14 + 2 CJ75,50 + I4 
Konstanty rr s?6 rr 5?6 I2747 I2 747 +1171 + ro + r r71 + 10 

Będzin r6 582 16 s8z I7407 I7 407 + 8zs + 5 + 825 + 5 
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Oprócz tego w styczniu roku 1904 otrzymano 
3 727 pudów pylku cynkowego. Pozostalość 'liy
topionego cynku w hutach na d. 31 stycznia 
wynosila 10 540,72 pudów czyli 19,75% wytwórczo
ści i 19,34% rozchodu za styczeń r . 1904. 

Rozchód cynku w styczniu roku 1904 wynosił 
54503,75 pudów,pylku cynkowego-2912,75 pudów. 

Rozchód cynku składa! się z następujących 
pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 21 982,75 
pudów czyli 40,33% rozchodu i sprzedano 32521 
pudów czyli 59 ,67% rozchodu. 

danego cynku skladal się z następujących :pozycyi: 
na blachę cynkową sprzedano 6 100 pudow czyli 
18,76% sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży · 
-60 pudów czyli 0,18% i pozostałym odbiorcom 
26 361 pudów czyli 81,06%. 

Podlug kategoryi odbiorców rozchód 

Podlug miejsc wysylki rozchód sprzedanego 
cynku oraz pylku cynkowego skladal się z nastę
pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Folskiego 
wysłano 6111 pudów cynku czyli 18,79% wysylki 
i 6,10 pudów pylku cynkowego czyli 0,21% wy
syłki; do Cesarstwa wysłano 26 410 pudów cynku 
czyli 81,21 % wysyłki i 2 906,65 pudów pyłku cyn-

sprze- l kowego czyli 99,79% wysylki. R. K. 

J>rzegfąa fiteratury górniczo .. ftutniczej. 
Spis art9ł{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok (1904) NQ 12. a) Ch. de 
Ti!Uer. Węgiel kamienlly na Syberyi i Dale/dm 
Wschodzie (pocz.) Opis złóż węgla kamiennego 
i dane o przemyśle węglowym w ostatnich latach. 
b) Jf. Steillfeld. Przys.'2ftość przemystu i;;elazuego na 
potudniu Rosyi. 

NQ 13. a) O eiloJtamicznym. zwiepiw Francyi 
z Rosyq. b) W sprawie wywozu rudy żelaz/lej krzy
·worosldej i żużli żelaznych za graniet;. Z inicyaty
wy ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa w lutym 
r. b. odbyla się w Petersburgu narada w sprawie 
zakazu wywozu za granicę rudy krzyworoskiej . 
Komisya uznala wywóz rudy za granicę za nie
pożądany, lecz jednocześnie wyrazila zdanie, że 
wydanie odnośnych przepisów należy odlożyć do 
zakończenia wojny. c) Ch. de Tillier. Węgiel lca-
1niewzy na Syberyi i Dalekim TVsclzod.zie (c. d). O 
zlożach węgla kamiennego w gub. Tomskiej. 

lzwiestja Obśzczestwa gornych lnzenierow (1 903). 
NQ 11 . a) A. TVolski. Brald w pr.zemyśle węglo
wym potudnia Rosyi (pocz). N a podstawie danych 
statystycznych kreśli autor obraz przemyslu wę
glowego w zaglębiu Donieckiem i wypowiada 
uwagi krytyczne o obecnym kierunku gospodarki, 
który zamiast postawić wytwórczość antracytu 
na p ierwszem miejscu, należnem mu tak ze wzglę
du na je&o ogromne zapasy, jak i znakomite wła
sności, zepchnął go na stanowisko podrzędne na 
r ynku węglowym; oprócz tego, ma.jąc pewność 
zbytu węgla na potrzeby dróg żelaznych i prze
mysłu, nic się nie robi w ważnej sprawie powię
kszenia zbytu węgla na użytek domowy. Nowy 
ten rynek posiada przewagę nad innymi, gdyż 
zupelnie nie jest zależnym od uro~lzajów i kryzy
sów przemysłowych. 

NQ 12. a) A . Wols!zi. Braki w:,przemyśle wę-

gZowym potudnia Rosyi (dok). W celu powiększe
nia zbytu na węgiel doniecki au tor zaleca szer eg 
środków następujących: utworzenie st11cyi do
świadczalnej dla badań węgla, szkoły dl a palaczy, 
stowarzyszenia kotlowego i ruchomej wystawy 
urządzeń opalowych na użytek fabryczny i do
mowy; ważnem jest również pomyślne rozstrzy
gnięcie sprawy klasy:fikacyi węgla i wytwarzania 
brykiet. Ze względu na to, że podobne przed
sięwzięcia nie mogą być podjęte staraniem jedno
stek, sprawa zasluguje na poparcie zrzeszenia się 
wytwórców węgla donieckiego przez utworzenie 
związku, którego brak obecnie daje się bardzo 
odczuwać. b) .II. Bylim- Kotosowsl~i. Znaczenie 
wzrostu cen nafty i warunki przemvstu naftoivego 
na terenach slzarbowych w Baku. 

Gl i.ickauf (1904) NQ 8. a) Bawn. O niebezpie-
czeltstwach, grożących z przyczyny stosowania elek
tryczności ·w gómict Łuie (c. d). Przepisy i wska
zów ki odnośnie do korzystania z transformatorów 
i motorów elektrycznych. b) Langennann. Ro
zwój historyczny i obecny stan wyks.ztatcenia górni
c.'2fego 'W .Viemczech. O warunkach powstania, ro
zwoju i obecnego stanu akademii górniczych we 
Freiburgu, Clausthalu i Berlinie oraz wydzialu 
górniczego Folitechniki w Akwisgranie. c) Ko
leje żela:::ne w Niemczech w r. 1902. 

NQ 9. a) Bawn. O niebezpiecze/zstwaclz, gro
żq-cych z przyczyny stosowania elel~tryczności w gór
nictwie (c. d). Oporniki i połączenia dla prądu o 
wysokiero napięciu. b) Wvtwórczość surowca ·w Sta
nach Zjednoczonyc/z w r. 1903. Dane statystyczne 
o wytwórczości, wywozie i spożyciu surowca. 

NQ 1 O. a) Baum. O niebezpiecze/tstwaclz, {(ro
żqcyclt z przyc~_vny stosowania elel~tryczności w gór
nictwie (c. d) . O miernikach, ochronnikach i prze-
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wodnikach prądu. b) Prein. Reparacya s.c:ybu ranów, zawierających 2L 3% rozpuszczalnego kwa
WillLelm ·w ko1~alid Fryderyk TVillzelm pod Dortnum- su fosforowego. c) lV Folt::: . f?ynek węglowy i 
dem. O przyczynach zawalenia się i o postępo- 11letalo·wy w lutym r. 190-1. 
waniu przy naprawie drewnianej obudowy szybu. NQ 11 . a) A. Semlitsch. o koksowaniu węgli 

NQ 11 . a) Bawn. O niebezpiec.::eJłstwaclz, gro- brunatuych w Zsiltale lta Węgrzech (pocz). Spra
żq.cych z pr:::yc.Z~yny stosowania elelctryc:::no.~ci w gór- wazdanie z doświadczeń nad koksowaniem dobrze 
nictwie (dok). · :Przepisy bezpieczeństwa, ciotyc,zące koksujących się węgli brunatnych; opis koksowni. 
przewodników elektrycznych, oświetlenia, telefo- b) K. Schraml. O ~.c;tucznent tugowaniu glin soło
nów i sygnalizacyi. O kontroli urządzeń elek- 1 JWśnych (dok). Mielonie i rozdrabianie glin a na
trycznych. b) Macco. Pr:::em_vst gómic.:::_v ·w kolo- stępnie ługowanie ich i zamulanie wyrobionych 
niach niemieckic/z w ,lfryce. Wyniki poszukiwań / przestrzeni. c) .Nowy sposób sortowania mdy żela.s
oraz stan przemysłu górniczego w r . 1902/1903. nej magnetycz nej. Opis sortownika magnetyczne-

NQ 12. a) Działalność /zomisyi do z badania .sa- g? pon:ys~u E. ]'orsgrena. d) H. Rabe. O mierze
pasów 7.'1Ję<Yla kamienne()"o w An<Ylii (dok). b) 0. Sim- llt(t wysok1c~ temperatur w teclzmce .. Artykuł za
mersbach. o Przvc.z:vnek,., do spr~W\' oce11v wartoścz :VIera uwagi nad term?metrem rtęcwwym ~a 550° 
rud żela.snych.- Autor streści! przeclewszystkiem 1 termoelektrycznym pnometrem Le Chatehera. 
wpływ tych czynników, od których zależy prze- NQ 12. a) Fieber. Pom.p_v na wystawie pr:::e
dewszystkiem spożycie koksu w proresie wielko- mvstowej w Aussig w r. 1903. b) A. Semlit.:;cll. O 
piecowym, a głównie zdolność odtleniania się kollsowmziu węgli brunat!lyclz w Zsiltale nrt We
i topliwość rud; poważną rolę w ocenie wartości grzech (dok). Opis prób wytapiania surowca :ri"a 
odgrywa stopień zaniec~yszczeń szkodliweroi dla koksie z węgla brunatnego; wyniki prób wy}Jadły 
żelaza substancyami. c) Ur.sqdzenia, nwjqce na zadawalająco. c) L. Schneider. Badania chemiczno
celu poprawę bytu robotllików w /~opalniac!t slwrbo- wwlityc::me w dziedzinie pr.z:emvstu solnego (c. d). 
7.oych 7.'1J okręgu Saar. Badania nad rozpuszczalnością soli; otrzymywa

nie soli z wody morskiej zapomocą wyparowywa
nia. d) Przemysł hutniczy w Belgii w 1'. 1902. NQ 13. a) .l!idde!ldorf. Zastoso <ua11ie stempli 

żela.snyclz przv odbudowie poktadów węgla kamiell
nego. Autor komunikuje wyniki dotychczasowych 
prób stosowania stempli żelaznych, składających 
się z dwóch rur manesmanowskich, złożonych 
teleskopowo. Średnica szerszej rury wynosi 82mm, 
grubość ściany 31/ 2 mm. Próby, czynione na ro
botach filarowych trzech różnych pokładów wę
gla kamiennego w kopalni Helland pod W atten
scheid. Jakkolwiek z dotychczasowych prób tru
dno wyprowadzić ogólne wnioski o wartości stem
pli żelaznych, jednakże już dziś da się przewi
dzieć, że pod względem ceny mogą one z powo
dzeniem współzawodniczyć z drewnianymi, któ
rych cena coraz bardziej wzrasta. b) Sclutlte. 
Próby nad zużyciem pary pr:::y elektryc.z;nej mas:::vnie 
wyciągowej w lc.opallli PreusseJt fi. c) Zarobili ro
botników górniczyc/z w IV kwartale i w ciq.gu cale
go r. 1903. d) Sprawo.sdanie syudykatu lc.oltsowego 
w Westfalii .::a r. 1903. 

Oesterreichische Zeitschrift fii r Berg -und Hiitten
wesen ( 1904). NQ 1 O. a) K. Schraml. O sztuc;nem 
tugowa1tiu glin solonośll_vch (pocz). Artykuł zawie
ra projekt, mający na celu zaniechanie odbudo
wy glin solonośnych drogą rozpuszczania a zapro
wadzenie sposobu sztucznego ługowania oraz opis 
doświadczeń nad ługowaniem glin. b) Thola1tder. 
O w.sroście wytwórc.zości wielkich pieców w Sz·wecyi. 
c) Sortowanie rudy żela:::nej i apatytu. Opis urzą
dzeń do sortowania rudy magnetycznej i apatytu 
w Griingenberg (Szwecya). MiaJ:'ko zmielona ru
da poddaje się sortowaniu elektromagnetyczJtemu, 
poezeru żelaziak magnetyczny zostaje brykietowa
ny, a oddzielony apatyt sluży do wyrobu fosfo-

NQ 13. a) Stół 7.ostrzqsanv Ferraris. Opis sto
łów wstrząsanych i wyniki prób sortowania nimi 
rud cynkowych i ołowianych. b) Przyr::;qd liydra
ulic:::ny, zabe:::pieczajqcy klatkę od uderze1ł o lotola 
lladszvbowe. c) Turbiny parowe systemu Riedlera 
i Stumpfa. Streszczenie pracy Riedlera o turbi
nach parowych a głównie o turbinach Riedlera 
i Stumpfa. d) Sortowlliki dla rud f:ela.snyclt. Opis 
sortowników dla rud żelaznych magnetycznych 
w Szwecyi . e) Przemvsl 7.~Jęglowy 7.0 r . 1902. Tym
czasowe dane statystyczne o wytwórczości, spoży
ciu, wywozie i przywozie węgla w Anglii i waż
niejszych krajach przemysłowych . 

Stah l und Eisen (1904 ) NQ 6. a) Teicligrtiber. 
Zto.?a rud żelaznych ·w Gnlicyi (His.c:pa11ia). b) \-o
wa stalownia martellowslza w GwJrgJty. Przy arse
nale marynarki francuskiej w Guergny zaJ:'ożona 
została nowa stalownia, której zadaniem będzie 
dostarczanie materyaJ:'u dla walcowni pancerzy. 
Stalownia posiada dwa piece o pojemności 12 i 
18 t i baterye z G generatorów systemu Poettera. 
c) Fr. Selw ml. Straty gaz u w piecach Sieme11sa. 
d) O. Goldstein. Wvrób stali bez dodawania starego 
żela.-::a i mdy. W celu umożliwienia wyrobu stali 
wyłącznie z surowca autor obmyślił nową odmia
nę procesu martenowskiego, polegającą na tem, 
że świeżenie i martenowanie odbywa się w piecu, 
łączącym w sobie zalety gruszki Bessemera i pie
ca Martina. Według autora sposób ten daje moż
ność zastosowania jakiegobądź gatunku surowca 
bez dodatku starego żelaza i rudy i znacznego 
skrócenia' czasu trwania operacyi. e) I. Hube.rs. 
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O walcowniach drutu. Autor daje charakterystykę 
trzech obecnie używanych sposobów walcowania 
drutu. f) O rd'2fewieniu żela'2fa. Streszczenie kilku 
nowych poglądów na proces tworzenia się rdzy. 
g) 0.'2fnacz?nie węgla w stali drogą: be-zpośredniego 
spal uda.. Dla oznaczania węgla w surowcu lub 
stali L. Dufty ( Che n. News) poleca szybką meto
dę, polegającą na ogrzewaniu danej próby z ma
gnezyą, paloną w rurze porcelanowej w atmosfe
rze tlenu. Z ilości otrzymanego dwutlenku węg
la możemy wyliczyć procent węgla w żelazie. 
Sposób ten daje szybko dokładne wyniki i nada
je się zwłaszcza do oznaczania węgla w stopach 
żelaza z wolframem, molibdenem, niklem i chro
mem. h) J. Groneman. O sile popędo <oej dla ma
szyn, ui:ywanych w nnooczesnych odlewniach. Autor 
omawia sprawę sily popędowej dla rozmaitych. 
maszyn, używanych w odlewniach, i zwraca uwa
gę, kiedy należy oddać pierwszeństwo elektrycz
ności, wodzie lub powietrzu ścieśnionemu. i) I. 
Ecl~elt. Oczvszcza •tie odlewów z apomQca wodv z a
kwaszam}. ·Opis urządzenia do oczyszczania od
lewów rozcieńczonymi kwa ami, solnym lub siar
czanym. 

Revue universelle de mines (1904) Luty. a) . 1. 

laznego, który według niego ma racyę bytu i 
widoki na przyszłość. c) A. Foniakoff fł(vniki 
stos?wa1tia drag parowych rfo przemywania piasku 
zlatanośnego na Syberyi. d) L Saclier. Kopalnia 
węgla Arenberg Towar.::ystwa górnicego w .. -lnzin. 
Treściwy opis sposobów odbudowy i urządzeń 
wyciągowych, odwadniających i przewietrzają
cych. e) Pogtębianie ssvbu w k:trz awce do ::mac.s
nej głębokości .sapom?cg zamrażania. Opis pogłę
biania szybu sposobem Ungera, nadającym się 

j szczególniej przy przechodzeniu warstw solonoś
nych, dla zamarznięcia których wymagana jest 
niższa temperatura; wobec tego, że warstwa za
mrożona jest bardziej wytrzymała, roboty mogą 
być prowadzone na głębokości 600 m. f) P. Taba
ry. O stoi:lz 1clz, tworz qc_vch się na powierzchni s(}'
gngcego żui:la wielkopiecowego. Wydzielające się 
podczas stygnięcia żużla rozpuszczone w nim ga
zy unoszą ze sobą krople żużla, które, opadając 
nad stwardniałą już powierzchnią, tworzą rodzaj 
komina, pozostającego w połączeniu z płynnem 
wnętrzem. W ten sposób powstaje niejednokrot
nie wysoki stożek, kształtem i zachowaniem się 
przy})Omiuająey czynny wulkan. Autor opisuje 
jeden z takich stożków, utworzonych na żużlu 
wielkopiecowym w Rumelange (Luksemburg), da
je jego odbitkę fotograficzną i skład ch€miczny.*) 
g) .tł. jorissen. Wvkrywanie kwasu tvtauowego. Opis 
czułego i bardzo łatwego w użyciu sposobu wy
krywania związków tytanowych. 

rv. K. 

Renier. O IIQWycll sposQbach wiercenia (dok). Wier
cenie dyamentami. Upadomierze (stratametry), 
przyrządy ratunkowe i pomocnicze. b) J. Biclte
roux. Wvrób suro :ue t n? Wfglu dr.sewnvm na Uralu. 
W treściwem sprawozdaniu z podróży po Uralu, 
przedsięwziętej z polecenia francuskich i belgij-
skich towarzystw m'!ttalurgicznych autor daje J --

l kt t k b t ' l . *) l'odobue stożki można obserwować na stvgnącym c lara erys Y ę o ecnego s anu przemys u ze- martenowskim w ~talowni Huty Bankowej w Dąbrow'ie. 

Kronika bie~ąca. 

Syndykaty w przemyśle żelaznym w Rosyi. *) daży drutu i gwoździ*), do którego przystąpiło 
W przemyśle żelaznym w Rosyi istnieją obecnie 28 fabryk drutu i gwoździ (z ogólnej liczby 32 w 
następujące syndykaty: l calem państwie) i 4 fabryki drutu. 

l) Towarzystwo akcyjne dla sprzedaży wy- Prowadzą się układy w celu zawiązania na-
robów rosyjskich zakładów metalurgicznych, któ- 1 stępujących syndykatów: 
re zjednoczyło w swoich rękach sprzedaż blachy 1) Syndykat zakładów żelaznych w Króle-
grubej (do J\~ 20 wlącznie), żelaza uniwersalnego, stwie Polskiem. 
belek dwuteowych, osi i obręczy wagonowych. Do 2) Syndykat wytwórców surowca na Południu 
syndykatu tego przystąpiły nie wszystkie zaklady Rosyi. 
żelazne w państwie Rosy~skiem. , Przywóz żelaza do Niemiec w r. 1903 wynosił 

2) Syndy.kat wyt:vorców rur, do. ktoreg.o (w tysiącach pudów): 
należą wszystkie fabryki rur w państwie RosyJ- r. 1902 
skiem; sprzedaż rur powierzoną została firmie pe- Surowiec 8 730 
tersburskiej E. Tilmans i S-ka. Żelazo 7 680 

3) Towarzystwo akcyjne Gwóźdź dla sprze-

r. 1903 
9 660 
9 610 

*) Por. l'rzegląd Tochnkzn;v, r. HJ03, ;,\; 8, str·. 147. * ) l'ur. Przegląd Górniczo-Hutniczy, J\l 8, str. 232. 

s. 
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Wytwórczość rudy żelaznej w ważniejszych pań
stwach (w milionach pudów *). 

~04) ~ 
-:! .. .. .. 

.~ ~ 
.., .., .., 

~.a~ s .. .. " " Rok 
..... p, 1>. ~ ./3 " ~.~~ "' 
biJ 

lll <n .. <n ~ z ~ o r.. ;; 
~" h"1 

p; rx, «i " m 

1878 1 2"JÓ 335 l r:j50 ') 

l 56 152 l 6o 38 
348 872 

') 61 . !879 324 137 sB 31 
I88o 428 447 l 110 219 62 !68 67 45 
1881 468 470 l 002 2II 62 !83 65 47 
J882 531 4g8 l 100 282 66 205 84 4~ 
r883 528 536 1050 280 6r 199 gr 46 
1884 468 562 ggo 235 62 ,g, !Ol 50 
!885 463 570 933 231 0 145 100 51 
r886 615 552 86o 246 66 139 g8 51 
!887 702 556 812 418 83 168 97 51 
1888 732 630 8go 338 88 175 JOl 52 
188g 886 662 888 345 100 183 "3 52 
18go g8o 68o 863 365 110 204 l'L.6 53 
18gl 8go 658 8o2 306 120 213 125 54 
18g2 qq· __ ) 7°5 6g2 301 125 225 "5 78 
1893 71) 714 68..j 327 134 211 122 84 
18g4 732 756 762 319 152 222 123 113 
1895 973 752 775 332 179 219 151 112 
I8r:j5 977 866 835 421 203 258 l~ 128 
18g7 1!36 944 855 452 2j0 286 186 130 
I8g8 1281 97° 879 438 277 288 207 141 
1899 1572 1og8 8g7 s64 359 293 202 '49 
1900 16o8 1158 870 529 373 332 217 '59 
I gOI 1759 1 1012 761 

l 
? ') 

l 
260 

2?5 1 
170 

1902 2159 l 097 832 ') ? ? ? 

Wywóz żelaza z Niemiec w r. 1903 wynosił 
(w tysiącach pudów): 

r. 1902 r. 1903 
Surowiec 21200 24520 
Żelazo 180 810 186 930 s. 
Wywóz rudy żelaznej z Rosyi za granicę wy-

nosil: 
w r. 1897 924 040 pudów 

" 
1898 723214 

" 
" 

1899 731827 
" 

" 
1900 793306 

" 
" 

1901 1 275551 
" 

" 
1902 3448000 

" 
" 

1903 18998000 
" 

* ) Źródła: l ) .Swodnyja statisticzeskija tablicy po gornoj i gor
n9zawodskoj promyszlennost1 Ros•ii i inostrannych gosudarstw", 2) 
.zelezorudnaja promyszlarmost ju~noj Rosii w 190<! godu" (~dawni· 
ctwa Rady Zjazdu przemysłowcow górniczych południa Rosy1) . 

. ~od~ug państw v~ywóz rudy żelaznej przedsta-
Wlal s1ę, Jak następuJe (w pudach): · 

Nazs~!/ari- r. 1897 r. 1898 r. 1899 r. 1900 r. 1901 

Niemcy. .714767 440342 383174 342894 624004 
Belgia . . 2 600 302 
Austrya ... 203153 278112 329908 340947 586317 
Finlandya . 6120 2160 18240 108990 64950 
Pozostołepari

stwa 5 173 280 

Razem 924040 723214 731327 793306 1275551 
Podlug komór celnych wywóz rudy żelaznej 

przedstawiał się, jak następuje (w pudach): 

Nazwa komory r. 1897 r . 1898 r. 1899 r. 1900 r. 1901 
Sosnowiec . 198 489 
Otlessa . 2 600 5 10 278 
Tagunróg . 302 
Granica . 1140 
Petershurg. 6120 328 

21000 
1200 

WierziJo.Jowo 610 176 
740 

(:)60 
SzliseliJurg. • 

~likołojów . . 

Pozoste l e ko-
mory 916170 720 286 730 406 792 994 l 053 924 

Razem . 924040 723214 731327 793306 1275551 
s 

Przywóz żelaza do Belgii 
(w tysiącach pudów): 

w r. 1903 wynosi! 

Surowiec 
Żelazo 
Stal 
Wyroby 

r . 1902 
17 980 

5 950 
8930 
2330 

r . 1903 
20850 
5 630 

12110 
2460 s. 

Wytwórczość węgla w Niemczech w r . 1903 
wynosiła (w tysiącach pudów): 

r . 1902 r. 1903 w r. 1903 wię
cej, niż w r. 1902. 

Węgiel kamienny 6561280 
Węgiel brunatny 2632860 
Koks 561830 

7122360 8,5°/0 

2805580 6,6°/0 

702 640 25,00fo 
Bry ki e ty 562 530 639 570 13,60fo S. 

Wytwórczość w ęgla w Stanach Zjednoczonych w r. 
1903 wynosiła (w milionach pudów): 

r. 1902 r . 1903 
węgiel kamienny 14 340 15 840 
antracyt 2290 4060 S. 

Wytwórczość węgla kamiennego w Belg ii w r . 1903 
wynosiła (w tysiącach pudów): 

r . 1902 
r. 1903 

1390 
1457 s. 

.llosBoJieHo IJeHaypom, 18 au pi3JIH 1904 r. 

W dr u karni St. S więckiego w Dąbrowie.- Wyda we a Stan i sław Ci echanowski. Redaktor Mieczysław Grabińsk i. 

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