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

Tom I. Dąbrowa, dnia 15 maja 1904 r. M 16. 

R O Z P O R Z Ą O Z E N l A H Z Ą O O W E. 

o udzieleniu osobom, które uko ń czyły studya w wyż- l niczym Cesarzowej Katarzyny II ze stopniem in
szych zakładach naukowych techn icznych , prawa na wy- żynie~·a górniczeg?, ~ insty~ucie politechni.cznym 
k · lk ' d · b ' t b d 1 1 Ryslnm ze stopmaml architekta, budowmczego, 
onywan Ie wsze lego ro zaJU ro 0 u o w anyc 1• inżynieJ·a-technologa i technologa, w Peterslmr-

JEGO CESARSKA MOSÓ zapadłą na zebra- ~ki~ instytucie pol~t~c~nic.znym ze topnia.mi in
niu ogólnem Rady_ Państwa opinię o udzieleniu l zymera-metalurga: : mz.Ym~ra-elektrot~ch~Ik~., w 
osobom, które ukończyły studya w wyższych za- J ekat~ry~o.sł~ws~neJ wyzsz~J szkol~ . gorn~czeJ ze 
kładach naukowych technicznych, prawa na wy- stopmami Inzymer?' .kopa.lrn~nego. I. mżymera me
konywanie wszelkiego rodzaju robót budowla- i t~lurg~, w Oesar~kleJ ~?sk~ewskleJ sz~ole ~ech
nych, Najwyżej zatwierdzić raczył i wykonać po- n:czneJ ze stopmaml mz.ym~ra-mechamka, mży
lecił'. Poclpisal: za Prezesa Rady Państwa Hrabia mera~t~chnolo~a, m.e~hamka ~ ~ech.nolo~~' w Ce-
So!_o;/dj. sarslneJ MoslnewsheJ szkole mzymerskieJ ze stop-

. niem inżyniera budowniczego, w Mo kiewskim in-
O p i n i a Rad Y P a ń s t w a. stytucie rolniczo-gospodarskim ze stopniem agro-

r, stycznia roku 19Q.J.. Rada Państwa w ZJ. ednoczo- n oma-technika, jak również osoby, którym udzie-
\Vypisano z dzienni-
kazjednoczonych de- nych departamentach Przemysłu, lone zostały prawa, udzielane osobom, które ukoń-
partamentów Prze- Nauk i Handlu, Praw i Ekono- czyły studya we wspomnianych zakładach naumysłu, Nauk i Han-
dlu, Praw i Ekonomii mii PaństwoweJ· i w zebraniu J kowych z przytoczonymi stopniami, korzystaią z 
Państwowe.i 31 paź- J 
dziernika i zebrania ogólnem, rozpatrzywszy kwestyę, prawa wykonywania wszelkiego rodzaju robót bu-
~-gfJg3~go 15 

grudnia przedstawioną przez ministra dowlanych i sporządzenia projektów w ·zelkich 
Oświaty o udzieleniu osobom, które ukończyły stu- budynków i zabudowań. 
dya w wyższye!h zakładach :naukm.vy?h technic;Z- 2) Z oznaczonego w art. l prawa korzysta
nyc?, prawa na wykony~a!ne ~szelklego rodza.1u l ją równ~eż osoby, które ukończyły studya we 
robot budowl~nyc~, zaopm~o~ała: . , , wspommanych w tymż~ art:y:kule za~da~ach nau-

J ako zm13:nę 1 dopełmeme przepisa w odnos- kowych ze wskazanym1 w mm stopmaml albo też 
nych postanowić: l takie osoby, które uzyskały prawa, związane z 

l) Osoby, które ukończył:y studya: w Peters- 1 terniż stopniami, do chwili wyd::tnia prawa niniej
burskim instytucie technologicznym Cesarza Mi- szego. 
kolaja I i w Charkowskim instytucie technolo- l Opinię oryginalną podgisali w dziennikach 
gicznym Cesarza Aleksandra III ze stopniami in- prezesowie i członkowie. (Zbiór praw i rozpo
żyniera-technologa i technologa, w instytucie gór- rządzeń rządu, r. 1804, dział I, N 4-3, art. 477). 

Kopalnia węgla w Grodźcu, własność P· Sta- bęcki następującą notatkę: "Kopalnia węgla w 
nisł:awa Ciechanowskiego, posiada 5 pokładow wę- Grodźcu, własność Maurycego Kossowskiego. U 
gla kamiennego grubości około jednego metra, za- podnóża góry Doroty pod wsią Grodźcem, (czyli 
liczonych do pokładów podl·edenowskich a odda- Grójcem) między BędzinemaGródkowem,ciągnąsię 
lonych pionowo o 15-25 m jeden od drugiego z w wapieniu muszlowym warst·wy węgla kamien
małym upadem 3-4°. nego w liczbie 5 lub 6, bardzo nieregularnie uło-

Pierwsze wiadomości' o wydobywaniu węgla żone i częstym ulegające zgnieceniom." Od siebie 
z tych pokładów znajdujemy w dziele Hieronima mogę tu nadmienić, że przeciwnie pokłady węgla 
Łabęokiego "Górnictwo w Polsce", mianowicie, że l w Grodźcu są ułożone regularnie i stosunkowo 
już w roku 1823 węgiel w Grodźcu kopano. W to- bardzo prawidlowo, zgniecenie węgla do dnia dzi
mie I swego dzieła (str. 479) podaje Hieronim Ła- siejszego wiadomerojest tylko jedno, uskoki zaś są 

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



438 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1904 

bardzo nieznaczne, a pole latwe do odbudowy. 1 metr. Charakterystyczną cechą pokładów gro
.. Jedna z nich", pisze Hieronim Łabęcki, "ma gru- dzieckich, ułatwiającą znacznie odbudowę, jest to, 
bość 3/ 4 łatra *), w kierunku ze wschodu na zachód, że sama warstwa węgla ma podklad 2-3 cm mięk
upad ku południowi. Robotników kilkunastu za- kiego węgla, który z łatwością daje się kopać 
trudnionych jest wydobywaniem węgla, lecz do- kilofem, czyniąc w ten sposób wrąb; miejscami 
piero w roku 1837 lepszy nieco porządek wpro- zdarza się, że podklad ten twardnieje i stanowi 
wadzonym został. Między rokiem 1823 a 1835 po jedność z samą warstwą węgla, a nawet, że zmie
kilkaset korcy rocznie zaledwie kopano." N atural- nia się w podkład łupku palnego, co pociąga za 
ni~, że :vęgi~l kop~no tylko na. wychodach maly- , sobą tru~ność w urobku. _węg~a, poclnos~ąc koszta 
m1 szyb1kam1, wyc1ągano walem lub kołowrotem wydobyma nawet w dwoJnasob. W talnch razach 
konnym. Między latami 1850-1860 wydobywano wrąb czyni się w podkładzie łupku palnego, t. j. 

l 
w łupku ilastym, lub też wyjątkowo i w samej 
warstwie węgla w środku pokładu lub pod nadkła
dem, który nad całym pokł'adem składa się dość 
regularnie z łupku palnego. 

Wrąb taki w miejscaC\h odpowiednich czyni 
się głębokości 30-40 cali, nawet do 50 cali na prze
strzeni 2-3 m i wtedy dopiero strzela się w 
węglu. Razem z węglem odchodzi od piętra nad
kład pokładu, t. j. lupek palny do 25 cm grubości 
warstwy, tak że prawie piąta część urobku stano-

RYs. l. wi łupek palny, który zostaje na dole. Wobec 
a_ pokład węgla, b- nadkład węgla, c.- poglę- małej grubości pokładu do 1 m, a razem z nad-
biony spodek, d- kamień z nadkładu 1 spodka. kładem łupkowym do l, 2m, przewóz węgla .chod

. . . . . nikami byłby bardzo utrud 1iony i dlat~go Jesteś
JUŻ ~1ęceJ, węg~a, ~tory sz~dł na uzytek h~ty cyn- ~ my zmuszeni, pędząc przodek choclmka, pr~y
koweJ w Grodzcu 1 fabryki_ cementu Koz~oł pod bierać spodek, ażeby zgłębić drogę pod koleJkę 
Sławkowem. Furmanki woz1ły galman ze :Starczy- • 
nowa do Grodźca do huty cyn
kowej, a wracając, zabierały 
węgiel do fabryki cementu 
pod S!awkowem. ~o zwinir
ciu huty cynkoweJ kopał s1ę 
węgiel bez przerwy i dalej na 
użytek powstałej w r. 1857 
fabryki cementu Grodziec a 
potem i na sprzedaż. 

Do chwili obecnej odbu
dowywały się 4 pierwsze po
klady (piąty nienaruszony) 
tylko w pobliżu fabryki ce
mentu, z prawidłowem wy
bieraniem węgla z l-go a po
tem 2-go, 3-go i 4-go pokła
dów. Po wyrobieniu wycho
dni tych pokładów w oko
licy fabryki cementu do głę
bokości około 30 1n małymi 
szybikami zapomocą wałów 
lub kołowrotów konnych (wo
da odprowadzała się sztol
nią do 11

/ 2 wiorsty długości) 
10 lat temu wybito dopiero 
głębszy szyb wyciągowy na 75 m głębokości, roz
poczynając odbudowę 4-go pokładu pod trzema 
górnymi wyrobionymi. 

Jak wyżej wspomniałem, kopalnia Grodziec 
posiada pokłady węgla grubości nie więP.ej jak 

*) Łatr, miara kopalniana, zawieraje,ca 7 stóp czyli 2016mm. 

Rvs. 2. 

dla wózków. Z tej przyczyny jesteśmy zmuszeni 
prowadzić wszelkie chodniki do 5 m szerokości, 
pogłębiając spodek chodnika na 40 cm głębokości i 
do 2 m szerokości, otrzymany zaś kamień z nad
kładu węgla i ze zgłębionego spodka odkłada się 
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na boki chodnika. Profil takiego chodnika przed
stawiony na rysunku 1-ym. 

W chodnikach, służących do przewozu węgla 
końmi, spodek musi być przybierany głębiej, a 
mianowicie do 70 lub 80 cm. 

W krótkości podam tutaj sposób odbudowy 
węgla. który obecnie zarzucamy. Z dwóch pochyl
ni A i B (rys. 2) pole rozcina się chodnikami od
budowy l, 2, 3, 4 i t. d. na filary przestrzeni 
25X 25 1n lub najwyżej 30X30 m, pędząc przecin
ki pomiędzy chodnikami odbudowy. Po przygoto
waniu pola w ten sposób. wybierają się filary 
"ubierkami", szerokieroi jak chodniki na 5 m, 
przewożąc wę~iel chodnikami odbudowy na po-
chylnie. . 

Spodkiem pola idą pochylnie A i B, służące 
dla przewozu węgla i mające pomiędzy sobą filary 
oporowe po 15 m grubości. Wobec małego upadu 
węgla próżne wózki wciągają się końmi, pełne 
zaś spuszczane są przez ludzi na kółkach ha
mowanych. Liczby rzymskie oznaczają nurnem 
robót czyli u bierki filarów; w każdej ubierce 
pracuje 2-ch górników, wyjątkowo 3, jeżeli trze
ba prędzej cofać się ku pochylniom. Na ubierce 
V-ej, ażeby chodnik 2-ej odbudowy, potrzebny dla 
ubierki IV -ej, nie zawalił się, stawia się z kamie
nia, otrzymanego z pogłębienia spodka chodnika, 
mur burtowy pod piętro grubości 2 m. 

Ten sposób odbudowy, istniejący od lat wie
lu, ma jednak tę wadę, że potrzeba mieć zawsze 
dużo filarów i względnie dużo pola przygotowa
nego, co przy szerokich chodnikach odbudowy 
pociąga za sobą częstą poprawę w obudowie tych 
chodników, duży rozchód drzewa i dość utrudnio
ne przewietrzanie. Drugą zaś wadliwą stroną jest to, 
że otrzymujemy w urobionym węglu zbyt wielką 
ilość drobnych gatunków. Ażeby tym brakom 
zapobiedz, a głównie dla otrzymania więcej grub
szych gatunków węgla, już 2lata temu robiliśmy 
próby wybierania filarów dwiema ubierkami obok 
siebie, czyli chodnikiem 10-12 m szerokim, po
głębiając spodek na dwie kolejki z boków chod
nika. Otrzymywaliśmy szeroki przodek, który caly 
podcinał się, z boków zadawały się strzały, śro
dek udawało się zbijać klinami. Rys. 3 przedsta-

RYs. 3. 

wia taki szeroki chodnik, rys. 4 przedstawia filar z 
10- 12 11z szerokim chodnikiem, wjechanym w śro
dek filaru. Procent grubszych gatunków węgla 
wzrastał znacznie, lecz niezawsze udało się prze-

jechać cały filar z powodu bardzo ilnego ciśnie_
nia piętra, a potem z boków pozostawały nog1; 
trudne do całkowitego wybrania. 

Po wielu takich nieudatnych próbach musia
łem zarzucić prowadzenie tak szerokich chodni
ków, natomiast rozpocząłem próby wybierania 
takich filarów calych jednorazowo, podsadzając 

RYS. 4. 

wyrobioną przestrzeń kamieniem, ukopanym ze 
zgłębienia clrogi dla wózków i otrzymanym z nad
kładu pokładu. Próby te dały bardzo zadawala
jące rezultaty. 

Filar 25X25 lub 30X30 m, który bierze się 
do odbudowy, ochrania się od gniecenia murem 
ochronnym z ułożonego grubszego kamienia pod 
piętro chodnika odbudowy szerokości 5 m, pozo
stawiając wązkie przejście d0 węgla dla ułoże
nia kolejki. Te wązkie przodki pędzą się naprzód, 
rozszerzając je na obie strony do ścięcia się i 
otrzymuje się jeden przodek szerokości 25m czy
li calego filaru, którym posuwa się dalej, stawia
jąc z dużych kamieni mur burtowy z obu stron 
każdej kolejki, a przestrzeń pomiędzy murem 
zasypując pod piętro drobnym kamieniem (rys. 5 i 6). 

W chodnikach, utworzonych 
przez mur ochronny pod piętrem, 
stawiają się co 80 cm zaciągi, podbi
te stemplami. Końce zaciągów spo
czywają na murach ochronnych; 
dobrze jest pod koń c e zaciągów pod
kładać kawałki okrąglego starego 
drzewa, ażeby zaciągi nie spoczy
wały wprost na kamieniu, gdy bo

wiem piętro zaczyna osia.dać, kamień taki albo kru
szy się albo wyślizguje z pod zaciągu i zaciąg ~c~o
dzi pomiędzy kamienie mur~ ochr?nnego 1 Jak 
klinem rozsadza go; dobrze Jest konce 2-go lub 
3-go zaciągów opierać na jednym okrąglaku, gdyż 
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przy ~nieceniu muru zaciągi wciskają się w okrą
glak, który wygina się na kamieniach muru i gra 
rolę ankra w murze, o czem jeszcze obszerniej 
niżej pomówię. Po ujechaniu 8-10 lub 12 m daje 
się już odczuwać pewne ciśnienie piętra najprzód 
na mur ochronny, ułożony od strony chodnika 
odbudowy; stemple pod zaciągami zaczynają wci
skać się w zayiągi i końce ich pod zaciągami roz
gniatają się; wtedy trzeba te stemple z l)Od za
ciągów wybijać, podkopując stempel kilofem. Bar
dzo ważnem jest uchwycenie stosownej chwili do 
wyjmowania tych stempli; gdy się je wybierze 
zbyt wcześnie, piętro naraz zaczyna się usuwać 
i wywiera nagły nacisk I)a podsadzkę i mury 
ochronne, co jest dla tych ostatnich szkodliwem, 

RYS. 5 i 6. 

jeżeli nie zgubnem i może łatwo w:y-wołać kata~ 
strofę. Jeżeli znowu zbyt długo będzi~my czekali 
z wybijaniem stempli, to otrzymamy Je poł:upane 
i połamane, niezdatne do dalszego użytku, a nadto 
stemple, łamiąc się, będą również psuły podsadzkę, 
wgniatając kamienie muru ochronnego. Stemple 
z ~od zaciągów wybierają_ się, nie po kolei, _le_cz 
poJedyncz.o, wybierając naJpr~od ~e,. kt?re naJWię
cej okazuJą oznak, że ulegaJą Ciśmemu. Dozor
ca w takim filarze, wybrany z pomiędzy grupy 
górników, który sam. raz e~ z nimi _pr~c~j e, jest 
obowiązany, gdy wybierame stemph JUZ rozpo
częte, co 11

/ 2-2 godzin przejść wszy~tki~ trzy cho
dniki i obejrzeć, które stemple nadaJą się d? wy
bie~ania; przy uwadze i praktyce łatwo to się po
znaJe. 

Bar-dzo baczuą uwagę trzeba też zwracać na 
to, żeby, o ile możności, w samej podsadzce nie 
zostawiać lub jak najmniej zostawiać stempli, tym· 
czasowo postawionych, gdyż te przy gnieceniu 
piętra, łamiąc się, rozpychają podsadzkę i rujnują 
mury ochronne, wypychając kamiei1 na chodniki 
i kolejkę. W takim filarze pracuje 12 górników; 
9-10 są stale zajęci podcinaniem węgla czyli ro
bieniem wrębu, reszta zaś wierceniem dziur, str-ze
laniem i odbijaniem porysowanego węgla klinami. 
Można przyjąć, jako prawidło, że mury ochronne 
i podsadzka, o ile możności, powinny być dopro
wadzone jak najbliżej przodka, t. j. razem z wy
bieraniem węgla należy postępować naprzód, zo
stawiając tylko niezbędną przestrzeń dla pomiesz-

czenia górników, pracujących przy podci
naniu węgla i dla ich urobku. N a to wystarcza 
przestrzeń 3-4 lll, która oddziela podsadzkę 
od przodka; kopanie zaś dróg dla wózk<Sw 
może być doprowadzone do samego węgla. 
Przy rozpoczęciu odbudowy takiego filaru 
podsadzkę można trzymać dalej od przodka, 

B. 
żeby wywołać prędzej ciśnienie piętra, a to 
z dwóch przyczyn: l) żeby osadzanie się 
piętra postępowało razem z robotą, t. j. żeby 
nie zostawiać dużej podsadzonej przestrzeni 
poza sobą, któraby IHtraz uległa ciśnieniu; 
2) żeby mieć możność zużytkować ciśnienie 
piętra na wyrabiany węgiel. Praktyka poka
zała, że przy stosownem ciśnieniu wy hranef 
przestrzeni urobek węgla staje się o wiele 
łatwiejszym, gdyż samopodcinanie węgla 
przy naporze na pokład idzie o wiele lat
wiej, mniej potrzeba strzelać w węglq i wię
cej otrzymuje się węgla, dającego ~ię uro
bić zapomocą klinów, wbijanych pomiędzy 
piętro i pokład węgla, gdyż podcięty węgiel 
rysuje się pod naciskiem piętra. -Widzimy 
zatem, że przez wybieranie wielkiej prze
strzeni węgla otrzymane ciśnienie piętra 
nie tylko nie wywiera szkodliwego wpły
wu na prowadzenie robót, lecz, przeciwnie, 

zastosowując się do ciśnienia piętra, możemy tę 
silę zużytkować pod pewnym względem, jako po
moc przy urobku węgla. Wspominalem wyżej, że 
można uważać za prawidla prowadzenie podsadzki 
jak najbliżej węgla. lecz to tylko w tym razie, 
jeżeli piętro nie jest jednolite lecz zarysowane, 

RYs. 7. 

a-pokład węgla, b-chodnik z przybranym ~pod
kiem, c- ściśnięta podsadzka, d- opuszczone p1ętro. 
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lub jeżeli kamień w piętrze podczas roboty pęka, 
co bardzo często zdarza się, pęknięcia rozszerzają 
się i piętro grozi oberwaniem się; w takim razie 
niezbędnem jest zbliżać podsadzkę do przodka, 
gdyż niebezpieczeństwo oberwania się piętra może 
p~ciągnąć za sobą nieszczęśli_we wy:rad_ki; t~m 
w1ększe, że w przodku praCUJ e 12 gormkow 1 6 
ładowaczy. Tutaj widzimy, jak ważnym jest po
czątek podsadzki w filarze i uregulowanie ciśnie
nia piętra, ażeby siadało ono na podsadzce równo 
i rÓWliO podsadzkę ściskało. 

właśnie przez podsadzkę chcemy osiągnąć, t. j. 
otrzymamy w urobionym węglu za duży procent 
drobnych gatunków. W takich razach dobrze jest 
w samym przodku pomiędzy drogami, po których 
odbywa się przewóz węgla, ustawiać z drzewa 
okrąglego podpory w kształcie skrzyń (rys. 7) 

. dlu~ości 5 m i szerokości 11
/ 2 m, wypełniając je 

drobnym kamieniem. Takie podpory okazują się 
nadzwyczaj trwałe, piętro nie ściska ich tak silnie, 
jak podsadzkę zwyczajną, a niema najmniejszej 
obawy, ażeby wieńce rozeszły się. W ostateczno
ści zaś, jeżeli i to nie pornogloby i piętro kruszy
loby węgiel w przodku, w takim razie trzeba pod
sadzkę doprowadzić do samego węgla i chwilowo 
z robotą stanąć, zanim piętro nie uspokoi się. 
Dosyć w takiej robocie stanąć na jedną zmianę 
a najwyżej na 1-2 dni; piętro siądzie na podsadz
ce (rys. 6), w przodł-u nastąpi przełom kamienia 
i już po usuniętem ciśnieniu i po uporządkowaniu 
chodników przewozowych, które naturalnie znacz
nie obniżą się, można robotę dalej ]Jrowadzić. 

Przez przerwanie piętra ciśnienie ustanie. 
RYs. 8. Fazostawiać jako opór przeciw ciśnieniu małe fi-

R • · · · · 1· 'ś · · · t · t dt larki lub slupy węgla zdaje się że nie jest prak-owmez, Jeze 1 Cl meme 1)lę ra Jes zana o t 
silne, węgiel w przodku będzie ulegal zbyt silne- l ycznem. 
mu naciskowi, będzie się kruszył i stracimy to, co (o. N.) Walery Swirtun. 

O zastosowaniu w wielkim piecu paliwa, zawierającego siarkę ':'). 
Jakkolwiek w biegu procesów w wielkim pie

cu spotykamy jeszcze wiele zjawisk, wymagają
cych wyjaśnień, to jednak przyznać trzeba, że 
kilkanaście lat temu metalurg, kierująey pracą 
wielkiego pieca, znajdował się w daleko tru
dniejszem położeniu, niż obecnie. Dziś latwiej 
jest zawładnąć biegiem pieca i kierować procesem 
podlug wymagań techniki i przemysłu, a oprócz 
tego nie tylko popyt na czyste rudy lecz zarówno 
i popyt na surowiec wzrosły do tego stopnia, że 
wiele zakładów hutniczych musialo zrezygnować 
z pogoni za materyalami czystymi i używa obec
nie takich, jakie dawniej odrzucały z powodu 
zawartych w nich szkodliwych domieszek i nie
pożądanych sHadników. W takich warunkach 
wst~·ęt i boj~źń, ogólnie rozpo,:rszechnione przed 
tak1m wrog1em surowca, za Jak1 uważano s1arkę, 
znikły prawie zupełnie i to do tego stopnia, że 
dziś mamy wielkie piece, zbudowane wyłącznie do 
przetapiania tak malo wartościowego materyalu, 
za jaki do niedawna uchodziły piryty prażone, 
uboczny wytwór przy wyrobie kwasu siarcza
nego. Takie materyaly, zawierające wiele siarki, 
mają tę dodatnią stronę, że latwo ulegają redukcyi 
i już przy zsuwaniu się nabojów w piecu ulegają 
działaniu wznoszących się do góry gazów. Stąd po
chodzi, że z takich łatwo redukujących siępołączeń 
daleko łatwiej wydalić siarkę, niż z rud, trudno 

ulegających redukcyi, które właśnie dlatego mu
szą być przed topieniem wyprażone i rozpulchnio
ne, lub też z paliwa; zawierającego wiele siarki, 
które, przychodząc do skrzyni pieca przed formy, 
oddaje szkodliwy składnik przy bezpośredniem ze
tknięciu się z surowcem. Z tego powodu technik, 
zawiadujący wielkim piecem, musi przywiązywać 
większą wagę do siarki, zawartej w paliwie, niż do 
siarki, zawartej w rudzie, i dlatego też skrupulat
nie unika koksu, zawierającego zbyt dużo siarki. 

Przytoczone poniżej wywody, oparte na 
użyciu antracytu, zawierającego 3-4 ~ siarki, 
wykazują, że w pewnych warunkach można z ko
rzyścią i bez wpływu na jak ość surowca używać 
paliwa, zawierającego wiele siarki. 

Usunięcie siarki byłoby w wielkim piecu rze
czą bardzo prostą, gdyby tleniki żelaza rozkłada
ły siarek żelaza, ale niestety tak nie jest, i ten 
ostatni w obecności tleników jest połączeniem zbyt 
trwałem, co tłomaczy się ilością ciepła, wydzielo
ną podczas łączenia się żelaza i siarki z tle
nem. 

Przy wytapianiu surowca, zawierającego małą 
ilość manganu, np. lejarskiego lub hematytowego, 
głównym czynnikiem, usuwaJącym siarkę, jest wap-

*) O. Simmersba.ch. Sta.hl und Eisen, :i903, •tr. 163. 
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no, przyczem krzemian wapniowy w obecności wę
gla rozklada siarczek żelaza, tworząc siarczek wap
nia. Podobnie, choć w slabszym stopniu, zachowuJe 
się magnezya, odpowiednio do mniejszej ilości ciepla, 
pochłoniętego przy lączeniu się na siarczek ma
&"nowy .w przeciwieńst~wie d~ sia~·czk~ wapniowego. 
Jeżeh Jednak rudy me zawieraJą glinu, to mag~e
zya odsiarcza zupelnie tak samo, jak wapno. Za
sadowe krzemiany glinowe nie przeszkadzają lą
czeniu się siarki, owszem temu lączeniu sprzyjają 
krzemiany alkalii, o ile te ostatnie znajdują się 
w nadmiarze, przyczem konieczną jest obecność 
węgla. W dalszym ciągu kwas krzemowy nie 
wchodzi na miejsce wapna, chociaż w namiarze, 
ubogim w siarkę, i przy udziale wysokiej tempe
ratUI·y siarczek żelaza bardzo latwo ulega wpły
wowi krzemu. 

Żelazo łączy się z krzemem, tworząc wytwór, 
który podług W EDDINGA odpowiada wzorowi Fe3Si 
lub Fe~Si, a siarka lączy się z węglem na 
siarczek węgla. Inaczej rzecz się ma, jeżeli paliwo 
jest zasobne w siarkę; w takim razie o.becność 
swobodnego kwasu krzemowego, jeżeli tylko żużel 
jest nieco ciągliwszy, wystarcza, aby siarka prze
szla do żelaza, a wobec zbyt gorącego wiatru 
otrzymuje się latwo surowiec, zawierający 0,2-
0,4% siarki przy 3 i wyżej procentach krzemu. 

W tern też leży największa trudność wyta
piana surowca lejarskiego na paliwie, zawierają
cero dużo siarki, że nie możemy zależnie od reduk
cyi rud stworzyć żużel gęsty lub plynny, lecz zmu
szeni jesteśmy prowadzić proces topienia tak, aby 
żużel by l silnie zasadowy a więc gęsty. W yma
ganie takiego żużla tlomaczy się tą okolicznością, 
że duże ilości siarki dadzą się związać tylko za
pomocą wapna a rozk1'ad siarczku żelaza następu
Je tern szybciej, im wyższa jest temperatura i im 
więcej jest obecnego przy tern węgla. Z drugiej 
strony lączenie się siarki z wapnem jest tern lep
sze i zupełniejsze, im więcej tworzy się żużla. To 
masowe dzialanie żużla, choć jasno się tlomaczy, 
niemniej jednak bywa wielokrotnie przeceniane. 

Ilość żużla i temperatura stają do siebie w 
pewnym określonym stosunku, a mianowicie mniej
sze ilości żutla wymagają wyższej temperatury 
wiatru, aby dać jednakowy rezultat a niższa tem
peratura powietrza może wystarczyć do wytwo
rzenia dużych ilości żużla, jak tego dowodzi sze
reg analiz M I i II surowca lej arskiego i M VIII 
i IX surowca h ematytowego. W każdym razie nale
ży mieć w wielkim piecu zawsze więcej żużla, niż 
surowca, mianowicie w stosunku 125 do 100 przy 
temperaturze wiatru 650-700° C albo w stosunku 
115 do 100 przy temperaturze wiatru 750-800° C. 

Jeżeli temperatura wiatru zbyt spada, np. 
przy wytapianiu surowca hematytowego z tru
dno redukujących się rud, do 600° i niżej, 
to w takim razie nie tylko, że siarczek żelaza nie 
ulega całkowicie rozkładowi, ale nadto oswobo
dzona siarka nie lączy się całkowicie z wapnem, 
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co powoduje podwójną szkodę, raz, że surowiec 
pokazuje wyższą zawartość siarki, jak to widać 
z analiz surowca hematytowego M XII i XIII 
a powtóre, wobec jednakowych warunków spa~ 
da zawartość i wychodzi na to, że im mniej jest 
w surowcu krzemu, tern więcej zawiera on siarki. 
Analiza M XIV dowodzi, że z rud, trudno uleO'a
jącyc~ ~-e~ukcyi, przy współudziale wiatru go~ą
cego 1 zuzla zasadowego można otrzymać suro
wiec z malą zawartością krzemu i siarki. 

W wyrobie surowca martenowskieO'O i zwier
ciadlanego na paliwie, zasobnero w sia1~ę, mniej 
wyraźJ?e j_est_p?winowactwo siarki do wapna, czem 
lączeme s1ę JeJ z manganem. O ba pierwiastki t. j. 
wapień i mangan dzialają wspólnie, gdyż tr~dno 
topliwy siarczek wapnia tworzy z siarczkiem man
ga~m dal_eko latwiej topliwe sole podwójne w myśl 
zrownan1a: 

CaO+Mn0+2FeS+2C=Fe2+CaS+MnS-t2CO 
przed_ewszystkiem jednak wydzielenie się siarki na
stępuJe w obecności metalicznego manganu podlug 
wzoru: 

reakcya, która występuje tern wyraźniej, że siar
czek manga_nu łatw_o się rozpuszcza w stopio
nyc~ krz_emiana:cJ:t 1 wskutek wyższego punktu 
tophwośc1 latwieJ krzepnie, niż nawęglone że
lazo. 

Należy zauważyć, że przy lączeniu się siarki 
z. mangane~ met~licznym metal ten dopiero wtedy 
s1ę otr~ym~Je, t. J· tlenek manganu dopiero wtedy 
redukuJe s1r, gdy _ulegly redukcyi obecne przy 
tym procesie tlenki żelaza, i że gdy pojawily się 
nowe partye tych tleników, to utworzony man
gan na :podstawie działania masowego redukuje 
J~ napr~od a, następnie dopiero wiąże ze sobą 
siarkę s1arczkow żelaza. 

W_ziąwszy pod uwagę te oba procesy, latwo 
zr.ozu:~:neć, że otrzymujemy przytern surowiec, za
WI~raJ~CJ: ~em mni~j. siarki, ~m latwiej rudy redu
kuJ_ą _s1ę 1 1m latwieJ redukuJe się mangan. N aj
lepi_eJ pod tym względem zachowują się spaty 
prazone, których mangan wskutek ścislego zwiaz
ku z żelazem i dzięki masowemu działaniu redu
kuje się_ pod wplywem tlenku węgla prawie rów
nocześme z żelazem przy współudziale wysokiej 
te~pe~atu~'J,_ podwy_ższonej jeszcze przez cieplo 
top1ema ~~ę 1 lączema chemicznego. 

ko że nie przyczynia się do redukcyi manganu, 
lecz owszem wstrzymuje ją. 
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. Prz):' wytapianiu ~ur?wca martenowskiego 
mozna w1a~r og_rzewać mżeJ, niż przy wytapianiu 
surowca leJarskiego zależnie naturalnie od skladu 
surowca, jakiego wymaga martenowanie. Co się 
zaś tyczy ~to~unku temperatury do ilości żużla, 
to. ten zostaJe Jak po~azano przy surowcu lejar
sklm (por. anal. XV 1 XIX). Co do zdolności lą
~zenia się siarki z wapnem i manganem, to nale
zy przyznać, że wobec wielkich ilości siarki dzia
łanie manga_nu jest. silniejsze. W jednakowych wa
:u_nkach, t. J: przy_Jednakowo latwej redukcyi rud 
1 JednakoweJ ilości żużla przechodzenie siarki do 
żużla prz):' wy~apianiu surowca martenowskiego 
wymaga_ mżs~eJ temperatury'. niż przy topieniu su
rowca leJarskiego; dlatego w p1envszym razie można 
twor~):'Ć żuże~. plynniejszy, . tak że bieg J;Jieca jest 
J:at~leJszy, mz przy wyrobie surowca leJarskiego 
gd~1e _ż~że~ musi być bardzo silnie zasadowy *)~ 
~aJlepieJ w1dać lączenie się siarki przy wytapia
mu . surowca zwierciadlanego, jak to pokazuje 
tablica IV. R~zultat jest tern lepszy, im wyższa 
temperatura Wiatru. 

Pomeważ w spatach prażonych redukcya 
ma?ganu następuje wcześniej, niż ma to miejsce 
w mnych rudach, przeto i czas trwania działania 
manganu na siarkę jest znacznie dluższy, a otrzy
~any surowiec zawiera mniej siarki. Dalej, żużel 
~ue może bJ:ć. otrzymany w_ stanie tak plynnym, 
Jak ma to mieJsce przy namiarze, ubogim w siar
kę, trzeba bowiem pamiętać, że im mniej zasad *) Si=ersbach, pracując z koksem i antracytem (zawierają
znajduje się w żużlu (CaO, MgO, Al

2
0

3
), tern wię- 1 cy~i ra~em_2,5-30fo S) ~ otrzymY';ał :tMel ciągliwy i surowiec lejar

CeJ· zawiera on kwasu krzemowego kto'ry o t l- ski, zawieraJący 4,50/o SI, 10fo Mn l 0,050/o s, dodając do zasypu nieco , n1e Y rudy manganoweJ. 
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TABLICA IV. 
trudno i 35% łatwo 

Analiza j M n 

surowca t s 
Temperatura wiatru 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

SuROWIEC zwiERCIADLANY (65 % 
redukujących się rud). . 

XXII XXIII 
l 

XXIV 

25,45 27,70 2!,20 

o,oog 0~013 o,o21 
630 640 58o 

l 
dużo siarki (średnio do 4% S), należy używać do 
wyrobu surowca zwierciadlanego; w razie jeżeli 
niema do tego celu odpowiedniej rudy, to paliwo 
takie może służyć w następstwie do wyrobu su-

Ilość żużla na 100 cz. sur. Il9 Il9 I I) 

row.ca. martenowskiego, który może znieść wahają
cą s1ę 1 dość znaczną zawartość krzemu; w ostatnim 
zaś wypadku można wyrabiać surowiec lejarski, 
szczególniej jeżeli rozporządza się rudami, łatwo 
ulegającemi redukcyi, przyozem wymagana ilość 
krzemu przechodzi nawet przy niższej temperatu
rze wprost do surowca, co jest rzeczą ważną już 
ze względu, że gazy wylotowe wielkiego pieca 
wskutek znacznej obecności wapnia zawierają du
żo kwasu węglowego a aparaty CowPERA właśnie 
wkutek tego źle się ogrzewają. l 

Si02 32,79 
Al20 3 7,20 

Analiza Fe O I ,3 I 

żużla l 
MnO I8,I3 
CaO 26,68 
C aS 9,go 
M gO 4,09 

34,02 
7,66 
o, 53 

21,19 
25,36 
8,53 
2,67 

35,48 
II,]O 
I,I7 

II ,94 
27,65 
8,9I 
2,20 

Wysokość pieców uledz naturalnie musi pew
nemu ograniczeniu, o ile jakość wytapianego 
surowca będzie doznawala silnych wahań . 

Co się tyczy wytwórczości, to surowca zwier
ciadlanego można otrzymać na dobę 50 000 kg, 
lojarskiego 100 000 !?g a martenowskiego do 
150 000 lzg. 

Przedewszystkiem więc paliwa, zawierającego Henryk TVdowissewsld. 

Zebrał 

A N D .I:t Z E J A L B R E C H T. 
(Ciąg dalszy, p. :1'.~ 15, str. 426.) 

Część podziemna dążyła od zachodu na wschód się kierunku pośredniego pomiędzy znanemi leo
przez Olkusz równolegle do biegu sztolni Ponikow- palniami olowiano-srebrnemi a teraźniejszemi gal
skiej i ciągnęła się przeszlo 4 wiorsty (2100 sążni). manowemi. Wykonanie jednak takiej sztolni na
Prowadzona najdłużej wraz z Ponikowską, sztolnia potyka następujące przeszkody: a) Potrzeba byłoby 
Pilecka swą ruiną sprowadziła jednoczesne znisz- pokonać niejedną trudność w robotach, czy to 
czenie sztolni Ponikowskiej; dawnym kanalem rozkopując piaszczyste zamiecie dla kanału ot
jej, zasypanym piaskiem, pł'ynie jednak woda, któ- wartego, czy to więcej jeszcze pędząc sztolnie 
rej odpływ wynosi 300 do 500 stóp sześc. na mi- przez twardy kamień i kurzawki, czy wreszcie 
nutę. zwalczając gwaltowne naplywy wód w tych miej-

Rzut oka na te 6 dawnych sztolni wskazuje scach, gdzie kamień nadkladowy zawiera szczeli
stosunek ich między sobą i względną dążność; wo- ny. b) Czas, potrzebny dla dokonania takiego 
góle zmierzano od niższego punktu, z dolin rze- przedsięwzięcia, musialby być długi, chociażby na
czek, wpadających do Przemszy, ku wzgórzom wet prowadzono sztolnię kilkoma przodkami przy 
małoznacznym Olkusza, unikając piasków środko- pomocy maszyn parowych nad świetlnikami, mia
wych. Z dawnych akt żup olkuskich dowiaduje- nowicie sztolnia taka wymagalaby 30-;-50 lat cza
rny się, że sztolnia Ponikowska była 0 kilka sążni su. c) Zważywszy, że odległość od Sławkowa do 
głębsza od Pileckiej, sądząc zaś po punktach, od Olkusza wynosi dwie mile, zamierzona sztolnia 
których zaczynano sztolnie, i porównywują:c z ogól- musiałaby mieć kilka wiorst kanału otwartego 
nym poziomem, wnosić możemy, że najgl~bszemi i przeszlo milę chodnika; koszt takiego przedsię
były sztolnie Czartaryjska i Starczynowska. Chcąc wzięcia wynosiłby najmniej 2000000 rub. 
więc prze~rowadzić sztolnię, głębszą od dawniej- Z tych to względów, gdy w 100 przeszlo lat 
szych, ktora byłaby rzeczywistym kluczem do po zupelnem ustaniu robót pod Olkuszem około 
kopalń olkuskich, trzebaby zaczą:ć ją już przy r. 1815 była mowa o osuszeniu tych kopalń, wi
korycie rzeki Przemszy, o ile możności przy niż- dzimy, iż układano coraz to nowe projekta, któ
szym jej biegu, czyli poniżej Slawkowa, cią:gną:c l rych wykonanie rozbijało się o coraz inne prze
zaś dalej przez środek pola, należałoby trzymać szkody i których treść przytoczymy w skróceniu, 
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zaczynając od życzliwych dążeń STASZYCA, tego 
zasłużonego męża na polu wskrzeszenia naszego 
górnictwa. 

STASZYC przedstawił w celu osuszenia koJ?alń 
olkuskich Glównej Dyrekcyi Górniczej prOJekt 
uchwycenia wód Witeradówki i Baby, niknących 
gdzieś w piaskach środkowych, odprowadzenia 
ich korytem ku Przemszy i otworzenia dawnych 
sztolni lub ustawienia maszyn parowych do pom
powania reszty wód. Bliższe opracowanie tego pro
jektu polecone bylo radcy garniczemu BEKERowr, 
który pL"zedstawi.J: trzy środki: l) Przeprowadzenie 
sztolni od młyna Warwasa przez Bukowno, Ujków, 
Stary-Olkusz ku Rabsztynowi, licząc 60'0 sążni na 
kanał, a 6000 sążni na chodnik podziemny; wyko
nanie wymagaloby 26 lat czasu, koszt wynosi.J:by 
okolo 750000 rub. 2) Odnowienie sztolni Poni
kowskiej kosztem 300 000 rub. albo Pileckiej ko
sztem 180 000 rub., na co potl'zeba byloby 20 lat 
czasu. 3) Przeprowadzenie nowej sztolni rlla spu
szczania wód do Szreniawy pod Czerną w okręgu 
Krakowskim przez Witeradów, Sieniczno, Olelin 
od poludnio-wschodu Olkusza aż do dawnych osta
tecznych okien sztolni Pileckiej i Ponikowskiej; 
cliugość tej sztolni wynosilaby 7 000 sążni, koszt 
750000 rub. 

ni, i odprowadzić ich wody, aby nie wpływały 
one w środkową okolicę dawnych kopalń i nie za
tapiały ich; następnie miano wybić na kopalni · 
Józef równolegle do linii sztolni Ponikowskiej 4 
szyby, głębokie około 20 sążni i odlegle jeden od 
drugiego o 40 sążni, i zaopatrzyć je w 4 maszyny 
wodociągowe każda o sile 145 koni. N a to wszyst
ko LEMPJ:: oznaczy! czas wykonania 7 lat i koszt 
450 000 rub., a następnie, po ściślejszym obliczeniu, 
800000 n1b. Niepraktyczność tego projektu oka
zala się jasną., gdy w 15 lat później wybitym byl 
szyb żelazny w kanale otwartym sztolni Poni
kowskiej, o czem poniżej jeszcze wypadnie nam 
mówić. 

Gdy górnictwo zostawalo pod zarządem Ban
ku Polskiego, hrabia EDWARD RACZYŃSKI w r. 1834 
odnowi! częściowo projekt sztolni od mlyna War
wasa, mianowicie zaprojektował wykopanie kana
lu otwartego od tego miejsca na 1100 sążni do 
natrafienia na pierwsze galmany w Bukownie i 
równoczesne odprowadzenie rzeki Baby; 5°/0 od 
ofiarowanych na ten cel 78000 rub. po uskutecz
nieniu robót i osuszeniu kopalni mialo być wy
plap,one na utrzymanie uczniów ~órniczych (3000 
rubli), na bibliotekę imienia RACZYNSKIEGO (600 rubli) 
i do kasy braterskiej górniczej (300 rubli). Pro
jekt RACZYŃSKIEGO spelzl na niczem, a Bank przy-

z tych trzech sposobów Główna Dyrekcya stą.p1l w r. 1837 do wykonania innego, mającego 
Górnicza wybrala kierunek pierwszy, uważając że na celu tylko częściowe osuszenie pola olkuskiego, 
sztolnia, idąca od W ar w asa, przy pomocy maszyn t. j. samej kopalni Józef, przez oczyszczenie ka
parowych_ mogłaby być wykończoną w 12 latach nalu otwartE\go sztolni Ponikowskiej, poczynając 
i, jak mmemano, za 300000 rub; miala ona iść w od Rutek; jednocześnie w pobliżu dawnych odrzwi 
prostej linii przez Brrkowno i Ujków do pierw-

1 

ujściowych w stoku tej sztolni o 1130 sążni od 
szych odrzwi sztolni Pileckiej, a następnie albo Rutek przebito do głębokości 48-80 stóp 6 ot
po linii poludniowej tejże sztolni aż za Olkusz, worów wiertniczych, z których woda tryskalajak 
lub też linią pośrednią pomiędzy dwiema sztolnia- ze studni artezyjskich. Mając takie studnie, z 
mi Ponikowską. i Pilecką. Podlug projektu, przed- l których woda bila na l stopę w górę, rozpoczęto 
st~wionego przez dyrektora Uur.ANA, sztolnia _ta na wniosek radcy górnic~eg? LEMPE_Go i nac_zelr~ika 
m1ała być głębszą o 17-18 sążm od wspomma- / SzuMANA w r. 1838 poglęb1eme pom1ędzy mem1 w 
nych clwóch dawnych sztolni. Oprócz tego rzeka kanale otwartym sztolni Ponikowskiej szybu że
Baba miała być odprowadzona ku rzece Sztole, laznego eliptyeznego, średnicy 12 i 8 stóp, aby w 
aby nie wplywala do zapadniętych kopalń; nako- l nim ustawić dwie pompy z maszyną parową o si
palni Józef miano wybić szyb wodny chociażby le 100 IP. Szyb ten wybito z początku od jesieni 
na 80 sążni głęboki, a zatem pod dno sztolni, z r. 1838 do r. 18±0 przy pomocy maszyny parowej 
maszyną parową o sile 200-250 IP; wreszcie mia- 6-konnej do głębokości 46 stóp, następnie zaś 
.la być otworzona, jako pomocnicza dla spuszczenia l usunięto tę maszynę i postawiOJ?.O 100-konną., nie
rzeki Baby, dawna sztolnia Starczynowska. Tak gdyś okrętową., przerobioną w Zarkach w zakla
obszerne roboty zbyt nizko byly obrachowane na dach Steinkellera; przy pomocy tej ostatniej po-
300000 rub., ponieważ koszt wykonania ich prze- glębiono szyb żelazny dalej od lata r. 184:1 do 
niósłby niewątpliwie 2000000 rub. Pomimo tak końca r. 1842 do 73 stóp. Obserwacye, czynione 
nizkiego obliczenia kosztorysu robót przedsię- w roku 1842, który należał do lat najsuchszych, 
wzięcie to zdawala się kosztownem i wymagają- wykazaly, że maszyna ta byla w stani8 przemódz 
cero dlugiego czasu, i ówczesny minister Skarbu naplyw wody, t. j. iż w ciągu 5 minut można 
książę LUBEOKI w r. 1827 sklaniał się do innego bylo osuszyć dno szybu, przy każdero jednak za
projektu, przedstawionego przez radcę górniczego trzymaniu maszyny przez 20 minut woda napel
LEMPEGO, a polegającego na tern, żeby strumienie niala caly szyb i przelewała się wierzchem, a 
Witeradówki i Baby, p~yn~ce od poludniowej st1:o- cią~le ~awet pompowanie nie wpływało ~a ~bni
ny Olkusza, oraz strum1eme od Pomorzan w pol- żem e s1ę stanu wody w szybach kopalm J ozef, 
nocnej stronie ująć w oddzielne c1 wa kanaly cero- położonych w odległości 400-450 sążni od szybu 
browane lub murowane, ellugości okolo 6 000 sąż- żelaznego. 
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Dla lepszego zbadania natury przypływu 
przebito w d11ie szybu w roku 1844 dwa otwory 
wiertnicze, jeden na 93/ ,., drugi na 71

/
2 

sążni, lecz 
i to nie wpłynęło na obniżenie poziomu wód w 
przy~eg!ej kopalni Józef; każde zagłębienie w 
szyb1e zelaznym wywoływało tylko większy na
pływ wód, dowodząc tern ich obfitości i rozle
głości przybywających poziomów zalewów pod
ziemnych. W przypuszczeniu, że maszyna, ciągle 
będąc czynną. mogłaby przemódz wodę w szybie, 
projektowano od spodu jego na głębokości 68 
stóp od zrębu przeprowadzić chodnik w kierunku 
poludniowym ku kopalni Józef. W tym celu w 
r. 18±5 pompowano znów wodę z szybu, lecz ma
szyna zaczęła ulegać zepsuciu i zamiast EiOO stóp 
sześc. na minutę, jak miala wylewać wedle wyra
chowania, była zdolną wyciągnąć zaledwie 300 
st~p sześc, każcle zatrzymanie nawet na pól go
dzmy napełniało szyb wodą, niepodobna więc by lo 
ow~go chodnika rozpoczynać. Co gorsza, wyply· 
waJąca szy hem całą masą woda nie wpływ al a 
wedlug czynionych spostrzeżeń na obniżenie wód 
na przyleglej kopalni Józef i kosztowna ta próba 
stwierdziła zasadę, że w polach olkuskich można 
wodę spuszczać jedynie sztolniami, a maszyny pa
rowe pomagać mogą tylko robotom. Roboty w 
stoku Ponikowskim i przy szybie żelaznym od 
roku 1837 do 1846 kosztowały razem z wartością 
maszyny 123 650 rub. 95 kop. 

Zarządzone w r. 1838 w jednym z szy
bów wodnych na kopalni Józef obserwacye wy
ookości wodostanu, które ciągnęły się nawet po 
ustaniu robót w szybie żelaznym, zawierają dane 
za 22 lata; z nich wyprowadzić można między 
innymi i ten wniosek, że jak napływ wody _do 
szybu żelaznego byl zmiennym i zależał od hydro
metrycznego stanu roku i doplywów podziemnych, 
tak również napływ wód na całej przestrzeni pól 
dawnych kopalń olkuskich zostaje w ścisłym 
związku z wilgocią roku i obfitością wód w źró
dłach, wypływających ze wzgórz jurskich w dolinę 
staro-olkuską. Dla zbadania powodów naplywu 
wody na pola kopalń olkuskich, t. j. wykrycia 
źródel, skąd one glównie pochodzą i w ogóle, jak 
wiele wód zbiera się, gdzie są ich oclplywy, w 
końcu dla obmyślenia środków pokonania prze
szkód ze strony wody, Bank Folski polecił swe
mu inżynierowi zdjęcie mapy topograficzno-hy
drograficznej okolic Olkusza od strumieni, zasi
lających Babę, aż do Przemszy. Mapa ta, spo
rządzona w r. 1842 przez inżyniera LEsiCZYŃSKIEGO, 
oraz jej profile niwelacyjne dają nader ważne 
wiadomości o spadkach tej przestrzeni; na niej 
pierwszy raz dopiero dokladnie wskazano, którędy 
należy poprowadzić kanał cembrowany dla od
wrócenia wód południowych, mianowicie dla od
prowadzenia mimo piasków środkowych olkuskich 
wód ze strumieni: olelińskiego, z Sienicznej, Zim
nodołu a szczególnie Witeradówki, które, lącząc 
się. zasilają zwykle małoznaczną rzeczkę Babę, w 

suchych latach zaledwie sączącą się lub prawie 
niewidoczną, jak np. w latach 1842, 1849, 1853, 
1858, 1859, lecz w innych latach mokrych two- · 
rzącą silny potok i przemieniającą się w rzekę, 
unoszącą 3 000--4 000 stóp sześc. wody na minutę, 
jak miało to miejsee ostatnimi czasy w latach 
1844 i 1855; tak uehwycone kanalem wody rzeki 
Baby radzono spuścić łożyskiem rzeki Sztoly do 
Przemszy. Projekt ten po bliższym rozbiorze 
uznano za niewykonalny, ponieważ nie odpo
wiadał on głównemu celowi osuszenia kopalń, le
żących w pólnocnej i zachod11iej części pola ol
kuskiego. 

Gdy w końcu roku 1843 delegacya pruska 
zwiedzała nasze zakłady rządowe górnicze, pro
jekta osuszenia kopalń olkuskich były rozbierane 
szczegółowo na miejscu przez dyrektora górni
czego śląskiego KARNALA, PuszA, ŁAB!J;CKIEGo, SzuMANA 
i CIESZKOWSKIEGO. Wznowiono rozbiór dawnych 
projektów i na nowo obliczono, że sztolnia, idąc 
od Warwasa lini~ P.omiędzy .kopalniax:ni Ulisses i 
Jerzy ·ku kopalm J ozef. mus1alaby m1eć GOO sąż
ni kanału otwartego i 6000 sążni chodnika pod
ziemnego, przyczem . trzebaby wy bić 60 świetlni
ków, szyby zaś miałyby wówczas głębokości: w 
Krążku 14 sążni, na kopalni Jerzy 28, w Ujkowie 
25, przy odrzwiach sztolni Pileckiej 22, na kopal
ni Józef 34, pod Olkuszem zaś 40--45 sążni; sztol
nia ta mogłaby przeto być głębszą od dzisiejszych 
robót na kopalni Ulisses i Jerzy o 10, a na ko
palni Józef o 18 sążni. Do wykonania takiej 
sztolni przy pomocy 3 maszyn parowych '[JOtrzeba 
byłoby 25 lat czasu i 1100000 rub. funduszu. Ze 
względu jednak, że projekt ten dla wysokości 
kosztów nie mógł być rządowi po objęciu przezeń 
górnictwa przedstawiony, również jak i projek
ta innych sztolni, zaczęto rozpatrywać kwestyę 
otworzenia i przedłużenia sztolni Starczynowskiej 
kosztem 700000 rub. w ciągu 20 lat lub sztolni 
Pileckiej kosztem 300 000 rub. w ciągu 12 lat. 
Kiedy następnie już w roku 1845 szyb żelazny 
okazal się chybiającym celu a przeprowadzenie z 
jego podszybia chodnika ku kopalni Józef nie
możliwem, Pusz i CIESZKOWSKI ułożyli i przedsta
wili projekt, aby chodnik ten rozpocząć wyżej z 
kanału sztolni Ponikowskiej ku kopalni Józef, 
przez co wejdzie się do niej o 5 sążni pod jej 
dawniejszy poziom. Projekt ostatni obejmowal 
15 sążni kanału otwartego i 28-1- sążnie chodnika 
podziemnego z 6 świetlnikami, koszt obliczony 
został na 33 300 rub., wykonanie zaś wymagać 
mial o 6 lat czasu. Jednak i to przedsięwzięcie 
dla braku funduszów i ograniczania wytwórczości 
cynku a zatem i galmanu odsunięto do dalszego 
czasu. 

W kilka lat później polecone zostalo JANOWI 
HEMPLOWI opracowanie karty geognostycznej od 
Olkusza do granicy śląskiej. HEMPEL po zniwe
lowaniu przestrzeni od Olkusza do Przemszy na
znaczył na swej karcie kierunek sztolni głębszej 
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od wszystkich poprzednio proponowanych, a za
tem właściwej głębokiej sztolni, mającej służyć 
za klucz do kopalń tego pola; wziął on punkt na 
Przemszy niższy, aniżeli młyn Warwas, miano
wicie młyn Ryszkę, polożony o 898 stóp nad po
ziom morza, przez co zyskał 11 stóp spadku wię
cej. HEMPEL proponowal prowadzić kanał otwarty 
tej sztolni od młyna Ryszki za biegiem rzeki 
Sztoly długości 3 600 sążni a potem w równej 
odległości od dawnej sztolni Starczynowskiej 
jeszcze 400 sążni, czyli razem 4000 sążni. Dalej 
zaczynać się miala sztolnia właściwa, zmierzająca 
przez piaski olkuskie ku kopalni Józef, z odnogą 
ku kopalniom Jerzy i Ulisses; długość jej wów
czas wynosiłaby: od ujścia do kanału otwartego 
ku wschodowi do Ujkowa . . 1000 sążni 
dalej przez piaski do odrzwi sztol
ni J:>ileckiej . . . . . . . . 
od odrzwi sztolni Pileckiej przez 
kopalnię Józef . . . . . . . . 
za kopalnią Józef ku miastu Olku
szowi i do szybu Stanisław między 
ostatnimi świetlnikarni sztolni Po-
nikowskiej i Pileckiej · 

razem: 
nadto 450 sążni odnogi do kopalni 
Jerzy i dalej .J-50 sążni ku kopalni 
Ulisses . 

1100 
" 

600 
" 

1400 
" 

4100 sążni 

900 
" razem chodnika podziemnego 5 000 sążni 

Ogólna więc długość sztolni i kanału otwar
tego wynosić miała 9 000 sążni, czego koszt z 
uwagi na taniość przeprowadzenia kanału otwar
tego, lecz znaczniejsze może koszta przechodzenia 
przez miejsca, gdzie mogą zdarzyć się kurzawki, 
zwłaszcza przy przebijaniu świetlników, z uży
ciem kilku maszyn parowych pomocniczych, mu
siałby: wynieść okol o 1000 000 rub. 

Eh·odki do osuszenia pola olkuskiego w celu 
rozwinięcia tam robót górniczych mogą być na
stępujące: 

1) Wypompowanie wód maszynami paro
wemi. 

2) Odwrócenie potoków, łączących się w 
Babie, od wpadania w piaski środka pola olkuskie
go, aby przez nie nie dostawały się do kopalń. 

3) Spuszczenie wód sztolniami z pola kopalń, 
będących w biegu. 

Poropowanie okazało się bezskutecznem w 
szybie żelaznym, bo zaledwie chwilowo zdołano 
przemódz napływ wód w tym szybie, a nawet si
la 100 koni, która wyciągalaby 600 stóp sześc. wo
dy na minutę, byłaby do zamierzonego celu nie
dostateczną. Założenie na calem polu w tym sa
mym celu większej liczby maszyn parowych ma 
jeszcze te niedogodności, że : 1) trzeba byłoby ko
pać kanały lub urządzać koryta cembrowane dla 
odprowadzenia wypompowanej wody, 2) liczba 
maszyn musiałaby być znaczna, gdyż nie tylko 
trzeba byłoby ustawić je w miejscach, gdzie wy
dobywa się galman, lecz i w punktach pośrednich, 

aby ściąganie wód było jednostajne, 3) byłoby 
kosztownem nie tylko kupno i ustawienie tylu ma
szyn, lecz i pogłębianie szybów wodnych w twar
dych wapieniach oraz w niektórych miejscach w 
kurzawkach, 4) utrzymanie maszyn przedstawia 
wysoki roczny stały wydatek, 5) pole olkuskie nie 
jest wszędzie jednakowej natury, gdyż spotykają 
się i zagłębia dolomitów szczeliniastych i kurzawki 
i grzbiety wapieni tryasowych, skąd pochodzi, że 
wodostan podziemny, t. j. przypływ wód i zbie
ranie się ich na różnych poziomach wykazują 
znaczną niejednostajność nawet na jednej i tej sa
mej kopalni; podobnie i przepływy potoków na 
powierzchni przedstawiają znaczną rozmaitość nie 
tylko w różnych punktach, lecz i w różnych la
tach; gdzie więc w jednym roku maszyna 20-kon
na byłaby dostateczną, tam w drugim nawet 100 
konna zaledwie zmódzby mogla napływ, a przeto 
koszt urządzenia maszyn musiałby być zastosowa
ny na wypadek wielkich wód. Jak nadzwyczaj 
różnorodny i zmienny bywa stan wody w kopal
niach pól olkuskich, wykazują badania, prowadzo
ne na kopalni Józef w przeeiągu 22 lat, podłuo
których różnica pomiędzy najniższym punkte~ 
wodostanu w latach suchych (18±2 i 1859) a naj
wyższym w latach mokrych (1844 i 1855) stano
wiła 265 cali czyli 22 stopy; wynikać przeto mo
gla z tego powodu wielka trudność przy ustawia
niu i działaniu maszyn parowych. 

Odwrócenie koryta Baby musiałoby być do
konane zapomocą schwycenia tamą wód od 
wschodu a następnie zbierania ich do koryta mu
rowanego lub kanału cembrowanego, idącego na 
poludnie ku rzece Sztole, aby ominąć chciwie 
pochłaniające wodę zaspy piaskowe pod Olkuszem. 
Wody Baby w niektórych latach zaledwie są wi
doczne, w innych płyną szerokim potokiem, są 
na.wet lata, w których rzeka ta zupełnie wysycha, 
jak mialo to miejsce w latach 1858 i 1859; obfi
tość potoku pochodzi od zbierających się źródlisk 
i zlewających się z sobą strumyków, a powodem 
tego są wody, spadające z atmosfery i pochłania
ne w latach dżdżystych również przez szczelinowa
te nadkładowe warstwy tryasu. Odwrócenie więc 
Baby nie byłoby środkiem stanowczym, lecz ra
czej pomocniczym dla piaszczystej części pola, 
która dziś nie może być przedmiotem osuszenia; 
środek ten byłby przytern pomocny tylko na nie
które lata mokre, co zdarzać się zwykło zaledwie 
co kilka lub kilkanaście lat bez oznaczonego po
wrotu okresów lat; zato w latach średnich i su
chych byłby on zupełnie zbyteczny. 

Pole olkuskie, o ile wnosić można po daw
nych zrobach, po zapadliskach dawnych szybów 
i szybików, po kierunku świetlników sztolni, po 
ilości wydobywanej rudy ołowianej, jaką dawne 
rej estra gwareckie wykazują, wreszcie z opisu 
robót, zachowanych w protokółach narad gwa
reckich, było najwięcej wyrobione przy liniach 
sztolni i na pograniczu piasków. Kierunek sztol-
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ni Pileckiej, płytszej od innych, szedł za grzbie~ przez piaski, kurzawki i popękane dolomity. 
tern, który tworzy wapień podstawowy; upad Gdyby się jednak doszło do nich sztolniami i ich 
warstw jest wogóle trudny do oznaczenia przy odnogami lub chodnikami, to mogłoby się opłacić 
pokładach, ciągnących się gniazdami, są jednak wybicie świetlnika albo szybów dla przewiewu 
wielokrotne wzmianki w aktach dawnych, że lub wydobywania galmanu, gdzie zachodzilaby 
warstwy błyszczu ołowiu mają upad na pólnoc tego potrzeba. Chcąc wyzyskiwać Olkusz, należy 
ku linii sztolni Ponikowskiej, z drugiej strony ku . więc ograniczyć się do tych przestrzeni, gdzie ro
piaskom, a głównie w kierunku dalszego ciągu boty mogą się wykonywać na pewniejszych zasa
sztolni ku poludniowemu wschodowi czyli ku dach i z najmniejszym kosztem, a zatem w polu 
miastu. Ten ogólny zarys sprawdziły obserwacye między dawneroi sztolniami; środkiem do tego 
przy robotach, prowadzonych przeszlo 40 lat mogą być znowu tylko jedynie sztolnie. Sztolnie 
na kopalni Józef; od sztolni Starczynowakiej cią- spuszczają wodę w miarę postępu robót i odpo
gnęły się rudy .ołowiane, dalej w kierunku na wiednio do przypływu, zależnego od suchości ro
wschód ku piaskom oraz w Ujkowie wydobywano ku; koszt, wyłożony na nie, służy tak długo, do
rudy bo~ate, zdaje się więc, że i pod piaskami są 

1 

póki sztolnia stoi, a wydatki na utrzymanie w 
bogate skarby, lecz dostęp do nich jest trndny, dobrym stanie są względnie umiarkowane. 
gdyż trzeba byłoby prowadzić kosztowne szyby (o. n. N.) 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lutym r. 1904. 
WF,;GIEL KAMIENNY. W lutym r. 1904 w 29 J robotników: górnicy 28,25, pomocnicy pod ziemią 

kopalniach węgla kamiennego było czynnych 47 48,82, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 27,60, 
szybów wyciągowych i 305 kotłów parowych. l kobiety 5,02, razem 109,69. Suma ogólna zarobku 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 24 robotników wynosiła (w rublach): górnicy 218679, 
dni roboczych. pomocnicy pod ziemią 190221, pomocnicy na po-

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal- wierzchni mężczyzni 116461, kobiety 11148, ra-
niach była następująca: zem 536 509. Przeciętny zarobek jednego robotni

ka na dniówkę był następujący (w rnblach): gór-
nicy 1,93, pomocnicy pod ziemią 0,97, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,05, kobiety 0,55, wo· 
góle 1,22. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadało zarobku robotników (w rublach): gór
nicy 54,39, pomocnicy pod ziemią 47,32, pomocni-

"'§"' P-1 "CC ~ 

·§:~w 
~d;:; 

~~~~ .".?>S., 

Moc 

IP 
~~ . .s 

Maszyny Licz ba ~ .... ~ 
Wyciągowe . 70 8 518 2,12 
W odociągowe . . 128 17 191 4,28 
Do innych celów 145 5 043 1,25 

Razem 343 30 752 7,65 
Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiła: na powierzchni 338 i pod zie
mią 602. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była następująca: górnicy 4 732, pomocnicy 
pod ziemią 8 179, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 623, kobiety 841, razem 18 375. Na l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało robotni
ków: górnicy 1,18, pomocnicy pod ziemią 2,03, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1,15, kobie
ty 0,21, razem 4,57. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 35,40 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 12,97 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 9,12 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 218.88 ctr. metr., do rocznej- 2 626,56 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górnicy 113 558, pomocnicy pod zie
mią 196 304, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 110 947, kobiety 20196, razem 441005. Na l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypada.lo dniówek 

1 cy na powierzchni mężczyzni 28,97, kobiety 2,77 
razem 133,45. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych była na
stępująca: 

Zakończone śmiercią . 
Niezdolność do pracy zu
pełna . . 

Niezdolność do pracy czę-

5 

Przy:padało 
wypadków nieszczęśliwych. 

0,27 0,12 

ściowa . . . . . . 27 1,47 0,67 
Wyzdrowienie zupełne . 483 26,92 12,01 

Wytwórczość węgla podług gatunków była 
następująca: 
Gat. grube 2136501 ctr. metr. czyli 53,14% wytw. 

" średnie 656904 " " " 16,34°/0 " 

" drobne 1227 037 " " " 30,52% " 
Razem 4020442 ctr. metr. czylilOO,OOOfo wytw. 
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---------------------------------------------------------------------------

Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 byla następująca: 

----------~~--~- ------~~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
W r. 1904 wydobyto węgla więcej 

Nazwa 

"kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

(+)al bo mniej (-),niż w r . 1903 
----~---1-----~---1 l 

&0 o ~ 0 o 
~";g> ~-c g> Od początku 
g :;"'ij b g e:g Luty roku do 
~~1""""1 -- - ......... 

3 '"'81 l ~ i';;8l 29 lutego 

Rok 1903 Rok 1904 

centnarów metrycznych ctr. metr. j % ctr. metr.' % 

l l l l 
Niwka ( l )/ 5336g7

1 

120<:)401 478562 952935- 55135 . - !O - 256466- 21 
Barbara 

T ow. Sosnowieckie . 

" " 
Mortirner " " 4'4 434 l 8g8 8og 400 855 771 gw - 13 579 ~ - 3 - 126 88g - 14 
Milowice " " 320135 708187 3og647l 624007-10488- 3- 83s8o- 12 
Hr. Renard. Hr. Renard .q8g6oo 1000214 so8799 1 138445 + 19199 + 4 + 138231 + 14 
AndrzeJ· II . " 6 886 r.1362 26 roo1 

sr 855 + '9 274 + 28o + 37 493 + 261 
" " " Kazimierz " vV arszaw~:;kie 373 soo l 792 520 366 1oo

1 
-;67 3oo - 7 46o ~ - 2 -- 25 220 -- 3 

Feliks . 111 ooo 223 8oo 103 -100 222 8oo - 7 6oo - 7 - r ooo - o 
" " 

Paryż . " Franc.-Wloskie . ) 422 103 1 3g3 11 6 436 g82 903 26g + 14 879 l + 4 + 10 r 53 + r 
ICoszelew " " " l 
Saturn " Saturn 436 953 885 744 3g6 85r g2o 243 - 40 102 - g + 34 499

1 
+ 4 

Czeladź " Czeladzkie 370 ooo l 73g 027 381 567

1 

749 883 + 1 1 s0 + 3 + 10 8s61 + 1 
Flora . " Flora J l 
Franciszek. " " l 177458 366303 18g784

1 

375774 + 12326 + 7 + 9-17' + 3 
MikoJ:aj " " " l 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 53549

1 

104149 49661 93776-- 3888 - 7 - 10373- 10 

Grodziec I . St. Ciechanowski 32 256 76 402 29 233 62 233 -- 3 023 - g - 14 16g - rg 
Grodziec ll Tow. Grodziecki e . 18 130 33 oos 47 g8gl 92 659 + 29 859 + 165 + 59 654\ + 181 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 62 O.xl T 43 000 75 soc 148 soo + l 3 500 + 22 + 5 sool + 4 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 88041 r83 577 86oro 12g8ro - 2 031 - 2 ·- 53 70 -- 29 
Tadeusz II. " " " T5844 44532 30815 53420 + 14971 + 94 + 8888 + 2o 

" " " . Dzierż. T. W aligórski 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 

" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
vV. Szyszkin . 
z. Zwoliński. 
L. Piwowar 

10666 20007 13345 34755 + 209 1+ 25 + 14r-t8+ 6g 
15 320 35 66o l T 984 25 g84 - 3 336 - 22 - 9 06 - 27 
13224 ! 31924 r8688

1 
45484 + 5464

1
+ 41 + 1356ol + 43 

453 2903 5220

1 

9819 + 4767 +1052 + 6916 + 238 
12 330 36 449 31 88s 6s 6so + 19 555 + 159 + 29 20! + 8o 

Matylda. 
T adeusz I 
J akób . 
Wańczyków 

Leokady a 
Stella. 

" 
M. Wieczorkiewicz 

712 6112 p86
1 

6744 + 2 574 + 362 + 632 + I0 

1700 s 300 4240 8015 + 2 540 + T49 + 2715 + 51 

" 
" 
" 
" 

.M. St·ernicki . 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
M. Sternicki . 

Razem: 

8.f37 32727 13879
1 

36039 + 5 392 + 64 + 3312 + IO 

2465 7854 - l - -- 2 465 --100 - 7854 - 100 
27?6 86g6 - l - - 2 7?6 - 100 -- 86g6 1· - 100 

.1 2300 1 86rol - - 1- 2300 -TOO- 86ro -100 
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450 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904. 

Dnia 29 lutego r. 1904 pozostalość wydo
bytego węgla na kopalniach była następująca: 

Rozchód węgla w lutym był następujący: 

Ctr. metr. 0/o wytwórcz. 0/o rozchodu 
za luty za luty 

U~yto na własne Sprzedano potrzeby kopalń Razem 

--------~· Gatunki grube 2,52 2,51 ctr. metr. 0
/0 rozch. ctr. metr. 0/ orozch. ctr. metr. 

średnie 

drobne 

53896 
185 800 28,28 26,50 Gatunki grube 32 736 1,a3 2113 004 98,47 2145 740 

" 
" 

Razem 

626 244 

865 9±0 

51,04 48,40 
---- -

21,54 20,97 

średnie . 
>ł llrobne 

Razem 

55 442 7,91 645 715 92,09 701157 
256 092 19,96 1 027 285 80,04 1 283 377 

344 270 8,34 3 786 004 91,66 4 130 274 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, składał się z następujących rodzajów rozchodu: 
-

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

~ 
l p <D l>-. ~ l~~ h ~ p <D p., ~ l p <D l>-. 
,..!41'i,.o ~ ~ .~ t;l..o +' ,..!4 !'i ..0 

Rodzaj rozchodu ~ ~Q) <D <D ~oo..O <D <D ~~<D 
<D p...013<D p...013<D 

s l>,~ N s ""N s ""N s l>,"" N 

•§ ~ .bJ •§ f$: .bJ •§ ~ .bJ ·N ~ p .!;' 
~ o 013 o ~ o 013 o ~ l o 013 o ~ l o 013 o 
~ ;;-- !'i P-< ~ ;;-!=iP-< ~ ;;-,::P-< ~ ;;-l'iP-< o o o o 

Opał dla pracujących, opalanie domów 
l l 9s,6z l 912~ l 3,56 1 90480 l zbornych i zabudowań kopalnianych 28 345 86,59 530I3 26,28 

Opalanie kotłów parowych 4 294 

l 
I3,I2 2429 

l 
4,38 1 24 I 7I6 l 94,39 1 248439 1 72~I6 

Skreślono węgiel, który stracił wartość 97 o,29 - 5 254 1 2,os 5 35I I ,56 

Razem . l 32 736 1 ICXJ,oo l 55 442 l 1oo,oo l 2j6og2 1 Ioo,oo l 34-1270 l Ioo.oo 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z następujących rodzajów sprzedaży: -Gatunki grube l:Tatunki średnie Gatunld drobne Razem 

l>-. l>-. 

l 
p., l h 

~ ·N ~ ·N ~ ·N ~ ·N 
~ ro ~ 013 ~ 013 ~ 013 

Rodzaj sprzedaży <D .-o <D .-o <D .-o <D .-o 
s <D s <D s <D s <D 

N N N N 
H H 

l 
H H 

~ P-< ~ 

l 
P-< ~ P-< ~ 

l 
P-< 

~ m ~ m ~ m ~ m 
o 25-'1 o ~ o ~ o o« 

l 

t l 
27I 11) Sprzedaż na kopalniach 87 I47 4,12 54747 8,48 129 220 12,58 7,I6 

Wysyłka drogami żelazneroi 2 o2 5 857 gs,88 sgo968 9I ,)2 8g8 o6s 87,42 35q8go 92,84 
Wysyłka drogą wodną - l - - - - - - --

l l 
Razem · 1 2 I 13 0041 100,00 l 645 71 s l roo,oo l I 027 28sl Im,oo 1 3 786 0041 Ioo,oo 

WftGIEr. BRUNATNY. W lutym r. 1904 w 3 ko- 16,56 ctl-. metr., wogóle jeden robotnik 9,22 
palniach węgla brunatnego było czynnych 41 ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do roie
szybów wyciągowych i 7 kotłów parowych. Wy- sięcznej, wynosilaby 221,28 ctr. metr., do rocznej
dobywanie '<vęgla odbywało si ę w przeciąo-u 24 dni 12 655,36 ctr. metr. L icz;ba ogólna odrobionych 
roboczych. Liczba maszyn wodocią&'.owych (in- dniówek byla następująca: górnicy 3 896 pomoc
nych maszyn nie bylo) wynosiła 7. Liczba koni nicy pod ziemią 915, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych napowierzchni, wynosi- mężczyzni 3833, razem 8 644. Na 1000 ctr. metr. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie bylo). Prze- wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników byla na- ków: górnicy 48,90, pomocnicy pod ziemią 11,48, 
stępuj ąca: górnicy 162, pomocnicy pod ziemią 38, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 48,11, razem 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 160, ra- 108,49. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zero 360. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 3 182, pomocnicy pod zie
przypadalo robotników: górnicy 2,03, pomocnicy mią 444, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,48, pomocnicy na powierzchni męż- 2453, razem 6079. Przeciętny zarobek jednego ro
czyzni 2,01, razem 4,52. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę byl następujący (w rublach): 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,82,pomocnicy podziemią0,49, pomocnicy 
20,45 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią na powierzchni mężczyzni 0,64, wogóle 0,70. N a l 000 
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ctr. m~tr; wydobytego wę~la. przypadało zarobku 1 czyzni 30,79, razem 76,30. Wypadków uieszczęśli
robot~lko.w (w rublach): gormcy 39,~±, pom?cnicy 1 wych w lutym r . 1904 z robotnikami nie było. 
pod z1em1ą 5,57, pomocmcy na pow1erzchm męż- 1 

Podług kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 była następująca: 

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

l p p l 
Nazwa Właściciel lub l ~o go ~o ~(l Od początku ar'd." al"'dC) 

kopalni dzierżawca 
:>, ~p~ t>, :iłp..p Luty roku do +> O .>i-< +> g~.s 
;:;J :egj ;:;J :egj 29 lurego 

H H l o o --
centnarów metrycznych ctr. metr. j % ctr.metr. j o 

10 

Katarzyna Tow. Poręba . 
: l 

18710 l 
l 

43 400 19200 

l 
49700 l + 490 1+ 3 + 6240 l+ 14 

Ludwika Dzierż . J. Meyerhold . r8640 43940 17 300 45 500 - I 340- 7 + I )00 + 4 
N ierada . P. Strzeszewski . 

'l 
--12 28j 9' 0]2 1 43 173 l 

83935 1 + 888 1+ 
2 - 7I37 1- 8 

l l 

Razem 79635 178 --ł72 79673 179 1.35 + 38 1 +o + 663 +o 

Dnia 29 lutego r. 1904 pozostalość wydoby- l Sprzedaż węgla składała się z następujących 
tego węgla brunatn eg? na kopalniach, wy~o.siła l poz_y:cyi: l) sprzedaż na]~ opalniach 17 288 ctr. :r;netr. 
10 29± ctr. metr. czy h 12,92% wytworczosm za l czy li 24,33% sprzedaży 1 2) wysyłka drogam1 że
luty i 12,50% rozchodu za luty. · laznemi 53 781 ctr. metr. czyli 75,670fo sprze-

Rozchód węgla w lutym r . 1904 wynosił daży. . . 
82 383 ctr. metr. i składał się z następujących po- Podł?-g rodzaJu. odb10rców ~przedaż węgla 
zycyi: 1) użyto na wlasne potrzeby kopalń 11314 sklada_la s1ę z następuJących pozycy1: 1) zakl:=tdy me
ctr. metr. czyli 13,73% rozchodu; 2) sprzedano talurg1Czne przerabcze 5±30 ctr. metr. czyh 7,6-±0fo 
71 OG9 ctr. metr. czyli 86,27% rozchodu. Rozchód sprzedaży; 2) p_o~osta~e zakłady l?rz~mysl~we 25 078 
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, ctr. metr. czyh t3,28 /0 sprze~azy 1 3) uzytek do
składał się z następujących pozycyi: l) opal dla mow:y 13561_ ctr. metr. czyl~ 19,08% sprzedaży: 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo- W ęg1el na uzyte~ domowy. me był wysyłany am 
wań kopalnianych 1157 ctr. metr. czyli 10,23% do Warszawy, am do Łodz1. 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaznemi 
parowych 4150 ctr. metr. czyli 36,68% użytku na (53 781 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostal 
własne IJOtrzeby i 3) skreślono węgla, który stracił w Królestwie Polskiem. 
wartość 6 007 ctr. metr. czyli 53,09% użytku na 
własne potrzeby. R . K . 

Z liczby wielu wniosków, poruszonych w r . 
1899 przez V-y zj azd przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego, na szczególne wyróżnienie 
zasługuje zaprojektowane przez p . JuLIANA STRAs
BURGERA otwarcie przy Radzie Zjazdu rzeczonych 
przemysłowców Stowarzyszenia. właścicieli kotłów 
parowych. W obszernym odczytanym na zjeździe 
referacie p. STRASBURGER zwrócił przedewszystkiem 
uwagę na to, że, pomimo iż kotły parowe należą 
do najdawniejszych przyrządów, mających zasto-

sowanie w przemyśle, i pomimo ich doniosłego 
w technice znaczenia nie odznaczają się one je
dnak doskonałością, nie wymagającą dalszych u
lepszeń pod względem technicznym. Wystarcza 
zwrócić uwagę na to, że z cieplika, zawartego w 

*) Por: l) Przegląd Techniczny, r. 190'2, ;t..113, 2) Trudy piatawo 
st'ezda gornopromyszlennikow Carstwa Polskawo, cz. I, str. 33-1--3-JJ3, 
3 Trudy szastowo sjezda ~ornopromyszlennikow Carstwa Polskawo, 
s r. 281-285, 4.) instrukcya 1 program działalności Wydziału kotłów 1 
motorów przy Stowarzyszeniu techników w Warszaw ie. 
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spalonym w kotle materyale opałowym, zaledwie 1 Łatwo obliczyć, ile w kosztach prowadzenia 
75% w najlepiej udoskonalonych koUach, wyjąt7 j k?palni wynieść mogą te nadp~o~lukcyjne wydat
kowo 80%, a w warunkach zwykłych 50% zuży- ki. Przypuśćmy, że na kopalm Jest czynnych 10 
wa się z korzyścią i wytwarza parę wodną; reszta koUów parowych, z których każdy ma po 70m2 

traci się w :postaci części. niespalonych, :po_zostają- :powierzchni ogrzewalnej, razem :przet~ 700m:, i 
cych w pop1ele, ulatma s1ę z dymem, gm1e z po- ze na każdy metr kwadratowy teJ powrerzchm w 
wodu promieniowania i przewodnictwa ciepł:a w jedną godzinę wytwarza się 15/zg pary; wytwór
obmurowaniu kotłów. czość pary na godzinę wynosi przeto · 10500kg. 

Drugą stronę ujemną koUów parowy c> h przed- Przyl?uść~y nastę_pl!ie, jak to m~anow~cie w rze
stawia niebezpieczeństwo wyhuchów. \Vybuchy c~ywrsto~Cl ma mreJ_sce w ~opalmach, ze do op~la
takie na szczęście zdarzają się rzadko, lecz są one m~ kotłow używa rę węg1el gors~ych gatunkow, 
niebezpieczne w swoi~h skutkach i niema żadne- da~ący z l!zg-4/zg pary .. SpożyCie węgla_ na go
go urządzenia, · które zabezpieczałoby od nich; nie- dzm~ będzre przeto :vynosrło 2625kg czy h n~ do
bezpieczeństwo to, zagrażające życiu ludzi i fa- bę 6_3 000 Ieo- a roczme 226 000 ctr. metr. Lrcząc 
bryce, wisi nad każdym zakładem przemysłowym. węgrel ten tylko IJO 15 .kop. za centnar metryczny, 
Nic dziwnego przeto, że we wszystkich krajach otrzymamy wartość zuzyte~o węgla 34020 rub., a 
cywilizowanych zAstosowanie pary o pewnem ·ci- ?sz_czędność np .. 20% wymosłaby G 800 :·u b. ! e
śnieniu znajduje się zawsze pod kontrolą -rządu i zel; do sumy . teJ dod~my koszt;:t repar~cyr ko_Mow; 
że wszędzie istnieią przepisy, wprowadzające ogra- ktorych w ~1ęk~zoś~r w~p_adkow mozna un_llm~c 
niczenia w stosowaniu pary i budowy przyrzą- przy odpowre~~1ern 1 UJ~UeJętn~m ?bcho_d~e~nu srę, 
dów, służących do otrzymywania jej. l to ł~two przyJsć do wm~sku,_ zt r_ własCIClel ko-

To samo ma miejsce i w Rosyi, gdzie, jak p~lm ?la po;v_ody sta1:ama . srę usrl~ego o odpo
wiadomo, i dla górniczych i dla wszelkich innych wredn.1. naclzor n _ac~ dzralan~em l_wtlow parowych. 
zakładów fabrycznych obowiązują wydane dnia 8 ~adzor t~n powrmen polegać me. tylko na t~_m_, 
czerwca r. 1889 przepisy, dotyczące urządzania, z~by_ P0~10111• wodl w kotłac?- me spadał. mzeJ 
ustawiania i utrzymywania kotłów parowych tu- pizyJęteJ 1:ormy, _zeby w sworm czasr~ dorzucać 
dzież sposobu ich rewidowania. Przepisy te wy- ~ęgla na ruszty l oczysz?zać takowe, zeby _w~~sz
dane są wyłącznie w celach bezpieczeństwa i po- Cle usuwać gr?madzącY: ~-rę w kotl~ch kam~en,_ w 
zostawiają do uznania właściciela kotłów starania obecnym stame techmh wszystkiego tego Jest 
o racyonalnej budowie ich pod względem ekono- za mało.. . . . . r.. • • 

miczneo-o wytwarzania pary. . Chcąc 1acyonaln;e p1owadz~ć kotły parowe, 
'"' . . . . . . · nalezy przedewszystkiem badać ilość otrzymywa-

Eko,nomrczne wytwarzame pary wodneJ Jest J nej pary i spożycie materyału opałowego, śledzić 
to zadam~ stosunkowo b~rdzo trudne; trurlno~~ za temperaturą gazów, uchodzących do komina, 
przedstawra przedews~ystkrem ra~~on_aln:f wy~o~ oznaczać zapomocą odpowiednich przyrządów 
systemu kotła odnoś~Ie do war:toscr c~ephkow~J l ilość powietrza, wprowadzanego pod ruszty, usku
c~ny opa~u, własności wo~y, u.zywaneJ do z_asila.- teczniać analizę wytworów spalania, wreszcie śle
ma kotla. ceny kotła, wal unkow zastosowama pa- dzić za tanem ścian kotła i uskuteczniać w razie 
ry i t . P· . . . potrzeby próby ich wytrzymałości i t . d. 

J e~el~ wybó~ system~ ko_tl_a Jest zrobrou_y, l Ponieważ, jak wyżej było nadmienione, ko-
pozost~Je Jednak Jeszcze memmeJ. trudne zadame, cioł parowy pod względem technicznym przedsta
polegaJą?e na ra~y~~alnem pa!emu pod ko~?em: wia przyrząd, kt?r,r ni~ odznacza si~ jeszcze ~om~ 
wymagaJącero ~rąg~ego _doz?ru . osoby, znaJąCeJ pletną doskonaJosCią, me przeto dzrwnego, ze 1 

rz~cz teor~tyczme 1 posiadaJąCeJ potrzebn.e do- w tej gałęzi techniki zauważyć się daje ciągle 
św1adczeme praktJ:czne. I~oc10ł par_owy mo_ze być dążenie do postępu. Zjawiają się ciągle nowe sy
d?brz~ ~rządzony 1 _ustaw10ny_, pomr~o to Jed~1ak stemy kotłów (każda prawie znaczniejsza fabryka 
meumreJętne p_aleme po~ mm moze przymeść wytwarza swój specyalny system, który przenosi 
przemysłowcowi olbrzym~e stl~at)~, powodowane nad inne), rusztów, palenisk, nowe urządzenia, ma
tak przez cz~sto ),JOwt~rzaJąc:e ~1ę 1 koszt~w11e re- j ące na celu bezpiecze:llstwo, i t. p . 
paracye kotłow, Jako 1 p~·zez meprodukcyJną st.r~- Jeżeli dodamy do tego kwestyę pierwszarzęd
tę na opa~e. Ta ?statma pozyc:fa przedsta\~la nego znaczenia, mianowicie oczyszczanie wody, 
kwestyę wrelce domosłego znaczema dla z.ak_ładow zasilającej kotly, co wpływa nie tylko na bezpie
przem:ys~owy~h, ZJ?USZ?~Y~h kupo_wać węgrel yo l czeństwo kotłów pod względem wybuchów, lecz 
y;rysokreJ ceme, memmeJ Jednak Jest ona wazną i na ekonomiczne wytwarzanie pary, to ł:atwo 
1 dla kopalń węgla. przyjść do wniosku, że technika kotlawa w obec-

Niejednokrotnie urządzane konkursy próbne nym swoim rozwoju wymaga specyalnych wiado
dla palaczów kotłowych wykazały, że w jednych mości i doświadczenia, których nie jest w stanie 
i tych samych warunkach opalania jeden palacz posiadać technik, poświęcający się in_nej specyal
zużyje dla wytworzenia jednej i tej samej ilości ności. Utrzymywanie natomiast oddzielnego tech
pary zna<:znie więcej węgla niż drugi. nika dla kotłów parowych z odpowiedniem przy-

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



M 16. PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 453 

gotowaniem teoretycznem dostępnem jest tylko różne braki w urządzeniu kotłów, zauważone pod
dla bardzo dużych zakładów; i w takim jednak czas rewizyi. 
wypadku cel pożądany nie byłby w zupełności Związki kotłowe cieszą się wielkiero powa
osiągnięty, ponieważ taki technik, posiadający ma· żaniem i zaufaniem nie tylko u swoich uczestni
le pole dla swojej działalności, nie miałby możno- ków, lecz i u rządu, dowodem najl13pszym czego 
ści rozszerzać zakresu swojego doświadczenia i może służyć to, że we wszystkich krajach, gdzie 
wiadomości. takie związki istnieją. władze rządowe uwolniły 

Stąd wyradza się myśl, żeby właściciele ko- właścicieli kottów, należących do związku, od 
Llów parowych tworzyli związki w celu utrzymy- urzędowej rewizyi kotłów i uskuteczniają tylko 
wania wspólnym kosztem specyalistów techników, badanie nowych kotłów i śledztwo w razie wy
obznajmionych wszechstronnie z techniką kotło- buchu kotła. 
wą, poświęcających cały swój czas i energię wy- W Prusach stowarzyszeniom kotłowym po
łącznie tylko tej specyalności i posiadających do wierzoną nawet została rewizya wszystkich ko
swojej dyspozycyi wszelkie przyrządy i narzędzia, tlów, używanych w gospodarstwie rolnem; w Ba
potrzebne do kontrolowania kotłów. Mając rów- waryi rząd skasował zupełnie urzędową rewizyę 
nież na względzie, że kwestya ekonomicznego wy- kotłów i powie1·zył kontrolę nad wszystkimi fun
twarzania :pary związaną jest z kwestyą ekono- kcyonującymi w kraju kotlarni Stowarzyszeniu 
micznego Jej spożycia., należałoby tym samym Bawarskiemu właścicieli kotłów parowych, moty
technikom powierzyć kontrolę nad maszynami pa.- wem do czego było przekonanie, że technik, do 
rowemi, obliczanie ilości zużywanej pary i t. d. obowiązków którego należy ciągły nadzór nad 

Myśl, o której mowa, dawno już znalazła działaniem kotłów parowych, należących do ucze
urzeczywistnienie w Europie zachodniej w posta- l stników związku, poświęcający się wyłącznie tył
ci licznych związków właścicieli kotlów parowych, ko temu przedmiotowi i posiadający przeto wię
istniejących w Niemczech, Austryi, Francyi, Bel- cej doświadczenia, z większym pożytkiem może 
gii, Anglii, Szwajcaryi i t. d. kontrolować działalność kotlów, niż urzędnik, ma-

Pierwsze tego rodzaju stowarzyszenie po- jący, oprócz kontroli kotłów, wiele innych zajęć. 
wstało w Anglii, mianowicie w Manchesterze, Z urzędowego zresztą charakteru działalności u
pod nazwą "The Manchester S team U sers As- rzędnika państwowego wypływa, że spełnia on 
sociation". swoją czynność więcej formalnie, trzymając się 

Na lądzie stałym w Europie pierwszem był'o l ściśle litery prawa i pozbawiając się w pewnym 
stowarzyszenie Alzackie w Miihlhausen, założone stopniu samodzielnej inicyatywy osobistej. 
w r. 1867. l Ustawy stowarzyszeń kotłowych, oprócz nie-

W jednych Niemczech istnieje 16 ta- ~ których angielskich, w których strona finansowa 
kich stowarzyszeń, które w r. 1897 liczyły 18093 ma przawagę nad techniczną, są mniej więcej po
uczestników i miały nadzór nad 40887 kotlarni , dobne do siebie i mają za zadanie: l) zapobiegać 
(33972 kotły w Prusach i 6915 w innych krajach · w miarę możności wybuchom kotł:uw przez gruD
niemieckich). Stowarzyszenia te utrzymują na towne peryodyczne ich rewizye; 2) dawać wszyst.
swój rachunek 22 starszych inżynierów. 137 młod- kim uczestnikom wskazówki odnośnie do ekono
szych inżynierów, l majstra, G pomocników, 4 in- micznego wytwarzania i zużywania pary wodnej i 
spektorów dla palaczów kotłowych, razem przeto 3) niektóre stowarzyszenia, np. austryackie, wpro-
170 techników. Technicy ci uskutecznili w 1897 wadziły ubezpieczenie na wypadek strat, spowo
r. 87 768 rewizyi kotłowych, 296 doświadczeń narl dowanyeh wybuchem kotła. 
odparowaniem, sprawdzili działanie 666 maszyn Właściciele kotłów, należący do związku, 
parowych, nie licząc wielu innych prac technicz- podlegają kontroli, wypływającej z ustawy, w 
nych, wchodzących w zakres działalności rzeczo- przeciwnym razie są oni ze związku wy kluczani 
nych stowarzyszeń. OP,rócz tego stowarzyszenia i podlegają zwyklej kontroli inspekcyi rządowej. 
te utrzymywaiy 6 szkol dla palaczów, które w r. Doniosłe rezultaty, otrzymane za granicą przez 
1897 liczyły 300 uczniów. Stowarzyszenia, o któ- istniejące od lat kilkudziesięciu stowarzyszenia 
rych mowa, rozrzucone po różnych prowincyach kotłowe, nasuwają my 'L czy i w Królestwie Fol
Niemiec, tworzą jeden związek (Central Verband skiem nie należałoby, korzystając z doświadczenia 
der preussischen Dampfkessel Ueberwachungs-Ve- sąsiadów, stworzyć coś podobnego. chociażby na
reine), który reprezentuje sprawy wszystkich sto- wet w mniejszym zakresie. 
warzyszeń przed rządem i wydaje specyalne cza- W górnictwie i hutnictwie urzeczywistnienie 
sopismo, poświęcone technice kotłowej i sprawom tej myśli byłoby niezbyt trudne wobec tego, że 
związku. przemysł ten posiada już stalą reprezentacyę w 

Stowarzyszenia kotłowe we Francyi i Belgii postaci Rady Zjazdu przemysłowcow górniczych 
urządzają coroczne zjazdy w celu naradzania się Królestwa Polskiego; należałoby tylko wprowa
nad różneroi sprawami ogólneroi i ulepszeniami l dzić do ustawy zjazdów pewne uzupełnienia. Za
w technice kotłowej, wydają sprawozdania z tych graniczne stowarzyszenia kotłowe mają dla spel
zjazdów, urządzają wystawy wspólne, wykazujące nienia swojego zadania oddzielne zarządy, wybie-
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rane przez zebrania ogólne uczestników, oraz ca- przyjmowania na siebie nowego jeszcze Clęzaru; 
lą administracyę, która w przemyśle górniczym nie jest to jednak wobec nie ulegających wątpli
i hutniczym Królestwa Folskiego już istnieje i wości korzyści, jakie stowarzyszenie kotłowe mo
którą należałoby tylko powiększyć o odnośne siły że przynieść, dostatecznym powodem, żeby myśl 
techniczne, specyalnie w danym celu powoływa- tę kategorycznie odrzucić. Oprócz tego. jak wia
ne i wynagradzane. Poddanie kotłów pod ko1;1- domo, przed r. 1880 w kopalniach i w zakładach 
trolę zjazdów górniczych nio może być, rozumie hutniczych kotły parowe były bezpłatnie rewido
się, obowiązkowe, lecz dowolne, za odpowiednią wane i kontrolowane przez inżynierów okręgo
oplatą; opłaty te tworzyłyby oddzielny fundusz wych, następnie uskuteczniali te czynności me
projektowanej instytucyi, mającej na celu nadzór chanicy gubernialni za opłatą zależnie od umowy 
nad kotłami parowymi. stron , wreszcie od r. 1891 inżynierowie okręgowi 

Przemysł górniczy i hutniczy Królestwa Pol- za pewną określoną opłatą. Obecnie opłaca się po
skiego posiada przeszło 700 kotlów parowych, z datek państwowy podług ściśle określonych norm. 
których opłaca na korzyść skarbu około 30000 zależnie od powierzchni ogrzewalnej kotłów. Po
rubli podatku rocznego. Liczba kotłów stale i elatek ten obciąża przemysł górniczy znacznie 
szybko wzrasta i z czasem przedstawiać może po- więcej niż poprzednio i nie odpowiada rzeczywi
ważną liczbę. stym kosztom rewizyi kotłów. Jednym przeto z 

Na wzór stowarzyszeń zagranicznych pan celów wprowadzenia tego podatku było powięk
STRASBURGER proponował ustanowienie pewnej sta- szenie dochodów skarbu, lecz łatwo dowieść, że 
lej oplaty od każdego kotła parowego, z tern, że- odnośnie do kopalń węgla ustanowienie podatku 
by w miarę zwiększania się liczby kotlów, nale- od kotłów nie ma dostatecznie racyanalnych poel
żących do jednego zakładu, oplata zmniejszała się, staw. W innych gałęziach przemysłu wytwór
i oprócz tego ustanowienie opłaty dodatkowej za czoM zakładu wzrasta w stosunku do ilości wy
różne czynności. Opłata stala, podobnie jak ma twarzanej pary, czego nie można powiedzieć oko
to miejsce za granicą, winna skladać się: l) z palniach węgla, gdzie znaczna ilość pary zużywa 
wpisowego po 3 ruble od każdego kotła; 2) ze się na działalność maszyn wodociągowych, a prze
stałej oplaty rocznej od każdego kotla w stosun- to i wytwórczość pary winna wzra.stać zależnie 
ku następującym: 16 rubli, jeżeli w zaldadzie znaj- , od ilości przypływu wody i głębokości kopalni. 
d.uje się jeden kocioł, J?O .1? 1:ubli, jeżeli znajduj!ł Na kopalniach il?ść, :vytwarzanej pary nie jest 
s1ę 2 kotly, po 12 rubh, Jezeh 3-4:, po 10 rubh, przeto zależna od IlosCI wydobywanego węgla, lecz 
jeżeli 5-9, po 8 rubli, jeżeli 10-14, po 6 rubli, l od innych czynników i im kopalnia znajduje się 
jeżeli w zakładzie znajduje się 15 albo więcej ko- w gorszych i trudniejszych warunkach, tern wię
tlów. kszy musi opłacać podatek kotłowy, co sprzeciwia 

Jeżeli przyjąć 10 rubli, jak o przeciętną rocz- się głównym zasadom opodatkowania. N ależal o by 
ną opłatę od każdego kotła, otrzymamy przy 800 przeto starać się, żeby w przepisach z dnia 2~ li
przypuśćmy kotłach, należących do stowarzysze- stopada r. 1898, wprowadzonych czasowo, przyjęte 
nia, 8000 rubli rocznego dochodu (niezależnie od były pod uwagę przytoczone powyżej względy i 
wpisowego), co prawdopodobnie byloby wystarcza- żeby dla tych kopab'l i zakładów hutniczych, 
jącem na pokrycie wydatków stowarzyszenia. właściciele których przystąpią do projektowanego 

Że stowarzyszenie kotlowe może rozpocząć stowarzyszenia kotłowego, podatek od kotłów był 
swoją działalność z niewielką liczbą kotłów, widocz- cokolwiek zmniejszony, np. o 20%; zmniejszenie 
nem jest ze statystyki Stowarzyszenia Paryskiego l to przedstawiałoby pewnego rodzaju wynagrodze
(Association Parisienne des proprif3taires d'appa- nie za większą dbałość odnośnie do urządzania i 
rails a vapeur), które rozpoczęło swoją działalność działalności kotłów parowych, a przeto i większe 
w r. 1875, posiadając zaledwie 38 uczestników z ich bezpieczeństwo. O ile z C'zasem kontrolowa-
148 kotłami. W r. 1897 stowarzyszenie to miało nie kotłów przez stowarzyszenie pozyskaloby u 
~od swo_i~ .na_dzorem 2381 ko?lów, należący~h ~o nas ~akie sa~o za?-f~nie, z_ jakiego. korzysta za 
r83 wlasClCleh. Stowarzyszeme Magdeburskie, Je- gramcą, nalezy m1ec nadzieJę, że 1 nasz rząd, 
dno z największych, założone w r. 1871, liczyło wzorując się pod tym względem na zagranicznych, 
początkowo 59 uczestników, z 214 kotłami. W r. uwolni właścicieli kotłów od dozoru państwowe-
1895 w Szwecyi poludniowej zawiązane zostało go, należy jeduak przedtem na zaufanie t.o zasłu
stowarzyszenie kotłowe, które w końcu roku li- żyć sobie; wcześniej niema zasady starać się o 
czylo 102 uczestników, posiadających razem 349 uwolnienie kotłów parowych od dozoru państwo
kotłów. Wszystko to dowodzi żywotności tych wego i tern więcej mieć nadzieję na powodzenie 
instytucyi nawet przy stosunkowo niewielkiej licz- takiego starania. 
bie uczestników i kotłów. W końcu referatu swojego p. STRASBURGER 

W Państwie Rosyjskiero kotły parowe i tak proponowal zjazdowi: l) podjąć starania o uzy
na zasadzie prawa z dnia 8 czerwca r. 1898 obcią- skanie pozwolenia na otwarcie przy Radzie Zja
żone są znacznym ciężarem w postaci podatku i zdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
trudno wymagać od przemysłowców górniczych skiego stowarzyszenia, mającego na celu dozór 
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nad kot-J:ami parowymi w kopalniach i zaktadach jętych zobowiązań biuro techniczne będzie wia
hutniczych w Królestwie Polskiem; 2) starać _ się dne nadal uslug swych odmówić mu. 
o rozpatrzenie kwestyi. czy nie należałoby dla § 34. Niezależnie od r ewizyi kotłów, doko
uczestników stowarzyszenia kotłowego zmniejszyć nywanych przez inspekcyę górniczą w zakresie, 
podatek kotłowy np. o 20%; 3) upoważnić Radę przewidzianym przepi::;ami rządowymi z dnia 30 
Zjazdu do opracowania i przedstawienia władzom lipca r. 1890 (przepisy, dotyczące urządzania , usta
odnośnym do zatwierdzenia projektu ustawy sto- wiania i utrzymywania kotłów parowych tudzież 
warzyszenia., o jakiem mowa. sposobu ich rewidowania) , biuro kontroli kotłów 

Myśl 'p. STRASBURGERA pozyskala na zjezdzie władnem będzie, o ile uzna to za potrzebne, doko
powszechne uzna!1i_e i nawet .wyrażono prze~ona- nać przez swego technika rewizyi czy to zewnętrz
nie, że zapewne 1 mne gałęzi przemysłu kraJOWe- nych czy wewnętrznych, a mia.nowicie wladnem 
go zechrą przyłączyć się do projektowanego sto- będzie rewizyę zew11ętrzną zarządzić każdego cza
warzyszenia i korzystać z jego usług. su, rewizyi zaś wewnętrznych nie więcej, jak jedną 

Wszystkie wnioski p. STRASB-URGERA byly przez rocznie. Za czynności powyższe nie b<;dzie po-
zjazd jednogłośnie zatwierdzone i przyjęte. bierane żadn e oddzieln e wynagrodzenie. Rewizye 

W czerwcu r. 1900 wszystkie wnioski V-go wyżej wymienione będą odbywały się podlug 
zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Pol- szczególowej instrukcyi. 
skiego rozpatrywane byly przez specyalną korni- * 35. Oprócz rewizyi, wymienionych w § 34, 
syę w Petersburgu. Co do otwarcia przy Radzie odbywać się mogą r ewizye nadzwy czajne, pod 
Zjazdu stowarzyszenia kotłowego komisya rzeczo- któreroi rozumie się: 
na wyraziła bardzo przychylne zdanie, co się ty- a) rewizye, dokonan e na żądanie właścicie-
czy jednak zmniejszenia podatku od kotłów pa- la kotła; 
rowycb, komisya uzn ala. że kwestya t a może być b) rewiz"ye, zarządzone I HL skutek tego, że 
poruszoną dopiero wó·wczaa, gdy działalność sto- kociol do r ewizyi wewnętrzn ej, p1·zewidzianej w 
warzyszenia wykaże pożytek faktyczny. § 34. nie był należycie przygotowany. 

W styczniu r. 1901 Departament Górniczy Za takie r ewizye nadzwyczajne właścieiel 
zażądał: od Rady Zjazdu przedstawienia projektu kotł:a będzie uiszczał oddzielną oplatę. 
ustawy Stowarzyszenia kotłowego. Projekt usta- § 36. Za wszelkie inne czynności, dokony
wy byl przez H.adę Zjazdu przedstawiony i po wane dla właściciela kotłów na miejscu znajdo
rozpatrzeniu go w listopadzie r. 1901 w Górni- wania się tychże (zdejmowanie wykresów z ma
czym Komitecie Naukowym zatwierdzvny z nie- szyn parowych, próby odparowania i t. p.), bę
wielkiemi zmianami w styczniu r. 1902 przez mi- j dzie pobieraną oplata podług ustanowionej taksy. 
nistra Rolnictwa i Dóbr Państwa, po porozumie-

1 
Wszelkie przyrządy, potrzebne do czynności po

ni u się z ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrz- wyższych, o ile będą zn ajdowały się w posiadaniu 
nych oraz z general-gubernatorem Warszawskim. biura, będą dawane bezpłatnie, oprócz kosztów 

Ustawa mającego być otwartem Stowarzy- przewo.zu, podlegających zwrotowi ze strony wla
szenia kotł:owego nie przedstawia oddzielnej usta- ścicieli kotłów. 
wy, lec · stanowi rozdział' dodatkowy (VII-y, po- § 37. Biuro podejmuje się przygotowywania 
nieważ ustawa zjazdów liczy sześć rozdziałów) projektów, kosztorysów i wszelkich planów, cioty
ustawy zjazdów przemysłowców górniczych Kró- czących budowy nowych urządzeń kotłowych 
lestwa Polskiego, zatytułowany: Biuro techniczne lub przerobienia istniejących. Wynagrodzenie za 
kontroli kotł:ów parowych. podobne roboty biuro będzie pobierało na zasa-

Rozdzial ten zatwierdzony został w postaci dzie oddzielnego porozumienia. 
następującej: § 38. Czynności, wymienione w §§ 35, 36 i 

§ 32 1
) Przy Radzie Zjazdu zakłada się biu- 37, mogą być dokonywane przez biuro i dla za

ro techniczne, mające na celu: a) przez gruntow- kladów przemysłowych, nie podpadających pod 
n3t peryodyczną rewizyę kotł:ów parowych za- § 33, o ile Rada Zjazdu uzna to za możliwe; w 
po~iegać, o il~ mo_żna, ich. wybuc~om; b) udzie- tym jedn~k razie zal~ł~dy wi1my uis~c~ać oplaty 
lamero odpow1edmch rad 1 wskazowek przyczy- l wyższe, mż ma to mieJSCe dla kopaln 1 hut. 
niać się do możliwie ekonomicznego wytwarzania § 39. Właści ci ele kotłów, podpadających pod 
i zużywania pary wodnej. § 33, którzy poddali swe kotły pod kontrolę biu-

§ 33. Z usług biura technicznego mają pra- ra, opłacają: a) wpisowe od każdego kotla z tern, 
wo korzystać wszystkie zakłady górnicze i hutni- że żaden kocioł, znajdujący się w danym zakla
cze Zachodniego Obszaru Górniczego, o ile pod- dzie, od kontroli wyłąc~ony być nie może i że w 
d~dzą się wymienionym niżej przepisom i będą razie pow:iększenia; się liczb:f kotłów n_alRży ?d 
mszczały należne opłaty. Wyraźne co do tego przybywaJących rowmeż takle samo wp1sowe mś
zobowiązanie przyjmuje właściciel kotłów przez cić; b) roczną opłatę od każdego znajdującego 
podpisanie deklaracyi podług przepisanego wzoru się w danym zakładzie kotła 1). 

(załącznik M 1). W razie niewypełniania przez (n. N.) Ka::;imierz Srokowski. 
właściciela kotlów pod jakimbądź pozorem przy-

l Ust aw a zj azdów górniczych liczy 31 artykułów. 
- - l ) P od wyrazami ka~dy kocioł" na.le:ty rozumieć urządzenie 
d o wytwar zanitL pary. pm!'iada.jące swoje oddzi elne ptLlenisko. 
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W9twórczość rud9 żelaznej 

(Źródła: l ) r. 1993-1900 r oczniki " Zbornik statis ticzeskich swiedienij o gornoza wodskoj promyszlennosti łtossii'j_ wydawane przez G órniczy 
chodniego Zarza, u !Jórniczego i intynierów 

Ne 
Właściciel albo dzierżawca 

r. 1893 r. 1894 r . 1895 r. 1896 kopalni 

l Skarb 555 021 5648o6 l 227954 l 124452 
2 Spadkobiercy Grabiańskiego 3239 3497 4450 4040 

~ 3 Kazimier z Hordliczka 4]5955 258oo 195 goo 1g8goo 

4 Włościanie wsi Mierzęcice 6200 6ooo 28 soo 38 194 
5 Włościanie wsi Sadowa 6ooo 18000 20000 18250 

6 Herszlik Meitlis 500200 534 514 5487g6 596758 
7 Książę Hugo Hohenlohe 688g6o 1 28ooo5 I 7048go l 773 425 
8 Leon Kuc l 500 
9 Andrzej Makieł 200000 144 456 

10 Walenty Z iss 121 6oo 503o00 394 500 382 500 
11 N a tan Loewenstein 261000 
12 Daniel Weiss 15 590 . 135 000 15 590 100000 
13 Otto Rosenbaum 373 I72 104 720 100000 

14 Kopalnie Cesarskie. l l 10000 787 208 80300 845 190 
15 Enzel Kurland 115 000 I S, I 002 107747 128420 
16 Icek Meitlis 523 8o4 38570 424946 229 339 
17 Piotr Woyde 14 3I4 100 317 61717 10785 
18 Juliusz Miuzam 346 825 6385o 120000 203 141 
19 Towarzystwo Starachowickie . , 2I, 657 l 144 554 I 333 149 918 54' 
20 Towarzystwo Ostrowieckie I 270679 I 948920 2 163 340 l ]51 386 
21 Henryk Dembiński 434 590 538 439 563 715 57005 
22 Towarzystwo RudaMaleniecka 4379 11 350o87 328 192 6gooo 

23 Ludwik hrabia Plater 837 237 711 366 , o25 8ss 1 Oli 688 

24 Towarzystwo Chlewiskie 724 217 928 ISO l 004 576 3686o5 
25 Spadkobier. ks.Czetwertyńskiej 244432 191 ogo 251 030 16g577 
26 Juliusz hrabia Tarnowski 618 849 948o66 I 167 162 l 017 18] 

27 Henryk Cichowski 134o82 221013 138775 147 177 
28 Bracia Kotkowscy . l 209 '07 l 822 192 I 504 630 I 016000 

29 Bracia Jakubowscy 75 542 7' 435 70000 40000 

30 Jan Druet '48900 I79 500 620777 
31 Tadeusz Dutkiewicz I23 752 120700 304872 '49677 
32 Ludwik Mauve g8o 399 g82787 1 282 68o 405000 
33 Jan Pawełczyk 10000 

34 Włodzimierz Lebiediew 4-l2 68o 
35 Rudolf F r ancke 232000 
36 Józef Sudowicz 144000 

37 Józef hrabia Potocki 126000 

38 Blass i W egmeister 3oo6gr 394 504 375 IOO 

39 Bolesław Kotkawski 40475 525 000 262740 

40 Ernest Fiszer 133 000 79128 
41 Stanisław Stetkiewicz 467 475 l 18o 182 I )00000 
42 Maurycy Hamburger 18000 18000 

43 Teodor W alecki 51 o8o 8oooo 62000 
44 Wawrzyniec Pieśniak 38 310 66ooo 12000 
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w l{rólestwie I? o l s l{ i e m (w pudach) 

Komitet Naukowy, 2) r. 1901- 1902 wiadomolwij otrzymywane przez Radę Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego od Za-
okręgowych Zachodniego Obszaru Górniczego. 

r . 1897 i'. '1898 1'. 1899 r. 1900 r . 1901 l', 1902 r . 1903 N 

829 7I4 855746 66T 6go s86 soo SI3 591 4!0950 239652 1 
I78oo 22500 22000 3 720 2 

249o6o 399g.J0 261 86-1 IJ9 200 3 
30750 ros TSO 27000 I6ooo 33000 22000 30000 4 
I4 000 26000 20000 2000 5 

244 000 2T8ooo 6 
I 8gi 420 2 3598g8 l 487 633 7 

8 
9 

350 000 237933 qi 355 2I4 932 10 

l 
11 

I50000 4ISOOO 12 
I75 000 

l 
13 
14: 

I/.5 000 IOOOOO I20000 6I 842 23291 228oo 15 
I62 732 I92 226 16 
14770 17 

345 141 350000 310 840 s66 326 372 ?69 102 249 54039 18 
T I6g 262 I 740 375 2 334902 2 782 cxj) 2 207 327 l 259665 l 633 747 19 
T 739726 2 !03 453 2 4?6 423 3 036936 2653 378 2838 3T8 l 38-J 123 20 

536000 4g60io 447 TOO 386 soo 413 374 249833 21 
50745 T2S 0?6 133 092 430 562 22 

6so 38o l 153 141 g8o 951 87T 647 98I ogo 499 5I7 23 
T 38o422 I 243 735 70270 T T8o 300 ?65 577 84s II4 24 
2T9~8 292 402 I74 372 230452 248 753 25 

I 25T ?00 I 092 379 I I70 035 I 700 486 l 222 6o6 773 332 r og2 26] 2G 
79732 902 17707 48720 27 

I 277070 28 
IJ4 356 29 

30 
273 5°5 205 347 2I2 278 54626 31 

6ooo 14710 32 
33 
34 

soooo 35 
70000 8oooo 22 350 36 

37 
427845 512 507 334 132 1262r8 38 

39 
s8z8s 157 4g6 rp 16o 103 364 40 

l 039000 2703 000 2 SIO 524 2451311 41 
42 
43 

s6zs8 44 
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45 
"46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 

Właściciel albo dzierżawca 
kopalń 

- Piotr Wiecha 
Franciszek Borkowski 
Marcin Kiedrzyna . 
Generał Riesenkampf 
Stanisław Modzelewski 
Antoni W ędrychowski 
Księżna Teniszewa 
Włodzimierz Grossman 
Włośc. wsi Kamienica Polska . 
Jan Witwicki 
Kamieński i Grossman 
Karol Zum-Busch 
Filip Wojnicki ' 
Antoni Janowski 
Stanisław Kotkowski 
T-wo Koenigs i Laurahuette . 
Teodor Skawiński . 
Towarzystwo B. Hantke 
Władysław Sujkowski 
Zięba i Dukat 
Towarzystwo Bodzechowskie. 
Antoni Libiszowski 
Towarzystwo Skarżysko 
Perl i Tenenbaum. 
Szymanowski 
S uryn 
Świerczkowski 
Leon Lewański 
Adolf Reinisz . 
Ryszard Branicki 
Otto Weiss 
Józef Weiss 
Oskar Preyss 
Towarzystwo Saturn 
Towarzystwo Częstochowskie. 
Stanisław Piotrowski 
T-wo Sosn. fabryk rur i żelaza 
Krasicki hr. i Tarasiewicz 
Marceli Kotkowski 
H er bst i Schei bler 
Konstanty hr. Plater 
Józef hrabia Plater 
Henryk Catoire 
Henryk hrabia Plater 

Razem . l 

r. 1893 r. 1894 

- 446<]5 
- 31 q26 
- 20 155 
-
- -
- -
- -
- -
---.. -
- -
-- -
- -
- -
- -

--
- --
--
--

- -
--

- -

--- -
- -

--

- -
--

- -
- -
- -

--
- -
- -

--
- -
- -
- -

- -
- -
- -

--
- -

--
--
--

13770734 

1904. .. 

r. 1895 r. 1896 

40000 12000 
32000 4-1000 
66ooo 12000 

500000 333000 
8oooo 65 515 
50000 -

85oooo 620000 

77945 126020 
119200 261000 

- 77332 • 
- 4]08!1 
- 125 000 
- 63970 
- 205000 
- --
- -

l 
- -
- -

l - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

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

l 
-

- -
- -
-

l 
-

- -
- l -
- -
- -
- -
- -
- -
- i -

18 o85 395 .l 
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r. 1897 r. 1898 r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 l M 

- - 32420 -- - - - 45 
- - 21 6oo - - · - 46 - 47 - - 92000 - - - -

I 7II 230 3442 300 s o86 529 3 s6x 302 6884SS - 943731 48 
- 73200 -- - - - - 49 
- 48 sos 99079 30142 - -- - 50 
- - - -· - - - 51 
- - - - - - - 52 

28o837 
l 

53 300000 · - - - - -.. 
73 257 41948 100687 124 282 43771 - - 54 

sx8J02 3Ó3 318 - - - - - 55 
- - - - - - - 56 

73 2S4 

l 
3Ó445 -- - - - - 57 

- - - - - - - 58 
n6ggo 

l 
10386o IJ28oo 38243 - - - 59 

8J3 243 747g72 8ggo10 l 26gJ62 846 417 l 015 003 829749 60 
15000 390000 - 8s3 854 - - - 61 

ros 8g6 l 282 36J 5 3S2 813 4 S4S 097 3 Ó-ł4 426 2 482 012 956097 62 
goooo 120000 - 71 goo - - - 63 

- 208oo - - - - - 64 
- 9327S9 6Jl 6g7 J02 °47 311 Ó24 2S7 4o8 IS9 S20 65 
- r8oooo 310 437 200656 ISgoo - - 66 
- - 234722 71 944 57 40S -- - 67 
-- - 310500 274 46g 204 329 - - 68 
- - 159247 - - - - 69 
- - sr n8 - - - - 70 
- - 4S ISO 6J28o - - - 71 

- - 144 r 56 - - - - 72 
- - 136000 249 I40 - 288 goo - 73 
- - JOOOO - - - - 74 
- -- I40000 12 000 x8ooo J6440 - 75 
- - I40000 I4ooo 13000 l ÓI 6oo 40000 76 
- - - 8r2 427 - - - 77 
- - - I 266742 - - - 78 
- - - 129 42S I 4639JO r 43S sgo I 0?9494 79 
-- -

l 
- 1S3o68 - - - 80 

- - - · - 2 l 19293 l S75 76J 434 xs8 81 
- -

l 
- - 6J910 - - 82 

- - - - 6J 54S 2S98I7 - 83 
- - - - 40000 100000 - 84 

·-- -- - - -- - S2S 534 85 

- - - - - - 2g8 8gcl 86 
- -

l 
- - - - 300 goo 87 

- - - - - - 72 234 88 

2901902S l 29-ł21 388 l 193548oJ l I027486J l 
Kazimierz Srokowski. 
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w Y . K A Z l L O S C l W Ę G L A, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zaglębia Dąbrowskiego w pólroczu zimowem r . 1903/4 

(za czas od l października r. 1903 do 31 marca r. 1904). 

Rok 1902
/ 3 Rok 1903

/ 4 W półroezu zimowam r. 1903/4 wysłano -
Półrocze Przypada Póhocze Przypada więooj, ( +) albo mniej (-), niż w 

NAZWA KOPALNI zimowe l na dzień zimowe na dzień 
półroozu zimowem r. 1902/3 roboczy 1 

r oboczy 

w A G o N 6 w WAGONÓW l % 
Droga żelazna 

l l l Warszawsko-Wiedańska ' 
Niwka 16030 111 15648 107 - 382 - 6 
Mortirner 12578 87 14271 98 t l 693 + 13 
Milowice . 14 188 99 17852 122 3664 t 26 
Hrabia Renard 14068 98 15971 109 + 1903 14 
Paryż . . . . . . 11616 81 12854 88 + 1 238 11 
K azimierz i Feliks . 13377 93 14 745 101 t 1368 + lO 
Saturn. 18410 t 128 21 270 146 2860 + 16 
Czeladż 17210 120 17 511 120 301 + 2 
Flora . 7392 51 8205 56 + 813 + 11 
J an 2138 15 1 585 11 - 553 - 26 
Antoni 3329 23 3 105 21 - 224 - 7 
L eokadya . . .. 70 o - - - 70 - 100 
Mikolaj i Franciszek 243 2 193 l - 50 - 21 
Matylda .. 36 o 112 l + 76 + 212 
Gr odziec I . 432 3 - - - 432 - 100 
IIut a Bankowa 171 l 77 l - 94 - 55 
Andrzej 11 i Tadeusz H 135 l 1303 9 + 1 108 + 865 
J akób . 255 2 150 l - 99 - 39 
F lotz Rudolf . 1 161 8 1153 8 + 2 + o 
Andrzej I 19± l 251 2 + 67 29 
H elena 255 2 283 2 28 + 11 
Tadeusz I 87 l 30 o - 57 - 66 
Al wina 180 l 160 l - 20 - 11 
Stella . 12± l - - - 124 - 100 
Wańczyków 48 o - - - 48 - 100 
Gr odziec II - - 1329 9 + 1329 + -

Nierada 1774 l 12 1586 11 - 178 - lO 
Katarzyna i Ludwika 901 (:) 784 5 - 117 - 13 

Razem . 136392 

l 
947 150444 1030 + 14052 + lO 

Droga żelazna 
lwanorodzko-Dąbrowska . 

Niwka 8673 60 9248 63 + 575 + 7 
Mortirner 3611 25 3851 26 + 240 + 7 
Hrabia Renard 6529 46 9531 65 t 3002 + 46 
Paryż 6810 47 8297 57 1487 + 22 
Kazimierz 6304 44 7 361 51 1057 + 17 
Antoni , 71 l - - - 71 - 100 
Reden . . 202 l l 510 4 + 308 + 152 
Andrzej I 410 

l 
3 451 

t 
3 + 41 + lO 

Helena 456 3 130 l - 326 - 71 
Matylda . 13 o 19 o + 6 + 46 
Tadeusz I 35 l o 7 o - 28 - 80 
J akób 76 l 437 3 + 361 + 475 
Wańczyków 22 o - - - 22 - 100 
F r anciszek 8 o 6 

t 

- - 2 - 25 
Stella 29 o - - - 29 - 100 

Razem . 33249 t 231 39848 273 + 6599 l + 20 

W ogóle 169 641 1178 190 292 l 1303 + 20651 l + 12 

R. K. 
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Jrzegfąa fiteratury górniczo .. fiutniczej. 
Spis art9l{ułów, · zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g'órniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok (1904 ). Dodatek techniczny 
NQ 3. a) W Fritz. Piece koksowe z ulawianiem 
wytworów pobocznych. (c. d.). O wyrobie siarczanu 
amonu z wody amoniakalnej i użytkowaniu cierla 
uchodzących gazów do wytwarzania pary; oprocz 
tego artykuł zawiera wiele danych, dotyczących 
koksowania. b) A. Terpigorew. Przeglqd sposobów 
odbudowy pokladów węgla kamiennego w kopalniach 
Rosyi poludniowej. (c . d.). c) fłl. Iżewski. Wiesza
nie się nabojów w wielkim piecu. (c. d). Autor opi
suje najbardziej typowe wypadki zaburzeń w wiel
kim piecu i wymienia środki, mające na celu 
przywrócenie dobrego biegu. 

Gornyj Zurnał (1904). Luty . a) B. Boki. ~~~·bór 
systemu robót dla odbwiowy grupy pol~ladów węgla. 
(c. d.). Praca ta. ma na celu danie możności wy
liczenia w każdym danym wypadku kosztów włas
nych i określenia wahań, jakim podlegają pod 
wpływem różnych czynników, oraz pozwala na 
wyprowadzenie wniosków ogólnych co do zasto
sowania najodpowiedniejszego systemu robót. Wyli
czanie kosztów własnych robót przygotowawczych. 
b) .11: .1/alcow. O d.siataniu kanatu odp(ywowego 
w walc:owlli ·w Pawtowslzu. W zamiarze rozsze
rzenia fabryki, poruszanej wodą, postanowiono 
zbadać, czy przy większej liczbie silnic wodnych 
dotychczasowy kanał odpływowy będzie mógł 
odprowadzać większą ilość wody. Przy zakłada
niu fabryki nie brano pod uwagę jej możliwego 
rozwoju w przyszłości i, umieściwszy wszystkie 
oddziały obok siebie, popełniono ten bląd, że ka
nałowi odpływowemu bardzo długiemu (300m) da
no wymiary za małe, wobec czego nawet wobec
nych warunkach strata siły dochodziła do 12% . 
W obecnej chwili nawet przy znacznym nakła
dzie kapitału błąd ten nie dalby się naprawić. c) 
J Tliime. Sprawozdanie z objaz du z drojo wisk na 
Kaukazie ·w r. 1902 (pocz.). Wyniki badań źródeł 
wody słodkiej i wszelkich urządzeń mechanicz
nych i hydrotechnicznych w zakładach leczni
czych na Kaukazie. d) A. Sahlin. 1Vow_v przyrząd 
wylotowy pon1-ystu j. Rennedy' ego. Opis przyrządu, 
którego zasada polega na hermatycznem zamknię
ciu wylotu, nie pozwalającero na tworzenie się 
mieszaniny powietrza z gazem i zapobiegającero 
wskutek tego wybuchom; jednocześnie przy sa
moczynnem zadawaniu naboju daje się osiągnąć 
znaczna oszczędność przez zmniejszenie liczby ro
botników. e) A. Ku.sniecow. ~~vrób ferrosiliciwn 
w piecu elekt1:vcz nvnz. Treściwy opis nowych spo
sobów wytwarzania fen·osilicium między innymi 
z żużli bessemerowskich lub martenowskich. Ten 

ostatni z koksem daje stop, zawierający 29,64 Si 
i 13,18 Mn. 

Uralskoje Gornoje Obozrenje (1904). NQ 11 . a) 
Przen1-yst żelazny na Uralu w r. 1903. Z danych 
statystycznych, ogłoszonych przez biuro Rady 
Zjazdu przemysłowców uralskich, wynika, że stan 
interesów przemysłu żelaznego nie doznał polep
szenia. Wytwórczość surowca zmniejszyła się, a 
pomimo to zapasy powiększyły się i dosięgły 60% 
wytwórczości roczne.i; znaczny wzrost wytwór
czości cienkiej blachy bynajmniej nie dowodzi po
myślnego stanu interesów tej gałęzi przemysłu, 
gdyż z powodu nizkich cen i małego zapotrzebo
wania cala nadwyżka poszła na powiększenie za
pasów. b) W. · Ka.sarinow. Próby 1: doświadczenia 
nad turbina wodna ·w z akladach Wisimo-Szajtrmskich. 
c) Zjaz d p"rzemystowców górniczych obwodu Środko
'l.uego. (c. d.). 

NQ 12. a) P. S. fiV_vpalanie węgla drzewnego 
sposobem 71etortowym 'l.CJ Ameryce. b) Zastosowanie 
zbiorników żela.sJtych zamJast dolów do przechowy
wania J'OPY naftowej. Streszczenie pracy M. Ra
gozina, zamieszczonej w czasopiśmie Niejtianoje 
Dieto (r. 1904, M 1), ma na celu wykazanie korzy
ści, jakie przynieść może zastąpienie używanych 
dotąd dolów przez zbiorniki ż~lazne. c) Zja.sd 
prz emyslowców górlliczych obwoduSrodkowego (dok.). 

NQ 13. a) TV: Grum-Grzymajto. Sz wedzki iskro
chron dla p 1rowo.sów. Opis i rysunek isluochronu, 
wykonanego podług modelu, przyjętego na drogach 
żelaznych w Szwecyi. Wobec zaopatrzenia w po
wyższe przyrządy parowozów drogi żelaznej dojaz
dowej do huty żelaznej w .A.lapajewsku przewóz 
węgla drzewnego w otwartych wagonach jest zu-
pełnie bezpieczny i nie wymaga zupełnie kosztow
nych wagonów krytych. b) Walcownia, porusza1la 
elektrycznie. Streszczenie pracy, zamieszczonej w 
Stalzl und Eisen (r. 1903, M 24); opis nowej wal
cowni średniej Bethlen-Falva n a Sląsku-Górnym. 

GH.ickauf (1904) NQ 14. a) B. Schulz -B11iesen. 
Zto f::a węgla kamiennego, soli potasowej i rudy że
laz nej po lewe; stronie Renu. Opis budowy geolo
gicznej miejscowości po lewej stronie Renu na 
podstawie wyników niedawno wykonanych po
szukiwań górniczych. b) Uszlzodzenia lzotlów paro
wych. Sprawozdanie stowarzyszenia kattowego okrę
gu Dortmund. Opis wypadków przepalenia rur 
płomiennych i blach kotłowych z powodu obec
ności olejów w wodzie zasilającej. Wypadki od
kształcenia rur płomiennych wskutek braku wo
dy. c) Wytwórc.sość węgla brunatnego 'l.fJ prowincyi 
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Nadre1~skiej w r. 1902/1903. d) jJJ. Schanz . Brak li1va. Sposób polega na zużytkowaniu ciepla, wy
niemieckich tedmikó1v górniczych z a granica. Autor twarzanego przy bessemerowaniu kamienia roie
wyraża ubolewanie, że gdy równocześnie · z kapi- dzianego, do topien ia rud. c) L. Schneider. Ba
talem, przemysłem i handlem niemieckim, zysku- dania clzemiamo-analitycz1te z dziedziny przemystu 
jącymi za granicą coraz większe pole dziaJania, solnego. (dok.). Wydobywanie soli drogą wyparo
powiększa się zapotrzebowan ie na techn icznie wywania wody morskiej . d) Dr. Leo. Sort01vniki 
wykształconych niemców, daje się silnie odczu- sz 1vedz lde. (dok.). Opis sortowników, używanych 
wać, zwlaszcza w poludniowej Afryce., brak facho- do sortowania rudy żelaznej magnetycznej. 
wo przygotowanych górników niemców, których NQ 15. a) W: Kwnmer. Sposób tłumienia po
z konieczności trzeba zastępować przez anglików żarów w kopalniach mlekiem wapieunem.. W ko
lub amer ykanów. Powodem tego wedlug autora palni węgla brunatnego Victoria w Brix robiono 
nie j est slabsze przygotowanie teoretyczne nie- w tym kierunku liczne próby, które wydały bar
mieckich techników gómiczych, lecz brak do- dzo dobre wyniki. Mleko wapienne, wtlaczane 
świadczenia fachowego i kupieckiego sprytu. e) pod ciśnien iem przez otwory w sklepianem obmu
Przemyst górniczy na tevytoryum wschodllio-azya- rowaniu chodnika w miejscu najbardziej zagrożo
tyckiem, pozostajqcem pod protektoratem uiemiec/dm. nem, tłumi ogień i tworzy poza murem warstwę 
O poszukiwaniach górniczycb. i rozwoju prze- / n ieprzenikliwą dla gazów. b) F. ,1/lddek. jaki 
myslu węglowego w prowincyi Schantung w r. 1 fest naj odpowiedniejszy sposób odbudo'wy żyt stro-
1903. . mych. Przez porównanie najczęściej stosowanych 

NQ 15. a) Sclzulte. O elektryc::;uej przeJW.~Jd l sposobów odbudowy żył stromych autor przycha
sity w kopalni węg1a Courl. b) TVex. O nasycaniu dzi do wniosku, że najodpowiedniejszym zarówno 
drz ewa w westfalskich llopalniach węgla w r. 1903. pod względem techn icznym jak ekonomicznym 
Opis środków, sposobów i kosztów nasycania drze- jest sposób odbudowy schodowej w stropie z pod
wa; wyniki, otrzymane przy stosowaniu różnych sadzką czyli t. z . odbudowa odwrotna. c) TV. 
sposobów nasycania. c) Sprawo.sda11ie niemiecldego Foltz . Rynek 1oęglowy i metalowy w marcuJ'. 190-1. 
z wiqzku dla handlu amollialdem .:; r. 1903 . NQ 16. a) A . Jwall . Węgiel kamienny 10 Krai-

NQ 16. a) Baum. Zużytkowauie gaz ów, otr.::_v- nie. Opis złoża węgli kamiennych w Britofstrem 
mywa11_vch w piecach koksowych a z wlas.;;c.za .z- 1stoso- i Sko:B.Je na graniny Istryi i Krainy. b) F. Sclzraml. 
1vanie ich w silnicach gaz owvch. (pocz.). Ogólne wia- TV sprawie rejormy '<'IJ_vrlz i 1lu hutnicz ego akademii 
domości, dotyczące użytkowania gazów. Sklad górnic.sych 't'IJ Austryi. W przewidywaniu zmian 
chemiczny, wartość ogrzewalna i oczyszczanie w proD"ramie nauk w akademiach górniczych au
gazów. Przyrządy oziębiające. b) O dwóch 1w- stryac~ich autor daje projek t refor my, w którym 
wych sposobach szybkiego tłumienia pożarów kopal!/. bierze pod uwag~ rozszerzenie programu stosownie 
Streszc:;;enie broszury inżynierów J. Krzyżanow- do obecnego stanu nauki i najnowszych wymagań 
skiego i S. ·Wysockiego, zawierającej opis no,wego, techniki, a jednocześnie ma na celu pozostawienie 
propo~owanego prz~z autorów sposobu zwalczani~ sł'uch~czom pewnej il oś~i c.zasu w?lneg.o od zaj ęć 
pożarow w kopalniach*) oraz -krytyczne uwagi obowiązkowych dla dama Im moznośCI ksztalce
co do jego wartości praktycznej. Z uznaniem nia się samodzielnie w kierunku dla siebie naj
odzywa się sprawozdawca o urządzeniach przeciw- bardziej odpowiedn im. c) Lokomotywy spirytusowe 
pożarowych, istn iejących w kop . Shamrock pod Gnom. Lokomotywy Gnom stosowane były przy 
Wanne. Oprócz wzorowo wyćwiczonego oddzialu budowie tunel u w Karawanken. 
ratunkowego kopalnia posiada w miejscach naj- NQ 17. a) A . Lul~aszewski. Technika górnicz a 
bardziej zagrożonych połączenia rozprowadzonych pr::;y ko1zw r . 1903 . *) (pocz.). b) Wypala~tie 
po całej kopalni rur wodociągowych z rurami, 1vęgla drz ewnego sposobem retortowym w Ameryce. 
doprowadzaJąceroi ścieśnione powietrze; w razie Streszczenie artykulu, zamieszczonego w The Iron 
potrzeby zamyka się dopływ wody w rurach wo- Age (r. 1904, .l\~ 4). Jest to opis największego za
doci~gowych, ł'ączy je z powiet1:z:ryemi i w ten k~adu dla wypalania węgl ~ drze-:nego z ulawia
sposob dostarcza do każdego mle,JSCa potrzebną mem wytwnr ow destylacyi, nalezącego do huty 
ilość powietrza. żelaznej Towarzystwa Algoma Steel Company w 

Oesterreich isc he Zeitschrift fiir Berg-und Hutten- Kanadzie. c) Prz emysi '<Vfglowy w Pensylwanii i 
wesen (1904) NQ 14. a) }. Steinlzausz . Kopalnia Zachodniej Wirginii. Wyjątek z pracy Hensteau, 
z tvta w Xagvdg. Opis zlóż rud złotonośnych w zamieszczonej w Aunales des mines, zawiera zesta
NaD'yag w Siedmiogrodzie pod względem geolo- wienie wyników urabiania węgla ma~z:ynami wrę
gic~nym i górniczym. Dane o ilości wydobytych bowemi i ręcznie. d) Et~r1lit. ~ymkl pr~b no
rud oraz otrzymanego zlota i towarzyszących mu wego materyał'y do kryc1a da.chow, wyrab1anego 
metali (srebro, miedź i olów) od roku 1868 do 1902. z mieszaniny azbestu i cementu, dowiodly, że w 
b) A. Torkar . Sposób wytapiania miedz i z rud, ::;a-
wierajqcyclz siarlzę, arsen i antymon, be::; uż~ycia pa-

*) P or. Przegląd Gór ni czo-Hutniczy, ;..,; 6, s tr. 175. 

*l Redakcya Przeglądu Górniczo-Hutnit\zego otrzymała od 
aut ora rękopis tego artykułu w ,języku polskim; druk rozpocznie się 
'v :N} 18-ym. 
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porównaniu . z używanymi dotąd materyarami l Oltnstein. Próba twardości .&ela.rm ::::ap omocq wgnia
przewyższa Je p od względem wytrzymałości, przy- tania kulili stalowej. Opis nowego przyrządu syste
c.zem jest on bardzo lekki. . mu Hubera do próbowania szyn i obręczy; przy-

Stahl und Eisen (1904) NQ 7. a) K. Gmber . • Vo- rząd ten, oparty na zasadzie pras hydraulicznych, 
wa walcownia drutu w D~fferdingen. Opis tej wal- lekki i wygodny w użyciu, wywołuje ciśnienie, 
cowni będzie podany w Przegładzie Górnicz o-Hut- dochodzące do 100 000 !~g. g) Wielkie piece o ptasz 
niczym. w abszer nem streszczeniu . b) W Linse. cz ach żela.znyc!z. Pbszcze żelazne, okrywające ca
DoJny wielopiętrowe i pożar w Baltimore. Stresz- fą powierzchnię pieca wielkiego, znajdują coraz 
cząnie artykułów technicznych amerykańskich o większe zastosowanie w Westfalii. Artykuł po
zachowaniu si ę domów wielopiętrowych w czasie daje opis robót, wykonanych w Bruckhausen i 
pożaru. W ogóle można powiedzieć, że budowle Gelsenkirchen . h) Wedemeyer . Ptaszcz vzny otwo
te wytrzymały próbę ogniową, gdyż dotąd stoją ró w dys:::: w lzopulakach. i) Nowe badania i spostrz e
niewzruszone pośród rumowisk domów, budowa- żenia nari wtasnościa rni surowca lejarskiego. Badania 
nych sposohem starym; uszkodzenia, jakich do- nad wpływem wielokrotnego ogrzewania na po
znały, posłużą za wskazówkę do przeprowadzenia więlo;7.enie objętości surowca lejarskiego. 
zmian w sposobie budowy. Oprócz skutków wy- Bulletin de la Societe de !'Industrie Minerale (1904) 
sokiej temperatury dal się silnie odczuć brak za- Zeszyt 1. a) L. de Charentenay. Instalacya elek
sfon ogniotrwałych w oknach , wskutek czego nie tryc.::na w kopalni antracytu w la Jfure. Opis urzą
byfo możności położenia tamy niszczącemu ży- dzeń elektrycznych a głównie przewozu podziem
wiofowi. c) E . L amoureux. Postępv w b:t'iowie wiel- nego. b) E. Richanne. Walcownie bloków, belek i 
kich pieców. Autor rozpatruje najnowsze urządza- s.::_vn. (pocz.). Opis pieców ogrzewalnych i wal
nia wielkopiecowe, które należy uwzględniać przy cowni. O wadach bloków żelaza zlewnego i sztuk 
projektowaniu wielkich pieców. d) Dalsze b 1- walcowanych . c) E. Cuvelette. O z astosowaniu w 
dania nad uszczelnianiem blolzów stalowych sposo- lzopalniacli przenośnych lamp elektrycznvclz. Opis 
bem Riemera. O wpływie uszczeln iania na jedno- różnych systemów lamp elektrycznych. d) Z. 
rodność bloków żelaza zlewnego na podstawie Bresson. O stawidłach wentylowych w lilaszynie 
rozbioru chemicznego prób, wziętych w kilku- wyciagowej. Uwagi o korzyściach automatyczne
nastu miejscach przecięcia podłużnego . e) R . Am- go rozdziału pary wogóle oraz o wydajności pra
berg. Badania nad wvtwarz aniem ferrosiliciu n z cy i zużyciu pary w maszynie wyciągowej w ko
pirytu i piaslm. Doświadczen ia, wykonane w In s- palni N oeax. c) L. Cugnin. Z loża dyalllentów w 
tytucie hutnictwa i elektrometalurgii w Akwizgra- Bra.r::y lii. 
nie, nie dały wyników zadawalających. f) A. IV: K. 

!{ronika bie~ąca. 

Powierzchowne hartowanie stal i. Sposób H. KNIG
GE'A i J. van HoLTA (patent niemiecki 144810 z dnia 
18 sierpnia r. 1901) polega na żarzeniu stali w 
mieszaninie związków organicznych, zawierają
_cych azot i jednocześnie dających dużo łatwoto
pliwego popiołu. Wynalazcy zauważyli, że obec
ność w tej mieszaninie fosforu wpływa na giębsze 
przenikanie węgla w stal, przyczem ta ostatnianie 
pochlania fosforu. W skł'ad mieszaniny, wystar
czającej do zahartowania 200 do 300 lzg stali, na 
l mm wchodzą następujące substancye; 300 g żela
zocyanku potasu (K4 Fe Oy6), 250 g cyanku pota
su i 400 g czerwonego fosforu. 

W K. 
Wyrób brykiet z rudy zelaznej . Brykietowanie 

drobnej rudy żelaznej z miał'em węglowym nie da
je wyników zadawalających, gdyż tworzenie się 
koksu w wielkim piecu powoduje zmianę objętości 
a następnie kruszenie się brykiet. W . HuFFELMANN 

(patent niemiecki M 147 312 z dnia 2 sierpnia r . 
1902) proponuje dodawać do rudy miałkiego ko
ksu lub węgla drzewnego . Po wysuszeniu takiej 
mieszaniny oblewa się ją gorącą smolą z węgla 
kamiennego i bardzo dokladnie miesza, ażeby 
każda cząsteczka koksu i rudy została pokryta 
cienką warstwą substancyi wiążącej. Tak przy
gotowana masa idzie pod prasę, skąd brykiety 
niezwłocznie po ochiodzeniu mogą być wzięte do 
pieca. Zastosowanie zamiast węgla kamiennego 
koksu lub węgla drzewnego oraz suszenie masy 
przed zmieszaniem ze smolą wyłączają zmianę 
objętości wskutek koksowania lub wywiązywania 
pary wodnej; tworzenie się zaś niewielkiej ilości 
koksu ze smoly nie wywiera zlego wpł'ywu na 
spójność cząsteczek rudy i koksu, dając możność 
zachowania kształtu brykiety w wielkim piecu. 

W. K. 
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Wytwórczość rudy zelaznej w Rosyi (w pudach). *) 

Rok Ural l 
Rosya l Królestwo l Rosya l l P ozostale 

poludniowa Polskie środkowa F inlandya okręgi Razem 

1868 26974 392 J66 300 2 372668 7 12686g 29708so 882 420 40 493 sos 
J86g 26 sso 332 167631 2 303862 8659910 2 978 554 1 820 123 42 48o .. p2 

18?0 28 504052 210746 66s6g3a 8738 459 2681 705 l 97' 262 48 ?63 156 

!87' 31 519073 186832 6 3412o8 8 381 938 2 52275' l 520 165 50 471 g67 
1872 31525803 8J98o7 7 'so8sg 9 3'7os8 4 ''4 s6g l 582 338 54 510 434 
1873 30811 586 

l 
2 188 888 6866 3' 4 9 g8t 388 

l 
3 ~66 1o8 1 628 187 55 042 471 

1874 322g6205 T 003 531 7842073 8 s8s 395 3664736 3 s6g844 57 021 784 

!875 36 54 1 3'7 1111622 8 '38 543 12130274 4 562005 2 400794 64 945 '55 
!876 36 3008g4 2456o84 6674 249 9728 355 4265 922 2 310 281 6J 735 785 

!877 33762 .. 127 l 03° 594 7550831 6 275 8o4 16go6g7 l 347 546 51 657 8gg 
!878 33 553048 3 8og794 7 594go8 7004 354 2004 700 993 273 55 620077 

18J9 37 285719 1 881 958 8o8s 7g8 9 !..tz 575 2272002 2 325 886 6o 993938 
188o 38 3586-?4 2 282910 9 004 747 8863o6g 2 292 543 l 691481 62 493 424 
1881 368-<W2o8 3g81537 !0391 155 7 443 507 l 832 499 l 004 326 62 100 232 

1882 37635 947 6475o?6 g836 236 79136tg 1 665 656 2 175 529 65 752003 

1883 35 236 344 4758842 g8T7917 7 431 272 l 88g870 1745 209 oo8J9454 
1884 42 495 ocg 481g6sg 8724006 7 343 r67 2 156 570 l 425 883 6s g64 354 
T88s 39997099 6268 595 8 243 684 8 5' 3 3T4 l 3o6833 l 939 2g6 66]6882T 

1886 41 74 1 293 5010078 935071 1 7 134429 l 504 948 l 718 546 66 400 005 

1887 47473 468 94°9 521 8 782 492 8 356 soS 6792 235 T 939 265 82 75348g 
r888 49 264655 '3 307 s87 12 T48867 8627 344 2 203 48o l g64 l 54 87 s16o87 
l88g STII168g 20343 191 13 300 501 IQ 228 616 2 66oooo 2 457?67 100 '07?64 
18go 56 268,78 22 997 534 13 394 68g 12 272788 3 125 000 i 563863 1og622 052 

1891 61 627 528 28 8J6 250 T2 932 888 l l ':l' 242 3 239 620 l 792 223 l 19 559751 

18g2 s8o31972 33 646 303 16032 228 II 9368o2 3 230 000 T 912 293 12478g sg8 

l893 62786 334 39557231 13 77°734 12 72':1 958 3 285 coo T 822862 133 94\ IT9 

1894 54 54 1420 57 175 977 17 314 l88 16 023 271 4093 000 2 55286] 15 1 JD0723 
1895 74 151397 59 116730 21 8o3 782 16 526153 3 g6o 546 2g62 333 178 52094' 
18g6 82 122 688 76786 s8o 18o8s 395 17 395 209 46 13 491 36392TO 202642 573 

ISw 83 6g3 509 117702 286 1903468 20 147048 s 555 040 3 483222 250 254 573 
18g8 87853412 129 g6g 258 24 86g 216 23 842057 4636 220 s 539o8o 2?6709 243 
1899 g6709554 187016 429 29019025 38 948 265 4 86r 'J61 478g6og 359 344 643 
rgoo 94911 o8I 201 214 4?6 29421 388 31 255 028 5 445 soo 10 s8gogs 372836 568 

rgo1 95 545 405 1449597'5 '9 354807 16684?66 3 390000 8 225 478 288100 172 

1902 óg2soooo 131882 19fi 14781 111 68ooooo ? ? ? 
1903 ? ? 10 274867 

') ? ? ? 
s. 

* ) Źródła: . l ) .Matierjały dla i storii i s tatistiki ~eleznoj promyszlenn<-sti Rossii", wydanie biura dor adczego fabryk,.ntów :l:elaza w 
Peter sburgu, 2) . zelezorudnaja promyszlennośt ju~noj Rossii w 1902 godu", w~danie Rady Zjazdu przemysłowcó'v górniczych południa R 
syi, 3) ,Zbornik statisticzesklch swiedienij o gornozawodsko.i promyszlennosti J:{ossii", wydanie Górniczego Komitetu Naukowego, 4) Wia
domośCI, otrzymane przez Radę Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego od Zachodniego Zarządu Górnic10egoi in~ynierów 
okręgowych Zachodniego Obszaru Górniczego. 

--- -- ---- - - - -
,l(osBoJieao IJeHsypow, l Mall 1904 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrow ie. - Wydawcr~. Stanisław Ciechanowsk i. Redaktor Mieczysław Grabiński 
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