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

Tom l. Dąbrowa, dnia l czerwca 1904 r. 

( Dokończenie, patrz :.\ł 16, str. Jfl7). 

Jeżeli przeciwnie, dla otrzymania większego 
ciśnienia na węgiel mamy podsadzkę wstrzymać, 
to w takim razie z kamienia, który otrzymuje się 
dla podsadzki z kopania drogi dla wózków i z 
nadkładu węgla, w porządku układają się elalej 
mury ouhronne z drobnego kamienia, sypie się 
pomiędzy murami podsadzka, lecz nie wyprowa
dza się pod samo piętro. a pozostawia 10-16 cm 
wolnego miejsca, które po upędzeniu kilku me
trów i otrzymanem ciśnieniu ozemprędzej podbija 
się kamieniem. Budynek drzewny prowadzi się 
zupe~nie w wyżej opisany sposób. Przy dobrem i 
trwa~em piętrze, dobrze i regularnie prowadzonej 
podsadzce, wybieraniu w stosownym czasie stempli 
otrzymamy obraz opuszczania się piętra, jak na 
rys. 9-ym. Chociażby podsadzkę ścisnę~o o 50~, 
to zawsze chodniki, które były 2 m. wysokie, bę
dą znosi~y 1,5 m. 

Przy takiej zmianie objętości podsadzki mu
ry ochronne ucierpią najwięcej i będą spychane 
przez podsadzkę ku chodnikom, s~użącym do prze
wozu węgla; z tej przyczyny mury ochronne nie 
powinny być stawiane na samym brzegu chodnika, 
lecz o 1

/ 2 111 od brzegu i nadaje się im wklęs~ą 
do wewnątrz formę (rys. 10). Po pewnym czasie 
przez ściśnienie podsadzki środe~ takiego mmu 
ochronnego wyprostuje się, a nawet wygnie sip na 
zewnątrz. tem więcej tam, gdzie mniej starannie 
byl stawiany. lub gdzie materya~ przy budowie 
był gorszy, oraz gdzie nie daJ'o się wybrać stempli, 
stawianych w podsadzce. Jak wyżej wspomniałem, 
do murów ochronnych używa się kamień z nad
k~adu węgla, t. j . ~upek palny grubości ± 20 cm, 
twardy, nie kruszący się i doskonał:y do wią
zania, jako będący formy p~askiej i w dużych ka
wałach. 

RYS. 9. 

W przodku pomiędzy podsadzką i węglem 
stawiają się zaciągi tymczasowo na stemplach. 
które trzeba l)Otem przy budowie podsadzki wy
bierać. Zaciągi, używane obecnie, są stosunkowo 
dość grube, a mianowicie mają w cienkim końcu 
10 cm; wobec tego jednak, że zaciągi na chodni
kach przewozowych przez ciśnienie piętra cierpią 
więcej na rozciąganie ~ak na ciśnienie, można by
łoby średnicę ich znacznie zmniejszyć i nie wąt
pię, że z czasem do tego dojdziemy, przez co 
osiągniemy znaczną oszczędność w kosztach roz
chodu drzewa, używając zamiast zaciągów gru
bych tyczek; tymczasem jednak prób jeszcze pod 

tym wzgl~dem nie robiono, a to z powodu, że 
robotnik nie jest jeszcze dosyć wprawny i obznaj
miony z robotami podsadzkoweroi i baczniej
szą uwagę trzeba na ważniejsze rzeczy zwracać. 
Wyżej wspomniałem, że pod koniec zaciągów, 
wspierających się na murach ochronnych, dobrze 
jest podkladać kawałki starego używanego drze
wa okrągłego, a nawet lepiej pod kilka zaciągów 
razem podkladać cienki okrąglak d~ugości mniej 
więcej 3 m, który s~uży zarazem za ankier muru. 
Bardzo trwale mm-y ochronne powstają przez 
zakładanie nie tylko pod zaciągi ale i wewnątrz 
muru drzewa okrąglego różnej d~ugości i grubości, 
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jakie dostało się ze starych robót. W mur ochron- nej ściany węgla b. Tym sposobem powstaje cały 
ny wysokości 1,2 m włożone 2 lub 3 okrąglaki szereg chodników krótkich po rozciągłości pokła
:pomiędzy 2 lub 3 warstwy ułożonego kamienia i du, które służą potem do wybierania węgla po
Jeden okrąglak pod zaciągi czynią mur nadzwy- między pochylniami. Po posunięciu się 6 m 
czaj trwałym; mur taki nie podda się ciśnieniu, 1 przodkiem dalej _pobiera.. się znowu spodek pomię
nie zmieni lub malo zmieni formę, nie posunie dzy chodnikami l, 2, 3, urządzając w ten sposób 
się z miejsca, nie wygnie się na zewnątrz, co drugi chodnik dla wymiany wozów, pierwszy zaś 
zawRze jest uiebez_piecznem z powodu całkowitego podsadza się kamieniem, lub tamuje się dla lep
rozgniecenia muru i szczególnie poleca się stawia- szego przewietrzania. Co 28-30 m lepiej chodniki 
nie takich murów ochronnych w kątach, gdzie dla wymiany wozów nie podsadzać kamieniem, lecz 
podsadzka ulega największemu ciśnieniu, a, zara- tamować zapomocą tam drewnianych, a to z po
zem cierpi na skręcanie. W razie braku w kopal-

1 
wodu, że te chodniKi będą potem potrzebne, a 

ni drzewa starego używają się w tym celu cienkie mianowicie przy odbudowie _pola pomiędzy po
tyczki różnej dłu~ości chociażby krzywe, trzeba chylniami. Po dojechaniu taką pochylnią do koń
tylko uważać, ażeby również, jak kamień w mu- ca pola w ten sam sposób wybiera się węgiel 
rze jest wiązany, i drzewo układane pomiędzy pomiędzy pochylniami, prowadząc roboty z pochyl
warstwy kamienia bylo wiązane. Po wybraniu kil- , ni I i II po rozciągłości pokładu. 
kunastu filarów chodnik taki pomiędzy podsadz- Widzieliśmy powyżej, że cały materyał, po
ką nie z~psuje s~ę .tak prędko i w :w:y:branem P?- t1:zebny do pod_sad~ki, nie spuszcza się z P?Wierzch
lu po klllm IDiesiącach można mmi swobodme m, lecz wyrab1a s1ę na dole, co stanowi podsta
przechodzić. wę roboty podsadzkowej przy dość już kosztow

RYS. 10. 

I nej eksploatacyi pokładu grubości l m; gdyby 
materyał podsadzkowy trzeba było brać z po

i wierzchni, koszta wydobycia węgla wypadłyby 
l z pewnością wyż ze, niż wartość węgla. Wobec te

go zrobimy obliczenie, jaki będzie stosunek po-
l między wybraną przestrzenią węgla i otrzymanym 

materyalem podsadzkowym. Przy chodniku sze
rokości 22 m otrzymamy na l m bieżący upędzo
nej roboty, licząc grubość węgla l nt i 20 cm nad
kładu, który od piętra oclehoclzi, 22Xl,2Xl=26,4m3 

pustej przestrzeni. Tę pustą przestrzeń trzeba 
podsadzić całą z wyjątkiem dwóch bocznych cha-

Dotychczas poelane powyżej szczegóły robót dników na 2 11z szerokości, służących do spuszcza
podsadzkowych odnosiły się do wybierania fila- nia pełnych wozów, i chodnika środkowego na 21

, 2nz 
rów pojedynczych po rozjechaniu pola chodnikami szerokości, służącego do wciągania koniem próż
odbudowy. Oczywiście, że przy prawidlowem pro- nych wozów; zatem cło podsadzenia mamy 26,4-
wadzeniu odbudowy robotą podsadzkową chodni- -1,2 (2+2+2,o)=18,6 m3 pustej przestrzeni. Z tej 
ków odbudowy prowadzić nie będziemy, natomiast ilości należy jeszcze potrącić chodniki, urządzone 
w polu węglowem z chodnika, służącego do głów- i niepodsadzone po rozciągłości pokładu; co 6 m 

1nego przewozu węgla, pędzą się pochylnie ku wy- pochylni mamy takie 2 chodniki po 3 m długości 
chodni pokładu szerokości 20-25 m, podsadzając i 2 m szerokości; co 30 m 2 chodniki po 5 m ellu
je kamieniem i budując pomiędzy podsadzką 3 gości i 2 m szerokości; zatem na 30 m pochylni 
chodniki, służące do odwozu węgla. N a zalączonym otrzymamy 40m3 przestrzeni, której nie będziemy 
planie (rys. 11) przedstawiona jest odbudowa pola 1 podsadzali, czyli na l m upędzonej roboty otrzy
węglowego z robotą podsadzkową. Z chodnika mamy jeszcze 1.3 m3 bez porlsadzki. Wyżej mie
głównego prowadzą się najJ~rzód 3 chodniki sze- liśmy 18,6 m3, a potrącając z tego 1,3 m3, otrzy
rokości 2-3 m, l'rzybierając w nich spodek na mamy 17,3 m3 do podsadzania na l m upędzonej 
głębokość l m; tymi chodnikami przecina się pochylni 22 m szerokiej. Materyał, potrzebny n a 
chodnik równoległy i pędzi się je dalej jeszcze podsadzenie tych 17,3 m3, otrzymujemy z nadkładu 
10 m do punktu a; tutaj wszystkie 3 chodniki ' węgla i ze spodka, przybranego w chodnikach. 
rozszerzają się i łączą w jeden przodek szero- 1 l) Z nadkładu węgla otrzymamy: 
kości 23-25 m. Teraz doJ?i~ro ~·ozpoc~y!la si~ ro- (szerokość chodnika 22m i grubość nadkładu 0,2 m) 
bota podsadzkowa; stawiaJą się wyzeJ opisane 22XO 2=4 4 m3 
mury ochronne i z ich pomocą budują się dalej . . . . ' ' 
rozpoczęte 3 chodniki, służące do odwozu węgla. . 2) Z ?ogłębiema chodmkow 
Chod!.!ik środkowy służy do wciągania próżnych otiz~mamy. . 
wozów końmi do góry, boczne chodniki do spusz- (wspolna szerokość 2+2+2,5 m 1 głę
czania wozów pełnych. Co 6 metrów przez przy- bokość l m) (2 + 2 + 2,5) X l = 
bieranie spodka chodniki l, 2 i 3 łączą się z sobą 
dla wymiany wozów i doprowadzają się do bocz- l na l m bieżący pochylni. 

razem 
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Licząc, że l m3 calizny da 1.8 m, kamienia, l ki wiadomo, jeżeli w 1·obocie pracuje 2 górników, 
otrzymamy do podsadzki 10,9 + 1,8=19,6 ma ma- to przypadający na każdego urobek węgla będzie 
teryału podsadzkowego na l11z upędzonej pochyl- większy, niż gdy w jednej robocie pracuje ich 10 
ni, czyli o 2,3 m3 więcej, niż istotnie potrzeba. lub 12. Prawdopodobnie wpływa na to również 
W tym razie możemy przodek rozszerzyć do 25m. i niedostateczne obznajmienie się górnika z no
W razie jakiej zmiany w nadkladzie węgla, jeżeli l wemi robotami, lecz trzeba mieć nadzieję, że z 
otrzymujemy chwilowo mniej materyału do pod- czasem albo ceny od wózka węgla zmniejszą się, 
sadzki, należy przodek zwęzić odpowiednio do albo przy tych samych cenach zarobki górników 
materyał:u, którym rozporządzamy. powiększą się. 

Korzyści, jakie osiągniemy przez zmianę od bu . Przy. malyr;t upadzie . w~gl~ mec~aniczne 
dowy filarowej na odbudowę podsadzkową, zależą spusz?zame wozo:v P?c.hylm?-Im me ,da srę. wpro
przeważnie na ilości otrzymanych grubszych gatun- wadz1ć, _a przynaJmDleJ .robiOIJe pro?y me dały 
ków węgla. Dotychczas otrzymywaliśmy w urobku zada>v:alaJących rezultatow. , ~o g,łol-~nyc"? P?
węgla + 38% grubego, kostkowego I-go i II-go; przy c.hylm~ch_ pr~ewozowyc~ p~·ozne wozkl wc1~gaJą 
robotach podsadzkowych ilość grubszych gatun- s1ę konm1;. me wszędzie _Jednak 'ł . uwafSI na 
ków zwiększa się i dochodzi do 650f

0
. Wobec sta- k?szta m_o~na trzyma? kome . dla WCI~gama wo

lego popytu i względnie dobrych cen na grubsze zow; w ~leJsca_ch, gdz1e ~robek ~ęgla_Jes~ stosun
gatunki węgla, a trudności zbytu drobnych ga- ko\:ro mew1e~ln, tam zam1ast koma. daJe s1,ę c?-ł?p
tunków, powiększony ten. procent w urobku wę- ca 1 gdy w Jed~ym numer~e pracuJe 2 gormkow, 
gla ma niezmiernie ważne znaczenie. a d? pomoc:y ładowac~ow1 trzeb~ dać c~Jopc~, 

Co do kosztów wydobycia nie mogę podać to. hczba takwl~ chł~pc~w, z_~i .. rudmonych J:dy_me 
jeszcze szczegółowych danych, gdyż obecnie pro- przy popycham~ wozkow p1ozn~ch pod gorę, Jest 
wadzą się roboty jeszcze obydwoma sposobami stosunkowo ba1dz_o znaczna. Przy odb.udowie, z 
odbudowy, ponieważ mamy część pola węglowego, P?d?aclzk_ą, gdy w Jednym numerze pracuJe 12 g~r
przygotowanego do odbudowy filarowej, która nie mko.w? 1lo~ć pomocy dl~ od_wo~ący~h . >vęg~el 
daje się zmienić obecnie na podsadzkową, lub z.~meJ_sza ~rę _nawet. do ze~a,. gdyz. konmr daCią
zamiana taka by laby połączona ze zbyt dużymi gaJą się w.ozkr do amego' pi zoclka ro?oty. . . 
kosztami. Mogę tylko podać mniej więcej niektóre l Co s:ę tyczy kosztow kładzm:na koleJek 1 
ceny robót. Kopanie droo·i t. j. ZD'lębianie chodni- bla.ch rozJazd_ owych,, to 1wzy. ~·oboc.1e podsadzko
k · , b k · 1/ 6 i ·'r P •o k weJ otrzymuJemy rch zmmeJszeme z powodu ow na g1.ę o ośc1 2 m, p1.aCHO s1ę :~:: op. za 111t l . · · .1 ś · l d 'k • db d . · · k 
cho~nika z. o~rzuceniem urobioneg~ kami~nia n~ :~oed:zeJ l o er c ro m ow o u owy l przecme 
bokr chodmkow. Przy podsadzkoweJ roboCle płaCI z' dł b l b l' ć l1 . ' 
się zgłębianie chodnika na 1 m O'lębokości razem l a: ugo. Y o Y wy.r?za .wsze ne, szczego-
z ustawian ·em m . · h. } · d d k 120 ły powrększema lub zmmeJszema kosztow wydo-

1 urow ~c ronnyc 1 1 po sa ~ ą bycia lecz z wyżej wymienionych cyfr można 
-140 kop. za 1m chodmka. Przy prowadzemu cho· ·'ć . d b d b t d d k · 
dnika na 25 m szerokości o 3 drogach kosztuje wnosr ' . ze .0 u owa ~ .ro ?. ą P0 sa z 0.wą me 

k
odsad e ·e 4 ·b 1 t · 2 ·b · · l wypadme me tylko drozeJ, mz odbudowa f1larowa, 

. z m 1 · za m,. · J: 0 1 . · więCeJ na lecz przeciwnie powinna wypaś~ taniej. 
azdy l ;n (przy odbudowre frlaroweJ przestrzeń N k , · h · d ć t t · 

25m zajęłyby 4 chodniki po 6 m szerokości po 40 t .r a d z~ 
1
oncHeme c et Jeszcze PQ. ~ . ~ aJ 

kop. czyli 2 rb). Doliczając do tego kopanie bocz- us :fP l z ,~re ad IERONIMA. ABlj;C~ItGO a" o\nlcd :vo 
nych chodnikÓW po 120 kop. za l ll'l. otrzymamy '": r s~e ' k~, noszący. d S l! >>;O f O ~lk ~ J?O ~ ~ l'~ 
koszt całej roboty droższy o 320 ko\. na l m czyli o te len n c ' z l olregt 0 Wl ~ ' 

1
J.ahr k~ dz:eslą a 

1 k k L . . b 1 b d . emu na e csp oa acyę cren oc po 1.a ow u nas 
o p. na orcu. 1cząc, ze uro e węg a ę z1e t · (T I t 4-78) u nr b ść 

to samo kosztował, co przy robocie filarowej za pa {yw~n~ slę. dom '·.s rh d i·".J.'ba ~ru ~ 
kosztuje, otrzymamy pewne oszczędności W roz- l rars ~b ~es poru.o em, lZ C _0 dm 1 S~ .a~· ~O DlZ

chodzie materyałów drzewnych, które pokryją ue~ 0 u owa d . arbfut ftmr d zy d 11
•
1m1 Jesb pro

zwyżkę wyżej wymienionych kosztów. w_a zoną;, ":szę z1e o. . o wo po z1emn~c czy-
m chodmkr mokrymr1 wymaga prowadzema sztol-

Względem kosztów samego urobku węgla ni. Robota odbywa się zapomocą kilofa często 
takowe powinnyby byly zmniejszyć się z powo- leżący, stemplowań wyrabowywać nie można, gdyż 
dów: 1) stosunkowo mniej materyalów wybucho- strop niedość silny. Wydobywanie dla wozaków 
wy ch potrzeba do urobku, gdy węgiel wybiera się po nizkich chodnikach utrudnione, zwłaszcza przy 
na szerokiej przestrzeni,· 2) odpowiednio zastosowa- ciągnieniu na klęczkach ładunku węgla w skrzy
ne ciśnienie piętra lamie podcięty węgiel i pewną niach bez kółek, które dla nierówności spodu i 
jego część daje się rozbijać klinami. Pomimo wy- błota zaprowadzić się nie dają. Powietrze w tej 
żej wymienionych przyczyn ceny od wózka wę- kopalni łatwo się psuje i gasi światło w lam
gla nie zmniejszyły się, a pozostały te same. pie". 
Prawdopodobnie leży to w tem, że jak z prakty- Walery Swirtzm. 
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~ praktyki 1 teoryi odlewnictwa. 
Od stycznia roku bieżącego czasopismo Staltl l naboju, to siarka, zawarta w koksie, z wyjąt~ 

uud EiseJt zaczęło pomieszczać artykuły pod ogól- kiem małej części, ulatniającej się w górneJ 
nym tytułem: Z praktyki i teory1 odlewnictwa. części pieca, łączyłaby się z żelazem, wytwarza
z wielkiero zadowoleniem powitać należy utwo- ~ jąc materyał, do użytku niezdolny. Poniżej opisa
rzenie specyalnego działu dla odlewnictwa, które ne doświadczenia wskażą nam stosunek ilości wa
dotącl w pismach technicznych traktowane było pienia do ilości iarki w żelazie oraz wpływ tego 
zwykle po macoszemu, a artykuły z tej dziedziny dodatku na własności mechaniczne leizny. 
wskazywały, że ważna ta gałąź hutnictwa żelaz- ' Do doświadczeń tych użyty był kopulak z 
nego opiera się głównie na doświadczeniu i tra- l przedpiersiem o średnicy wewnętrznej ponad dy
dycyi roboczej, badania zaś teoretyczne podejmo- szami 1000 mm. w dolnej zaś części 700 mm. W 
wane są nader rzadko i dorywczo. A tymczasem przedpiersiu mogło się zbierać około 4000 kg 
na tern właśnie polu jest dużo jeszcze do zro- plynnego surowca. Powierzchnia dysz, umieszczo
bienia. l nych w dwóch rzędach, wynosiła 1000 cm2

; ciśnie-
Rubrykę powyższą rozpoczyna prof. F. WusT nie wiatru- 58 cm słupa wody. Koks zawierał 

artykułem p. t. "Wpływ ilości wapienia na skład średnio 8,698°/0 popiołu i 1,299% siarki, skład wa-
leizny, przetapianej w kopulaku". pienia był następujący: 

. Kwestyę tę opracował autor podług doświad- Si02 •• • • 3,05d0 Ca ó1,12~/o 
czen, wykonanych przez A. 8ULZEHA-GROSSMANA w ~e203 l ~.1203. 4,12/o . co~ 40,8<? lo -
Winterthurze. Jak wiadomo, dodajemy wapień do Prob zi:obwno 11. Na~mar składał s1ę z oOO 
namiaru dla następujących powodów: ażeby wa- kg surowca 1 30 leg koksu, ~lość zaś dodawanego 
pień? łą~ząc się z popiołem paliwa, wytwarzał od- wapienia każ~orazowo ~w1ększano. Do naboJu 
pow1edm lekkopłynny żużel, oraz ażeby, Jącząc brano następuJące gatunki s_urowca: 
się z siarką z koksu. nie pozwalaJ jej wejść w skład S1 Mn P S 
leizny. Ilość wapienia w naboju zależną jest od Ofo Ofo Ofo Ofo 
wielu czynników, jako to: od ilości popiołu '"' da- 100 kg Harrington IV 1,±5 O 12 0,0±3 0,05 
nym koksie, od składu samego wapienia, który 50 kg Han·ington III 2 38 o'12 0,041 0 02 
im jest czystszy, a więc im więcej zawiera CaC03, ' ' ' 
z tern większeroi ilościami popiołu łączyć się mo- 100 !~g Alabama IV 2,83 0,42 0,910 0,04 
że; nareszcie ilość wapienia zależną jest od pro- oraz 250 leg złamków żelaza o mmeJ więcej takim 
centu siarki, zawartej w danym koksie. samym składzie chemicznym. Skład cb.emiczny 

Gdybyśmy nie dodawali zupełnie wapienia do leizny otrzymano następujący: 

Każdorazowo dodany wapień w kg 
Dodatek wapienia w % koksu 

Krzem. 
Mangan 
Fosfór. 
Siarka. 

TABLICA I. 

. 

1,44 l ,so r ,'"jO 
0,35 0~38 0·37 
o,48 o,s1 o,so 

o,rz8 l O:I56 1 o,133 

. 

r,78 1 ,6r l 1,56 r ,75 1,57 1 
o,39 o,4o o,35 o,37 o,4r l 

oi54 1 o,43 1 o,ss o,54 o,s3 
0~140 o,rr4 o,JoJ o,116 o,wz 

l ,38 1,48 
o,6o o,37 
o,6g 0:49 

o,o88 o,o85 

r, 
o, 
o, 

o,r 

57 
39 
54 
00 

Z tablicy powyższej widzimy, że ilość wapie- 1 Żużle 4 i 5 Lyły lekkopłynne i nie tak kru-
nia niema wpływu na mangan i krzem, zato pro- che, j?-k poprzednie. 
cent siarki w miarę dodawania wapienia spada od 1 Zużle 6 do 10 wlącznie były również lekko-
0,156% do 0,085%, czyli o 44% najwyższej za war- płynne, po zastygnięciu twarde i trudne do roz-
tości. bicia. 

i?kład żużli przedstawiał się jak następuje *): Kolor żużla 1-go był jasny zielonawo bron-
~użel l był w stanie niezupełnie płynnym. zowy, kolor żużli następnych coraz ciemniejszy, 
Zużle 2 i 3 byly ciężko płynne, zastygały wreszcie czarny. 

jako zwarta masa, bardzo kruche. Z danych, zawartych w tablicy II, widzimy, 
*) Tablico. II no. str. ł70. że rÓwnocześnie Z powiększeniem ilości dodawanego 
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Każdorazowo doda11y wapień w kg 
Dodatek wapienia w % koksu 

D w 
T l 
T l 
T l 
T l 
S i 

utlenek krzemu (Si0 2) 

enek glinu (Al20 3) 

enek żelazawy (Fe O) 
enek manganawy (MnO) 
enek wapma (CaO) 
arka (S) 

TABLICA II. 

- - .1 6o,6o 
-· g,83 
- r8,sr 
- 5,25 
- 5,20 
- o,45 / 

2 

6,6 

oo,gs 
4,5o 

rg,7o 
7,3° 
7,20 
o,g8 

3 
10 

58,6o 
6,56 

15,40 
7,35 

T 1?95 
o,s:t 

55,10 57,10 
4,00 4,8o 

r8,zs r8,os 
4,8o s,8o 

17,00 14 ~.20 

0,74 0,87 

l 

1904 

10 

l 

53,20 53,50 j0,40 48,8o 53,20 
ro,8o s,w 6,46 6,46 6,77 
12,80 14,70 rs,r7 15,43 '5,68 
3,45 s,r2 6,40 6m 3,rs 

17?90 21,40 2o,8o 21,60 2r,Go 
o,51 o,63 o,4o o,81 o,31 

wapienia . wzrasta jakkolwiek nieregularnie za- 1 się ona od 0,8 do 1,60fo. Tutaj dodać należy, że w 
wartość wapnia w żużlu, a w związku z tem podręcznikach odlewnictwa żelaznego ilość ubytku 
zmniejsza się zawartość dwutlenku krzemu. Ilość podawana jest zwykle za wysoka, tak np. LEDEBUR *) 
tlenku żelazawego zmniejsza się względnie, jako podaje ją równą 3-60fo. Podane przez WusTA licz
obliczana w stosunku do coraz większych ilości by, określające ilość ubytku żelaza, znajdują po
żużla. To samo tyczy się tlenku manganawego. twierdzenie w rezultatach, podanych w ~ 2 Stahl 
Co do gliny, to zawartość jej to zwiększa się, tmd Eise11 z r. b. 
to zmniejsza. Najwięcej wahań wykazuje siar- W pewnej giserni podjęte zostaly doświad
ka. Teoretycznie zdawaloby się, że żużel tem czenia w celu porównania ilości ubytku żelaza w 
latwiej zawierać może siarkę. im więcej zawiera wypadku, jeżeli użyte do naboju zlamki żelaza 
wapnia oraz tlenków żelazawego i manganawe- lub surowiec zanieczyszczone są piaskiem i jeżeli 
go, czyli inaczej, że ilość siarki w żużlu wzrastać są z niego oczyszczone. Doświadczenia wykonane 
powinna w miarę, jak zmniejsza się ilość dwu- byly w dwóch kopulakach. Przez 9 dni topiono ma
tlenku krzemu. Tablica II wskazuje jednak, że teryal, zanieczyszczony piaskiem, przez 6 następ
nie tylko sklad chemiczny żużla, ale i inne wa- nych materyal czysty. Codziennie określano ilość 
runki określają ilość siarki, jaka się w nim zawie- żużla w obu piecach oraz procent żelaza i dwu
ra. Prawdopodobnie gra tu rolę temperatura żużla tlenku krzemu w żużlu. 
i jego lekkoplynność. Co do straty przez spale-
nie (upalenizny), to podług obliczeń WusTA waha Otrzymano następujące dane: 

Materyał z piaskiem. 

Ogółem przetopiono surowca 
Ogólem otrzymano żużla 
Średnia zawartość Fe w żużlu 
Średnia zawartość Si0 2 w żużlu 

Materyał bez piasku. 

Ogólem przetopiono surowca 
Ogólem. otrzymano żużla 
Średnia zawartość Fe w żużlu 
Średnia zawartość Si02 w żużlu 

Zestawienie rezultatów: 

Ogółem w obu piecach przetopiono surowca 
Ogółem w obu piecach otrzymano żużla 
Średnia zawartość Fe w żużlu 
Średnia zawartość Si02 w żużlu 

Piec N2 1. Piec N2 2. 

130,365 kg 102,500 lzg 
4,999 lzg 3,556 lzg 

11,13°/0 11,32% 
52,64% 50,06% 

Piec N2 1. Piec N2 2. 

89,800 kg 77,450 kg 
2,929 kg 2,500 kg 

10,95% 10,65% 
51,33% 53,03% 

Materyał z piaskiem-Materyał beź piasku. 

232,865 kg 167,250 kg 
8,555 kg 5,429 kg 

11,21% 10,81 Ofo 
51,80% 52,11% 

Z danych powyższych widzimy, że na 100 kg 
żelaza przy topieniu materyalu, zanieczyszczone
go piaskiem, wypadało 3,68 kg żużla z zawartoś
cią 0,412 lzg żelaza; przy topieniu zaś materyalu 

bez piasku- 3,24 kg żużla z zawartością 0,350 kg 
żelaza. Dane te zgadzają się z rezultatami, jakie 
otrzymał: WusT. 

*) Handbuch d. Eisen-und Stahlgiesserei, str. 146, wydanie IU. 
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\Vziąw z.y pod uwagę, że cząst~cz~i piasku, 
1 

i surowiec przed przetopieniem w odpowiednich 
które ]JrzystaJą do surowca lub złamko'; zelaza, n~ bębnach. 

100 kg tegoż tworzą 0,44 kg żużl~, E:tory .ze s\~eJ Powracając do wpływu wapienia na własności 
strony pochłania 0,062 kg żelaza, w1dzrmy, Jak me- leizny, przytaczamy poniżej włas~ości. mechaniez
pożądanym towarzyszem żelaz~, pr.zez~aczonego ne tej ostatniej w stosunku do 1lośc1 dodanego 
do topienia, jest za~ieczyszczaJą~Y Je p1a~e~ . . To wapienia. 
też niektóre odlewme oczyszezaJą zlamkl zelaza 

Każ·dorazowo dodany wapień w !~g 

Dod t k % koksu a e wap1ema w 

w 
Pr 
w 

ytrzymalość n a zgięcie w !~g 2 - 11llll • 

zegięcie w mm 
ytrzymałość na rozciąganie w l~g-mm2 

" 
na uderzenie w cm 

" 
na ciśnienie w t - cm2 

TABLICA III. 

' ' 
27,9 28,5 28,7 
!8,1) 22,5 22,5 
!6,8 17,3 '7·6 
35~0 35\0 37,5 
8,6 g,2 8,9 

10 

-
l l 

32,8 t 34·3 l 32,5 29,3 129,5 3' ,2 32,0 33,5 
22,5 22,5 22,5 22,5 23,0 22,5 23,5 23,2 

J8,3 1 '8,3 20,3 19,8 21,2 20,1 2o,s 21,2 
40,0 ..fo,o 42,'i 45,0 45·,0 45,0 45,0 45?0 
8,8 l 8,9 8,8 910 9,o 10~2 9,9 9,3 

Widzimy tu, że wytrzymałość. na u~erzen~e żelaza i w części je spala; grafit zaś prawie nie 
i rozciąo-anie wzrasta wraz ze zwiększaJącą s1 ę łączy się z tlenem. Ważnem jest, żeby ilość siarki 
ilością ~apienia; od próby 6-ej począwszy, obie te w odlewie nie przekraczała 0,05 ~. Ilość manganu 
wytrzymałości pozostaj.ą .mniej więcej, te sa~e. w naboju nie powinna. przenosić ~,4°(0 ; większa 

" t ilość mano·anu w odlewie przyczyma s1ę do prze-Wytrzyma1oś6 na zgięcie wzras a ro~nomi~r- dlużenia r~ocesu. Maximum fosforu- 0,225_ Ofo. N ajnie z wapieniem. Co do wytrzymałości ua c1.ś- k h 
nienie oraz co do przegięcia, to, jak wskazuJe odpowiedniejszy procent krzemu dla w1ę szyc 
tablica, ilość wapienia nie wywiera tutaj widocz- odlewów jest 0,45%, dla średnich 0,650fo. Przy od
nego wpływu. lewach części maszyn rolniczych procent krzemu 

wynosić może 0,8°/o a nawet 1,25°/o· Źe lazo lanokute. Jak wiadomo, odlewanie dr o b- w Europie topi się materyał do lanokutych 
nych przedmiotów _z żelaza ko~vah:ego lub stal~ odlewów w tyglach, co wpływa dodatnio na jakość 
połączone jest .z w1elu t~ndnośCiami, dlatego tez odlewów, ale zarazem podwyższa ich cenę. 'f! Aroe
przedmioty talne odlewaJą zwykle ze pe~yalne~o ryce ta gałąź odlew~ictwa pro:v-adzona Jes~ na. 
surowca. a potem zapomocą procesu odzarzama, wielką skalę . \Vytworczość dzienna wynosi .w 
nadają mu własności żelaza kowalnego. P1~oc:s ten większych odlew~iach 35.-SO_r. W o be~ tego to:(ne
polega na p~·zeistoczeniu zapomocą długotiwałe- nie w tyo-lach me nadaJe caę zupehue. Zamiast 
go odżarzama węgla, zawartego w surowcu, . w nich uży,~ają amerykanie pieców plomJennych, a 
spec:yalną postać węgla, nazywan~ węglem odz?-- nawet od lat 10-ciu pieców martenow~kiCh. S.zarża 
rzam~ (Temperkohle), a nastęrm~ na s~al~mu l w piecu martenowskim trwa około 2 j

2 
go.dz1n .. 

części tego węgla przy pomocy .Jalnegobą<;łz Ciała, W lO-tonowym piecu można ]Jrzerob1ć dziell
zawierającego . dużo tlenu. Zwykle używa ~~ę do ~e- nie 3 szarże; ilość węgla przy użyciu generator?w 
go c~lu ż~laz1ak czerwo~y (!e.203). W ę~wl odz~- wynosi 17o/c przetopionego materyału, zaś ~ Jll~
rzan~a, zbh~ony włas~o.śCiami f~z:yc~nemi ~o graf1- cac]1 płomiennych 250fo-500fo. Aże_by umozhw1ć 
tu (ziarno meco drobmeJsze), rozm s1ę od mego spe- branie malvch ilości żelaza urządził DR. MoLDEN
cyalnemi własnościami c~em_icznemi. , . KE w piecu" martenowskim 'trzy otwory spustowe 

D1~. MoLDENKE*) podaJe Ciekawe szczegoły, ty- . na różnych wysokościach pieca;. Dość cz_ęsto uży-
czące s1ę tego procesu. . . . j wane są w Ameryce do tegoż 1 kop~ak1. Godne 

Przy o~lew_ar.h. lano~utych uz~'Wa się s~1ow- 1 uwagi jest, że odlewy z surowca, topionego w ko
ca biał~go; Jeżeh ~as nabo~ sk!ada 1ę z roz_ma1tych pulakach, muszą być odżarzane przy tem~eraturze 
gatunE:ow .żelaza 1 zła~k~w z~laza, nale~y przez około 850o, gdy tymczasem dla odlewow z _su
odpowiedme re~ulo_wame IlośCI k.rzen~u _me dopu- rowca, przetopionego w piecach martenowskteh 
ścić ~o tworzema s1ę gr~fi~u. ~omewaz zelazo~ za- lub płomiennych, wystarcza temperatura 680° -
wieraJące grafit, ma mmeJ ścisłą budowę od ze.la- 700o. 
za, nie_ posiadającego tej f?rmy węgla, tlen w1ęc 0 surowcu, używanym ~o procesu o~żarzania, 
z żelaz1aka cze!'wonego, k~orym ?dlewy są szczelme pisze również WtisT *) . Anahzował Ol!- w1ele oclie
obłożone w p1ecu do odzarzam_a, .pod wpływem wów lanokutych i doszedł do następuJących rezul
wysokiej temperatury przedostaJe s1ę do wewnątrz tatów: ilość manganu w odlewach powinna być 

*) Stn.hl und Eisen, r. 1904, ;,\1 3. * ) Stahl und Eisen, r. 19().!, ;\; 5. 
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bardzo mab, gdyż mangan przeszkadza utlenianiu 
się węgla, przedłuża więc trwanie procesu. *) Odle
wy, badane przez WusTA, miały nie więcej jak 
0,33% Mn. Fosfór nie wp1ywa na przebieg pro
cesu odżarzania, w gotowych zato odlewach duży 
procent fosforu wywołuje jak wiadomo łamliwość 
na zimno, która zwiększa się w stosunku do 'za
wartości węgla. To też szczególnie niebezpiecznym 
dodatkiem jest fosfór w żelazie niedostatecznie 
odżarzonem. Należy więc starać się przy wyborze 
materyału, żeby procent fosforu był bardzo mały. 
W analizowanych przez WusTA odlewach nie prze
wyższał on 0,12°/0 , normalnie zaś wynosił od 0,08°/0 

*) Forquignon żarzył surowiec, zawierajqcy 1,780,'0 ~In, 11rzez 
72 godziny razem z żelaziakiem czer,vonym i os1ą,gnął z1nniejsz-en1e się 
ilości węgla z 3,79•/o tylko na 3.030/0. Ledt>bur. Ranelbuch cl. Eisen-und 
Stahlgiesserei, str. 387. 

do 0,10% Co do siarki, to ilość jej warunkuje się 
sposobem topienia. Jeżeli surowiec topi się w ty
glach, a więc bez bezpośredniego zetknięcia się 
z koksem, to procent siarki w odlewach zostaje 
ten sam, co w surowcu. Zwykle wynosi on 0,07°/0 

-0,120fo. 
Odlewy z surowca, topionego w ko:rula

kach, zawierają znacznie więcej siarki. a miano
wicie 0,18°/0-0,25%. Pomimo, że ilość krzemu gra 
decydującą rolę w powyższym procesie, gdyż re-

l 
guluje ilość węgla w surowcu, oraz że za mały 
:procent krzerr:u przedł~ża znacznie pro?es? WusT 
Jednak zauwazyl, że w1ększość odlewm me kon
troluje stale procentu krzemu, tak że ilość jego 
w odlewach waha się od 0,23% do 1,030fo. 
(c. D. N.) 

Stefan Ples.:;czy1lski. 

(Dokończenie, p. '"' 16, str. 451). 

Uwaga. Przez kotły, należące do jednego l Rady Zjazdu 
danego zakładu, rozumie się ~s~ystk~e kot_ły,. na- wymienionemi 
leżące do tego samego wlaśmmela 1 znaJdUJąCe 

narówni z im1emi JeJ atrybucyami, 
w § 21 ustawy 1). 

się w zakładach, leżących w obrębie koła, zakre
ślonego promieniem 3 km. 

§ 40. Wysokość opłat, przewidzianych w§§ 
35, 36, 38 i 39, ustanawia się przez Radę Zjazdu 
i ulegać może zmianie na czas dalszy, o ile to 
przez zjazd uznanem zostanie za potrzebne. 

§ 41. Rok liczy się kalendarzowy (od 1 
stycznia do 31 grudnia). Każdy właściciel obo
wiązany jest uiszczać należność podług przedsta
wionego mu przez Radę Zjazdu rachunku w cią
gu jednego miesiąca. Właściciele kotlów, podda
jący kontroli biura swe kotły w drugiej połowie 
roku, opłacają całkowite wpisowe, a opłatę, wy
mienioną w punkcie b § 39, w połowie. 

§ 42. W szelki e opłaty, wpływające na zasa
dzie czynno~ci, dokonywanych przez biuro tech
niczne kontroli kotłów, a więc wpływające na 
zasadzie §§ 35, 36, 37, 38 i 39, stanowią osobny 
fundusz, oddzielnie od innych funduszów Rady 
Zjazdu kontrolowany. Z funduszu tego pokry
wane będą wszelkie wydatki, związane z organi· 
zacyą i prowadzeniem biura kontroli kotłów; ka
pitał, jaki powstać może z przewyżki rocznego 
przychodu nad rozchodem, będzie użyty przede
wszystkiem na ewentualne niedobory z lat po
przednich, a następnie na próby naukowe i tech
niczne w dziedzinie kotłów i silnic parowych, 
konkursy palaczów i t. p. 

§ 43. Organizacya biura, przyjmowanie i 
uwalnianie pracowników tak technicznych jak 
handlowych, zarządzanie funduszami biura i wo
góle wszelkie działania na rzecz biura należą do 

l ) § 21 ustawy zjazdów przemysłowców górniczych Królestwa 
Polsk1ego brzmi, jak następuje: 

Do Rad~' Zjazdu nale2:,-: 
a) sta1•ać się u rządu o zadośćuczynienie wszystkim potrzebom 

przemysłu górniczego i hutniczego Kl•ólestwa Folskiego stoso,vnie 
do postanowień zjazdu, z pra·w którego "\V przct•wie między dwoma 
zjazdami korzysta: 

b) komw1ikować się z :Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Pań· 
stwa i 'v granicach udzielonych łtadzie peinon1ocn.lctw reprezentować 
interesy przemysłowców górniczych Krolastwa Polskiego w ró2nynh 
instytucyach rządowych, w radach zarządzających i zarzqdach dróg 
Jl;e}aznycb, w ró2nych instytucyach JH'Y'"atnych, spółkach i Rtowarzy. 
szeniach, wogóle wszędzie1 gdzie może być udzielone poparcie intere
som przemysłu górniczego Królestwa Polskiogo~ 

c) troszczyć się o mo2liwie zupełne i pra,vidłowe zaspokojenie 
wysyłających opał mincraln~' i inne wytwory przemysłu górniczego 
i hutniczego pod "\vzglęclem dostarczenia im środkó·w lJrzewozowych 
przez clrogi żelazne i o ·wczesne nsu·wauie ·wynikajf\cych z tego po,vo
du trudności; 

cl) op1•acowywać na zlecenie zjazdu kwestye, uiedostateczuie 
wyjaśnione na zjeździe, tudzież wyjaśniać kwestye, mogqce powstać 
w ciągu trzechlecia. dla przedstawienia ich pod rozpatrzenie przy
szłego zjazdu, albo też na żqdanie instytncyi rzqdowych; 

e) zbierać i układać wiadomości statystyczne o ilziałalności 
zakła.dów górniczych i hutuicz~'Ch i drukować je: 

f) uczestniczyć przez pełnomocni.kó·w 1v posiedzeniach komi
syi, zwoł~rwanych przez rz~d (Ua zbadania kw·estyi, ·w rozstrzyq;nięciu 
którvch mogq być zainteresowani przemysłowcy górniczy Rrolestwa 
Polskiego: 

g) >:awiadywać wszystkimi śrocll<'ami pieniężnymi zjazdu, zbie
rać, przechowywać i ·wyrhnvn..ó je stoso·wnio do za.t·wiertlzonego przez 
zjazd budżetu; 

h) najmować wszystkich niezbęcluych urzędników w Rad2>iej 
i) 1v 1•azie konieczności starać się u ministra ltolnict·wa i Dóor 

Państ·wa o z'vołanie 'nadzwyczajnego zjazdu prz~mysło·wców górni
czych Królestwa Polskiego: 

j) przy udziale in2ynierów okręgowych określać sumę wy
twórczości zakładów górniczych i hutniczych i przypuszczalnego zby
tu wytworów przemysłu górniczego i hutniczego na naclchodzqce trzech
lecie tudzież układać na zjazd następny listy członków z wymianie· 
niem przy każdym sumy wyt,vórczości w ostatnich latach i wyda"'aÓ 
członkom kartki z określeniem liczby głosów, do każdego z nich na
leżqcych; 

k) wypracowywać prOJekt programu clla naclchodzqcego zja
zdu i przedstawiać ~o do zatwierdzenia ministrowi Rolnictwa i Dobr 
Państwa za pośrednictwem Departamentu Górniczego; 

Uwaga. Osoby, życzqce sobie podelać jakqś kwostyę pod rozpo
znanie zjazdu. mogq podawać o tam wnioski clo Rady, której służy 
prawo, po rozpatrzeniu okoliczności sprawy, albo nadać bieg dalszy 
takiemu wnioskowi, albo go uchylić; 

l) przeclsta,viaó następujqcemu zjazdowi sprawozdanie szcze
gółowe o swojeJ działalności, a sprawozdanie pieniężne za ubiegłe 
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§ 44. Rewizya funduszów i rachunkowości 
biura należy do Komisyi rewizyjnej, wybieranej 
na zasadzie § 15 *). 

§ 45. Biuro techniczne kontroli kotłów wcho
dzi w życie z chwilą zadeklarowania nie mniej, 
jak 200 kot!ów, podlegających opłacie, przewidzia
nej w § 39. Biuro zaś zamyka się, gdy liczba 
kotłów zadeklarowanych spadnie poniżej 200 i gdy 
kapitał', pozostaly z lat poprzednich, nie będzie 
wraz z przewidywanym przychodem wystarczają
cy na pokrycie całorocznych wydatków biura. 
Fundusze, pozostające z chwilą zamknięcia biura, 
użyte zostaną przez Radę Zjazdu na cele, ustawą 
niniejszą przewidziane. 

Zatqczuik .~9 J. 

Niniejszem oświadczam (y) goto>Vość podda
nia kotłów moich (naszych) w liczbie .... , znaj
dujących się .... , pod nadzór biura technicznego 
kontroli kotlów parowych przy Radzie Zj azdu 
przemyslowców górniczych Królestwa Folskiego 
i obowiązuję (emy) się niniejszem stosować się do 
wszelkich przepisów ustawy tego biura, zatwier
dzonej d. 10 stycznia r. 1902 przez ministra Rol
nictwa i Dóbr Państwa. 

Data i podpis. 

Zatqcznik , \ !l 2 . 

Przepisy rewizyi kotlów parowych. 

§ l. Rewizyi kotlów parowych dokonywu~ 
ją technicy, utrzymywani przez biuro techniczne 
kontroli kotlów. 

§ 2. Rewizyę zewnętrzną kotla będzie mial 
prawo technik biura odbyć każdego czasu po za
meldowaniu w biurze zarządu kopalni lub zakła
du, które, o ile można, bezzwłocznie dodaje ze · 
swej strony urzędnika do asystowania przy rewi

będących w biegu, oddzielony. O ile technik biu
ra nie zastanie we właściwym terminie kotła w 
opisanym powyżej stanie, naznacza wówczas no
wy termin do rewizyi, za którą właściciel kotła 
winien będzie zapłacić w myśl § 35 ustawy. 

§ 5. O każdej rewizyi tak zewnętrznej jak 
wewnętrznej i o rezultacie takowej spisanym zo
staje protokół w dwóch egzemplarzach, podpisa
ny przez technika biura i osobę, asystującą w 
imieniu właściciela kotła. Jeden egzemplarz zo
staje w zakładzie, drugi przeznaczony jest do ar
chiwum biura kontroli. 

zyi. 

Pomimo zatwierdzenia przytoczonego powy
żej dodatku do ustawy zjazdów przemysłowców 
górniczych Ki:ólestwa Folskiego R ada Zjazdu 
uznala za stosowne nie otwierać na razie biura 
kotłowego, ponieważ w tym samym czasie utwo
rzony zostaJ przy Stowarzyszeniu techników w 
Warszawie Wydział kotłów i motorów, którego 
zadanie odpowiadało najzupełniej celom, nakreś
lonym przez p. STRASBURGERA na V-ym zjeździe. 
Wobec tego w .Radzie Zjazdu powstała myśl, czy 
zamiast otwierać stosownie do zatwierdzonej usta
wy samodzielne biuro kontroli kotłów parowych 
przy Radzie Zjazdu byłoby nie lepiej przyłączyć 
się do W ydzialu kotlów i motorów przy Stowa
rzyszeniu techników w Warszawie. Rrzecz oczy
wista, że im większa liczba właścicieli kotłów pa
rowych należy do podobnego rodzaju instytucyi, 
tern większe ta ostatnia ma środki pieniężne, co 
daje jej możność posiadania lepszych sil technicz
nych i lepszego wyboru potrzebnych przyrządów 
dla dokonywania wszelkiego rodzaju badań i prób. 
Zadanie śledzenia za bezpieczeństwem kotłów pa
rowyc>h i, co ważniejsza, wskazywania właścicie
lom kotłów i silnic parowych sposobów ich 
ustawiania i prowadzenia z jak najoszczędniejszym 
rozchodem opalu może spełniać zadawalająco 

§ 3. O terminie rewizyi wewnętrznej winno · tylko takie stowarzyszenie, którego zakres dzia
bima kontroli porozumieć sięwcześniej z zarządem lłalności jest dostatecznie obs~erny. Oprócz tego 
kopalni laL zakładu, termin ten jednak nie później .Rada Zjazdu widziała, że trudno mieć nadzieję, 
Jak w 6 tygodni ocl chwili zażądania tego przez żeby zarządy wszystkich kopalń i hut w Króle
jedną lub drugą stronę winien być wyznaczony. stwie Polskiem uznaly doniosłość i pożytek, jaki 

§ .J.. Na termin, wyznaczony do rewizyi we- przynieść może nowa u nas tego rodzaju instytu
wnętrznej, kocioł powinien być w stanie całkiem cya, i przystąpiły do niej. vVobec tego w razie 
wystudzonym, wolnym od kamienia kotłowego i otwarcia przy Radzie Zjazdu samodzielnego biu
wszelkich innych zanieczyszczeń i nadto kocioł ra kontroli kotlów parowych należałoby w celu 
ten powinien być całkowicie od innych kotlów, nieodstręczania właścicieli kotłów przez ustano-
----. 

1 
wienie zbyt wysokiej opłaty rozpocząć działalność 
w skromnym bardzo zakresie i OO'raniczyć się z 

trzechlecie i projekt budżetu dochodów i w·ydatków na okres przy- J ] · · · · 
0d , · d h 

szły po uprzedn1em rozpatrzeniu przez Komisyę rewizyjnw począt <:U na przyJmowaulU finleJ OSWla czonyc 
.łl przy udziale s_ekretar~a zj!'zdu czuwaó nad ukla?.<>niem i wytrawnych sil technicznych 

szczegołowych sprawozdan z pos1edzen zJazdu, nad wydawmctwem l . .' . . • 
0Prac zjazdu". i nad rozsyłaniem ich członkom zjazdu oraz różnym InaczeJ sprawa przedstaw1a s1ę, Jeż eh prze-
lnstytucyom 1 osobom rządowym; ł • · · h · K 'l' · p 1 

m ) troszczyć się o całe zewnętrzne urzll,dzonie zjazdu. mys1.0WCY gorn1czy l utn1czy W 1'0 estw1e 0 -
*) § 15 ustawy zjazdów brzmi, jak następuje: Zjazdy przemy- ski~m przylączą się do ~ydzial~l kotJ.'Ów i IDO

słowców $Órniczych Królestwa Polskiego wybieraJ!~. dla okręgów ~ór- torow przy StowarzyszeniU techn1ków w Warsza-
niczych K-rólestwa Polskiego następu.j!l,cych urzędników, których hcz- l ·. W • ; · k t l'b 
ba zależy od uznani<> zjazdu: Wle. owczas przemys1.0WCY Cl orzys a l Y z 

a) członk~w Komisyi rewi~;y:jnej; . uslug nie J. edneo·o technika przyJ'ęteo·o przez Ra-
bl członkow Rady ZJazdu 1 1ch zastępcow; 1 • o . . > • o 
o przedstawiciel<> do Komisyido spraw górniczych w Peters- clę ZJazdu lecz całeJ mstytucyl, do składu której 

burgu (obecnie przedstawicieli do Komisyi gubernialnych do spraw l . 1 d' · · • · · k 'l • h · · 
fabrycznych i gorniczo-hutniczych). 1 TI a ezą U Zle, ozyw1en1 Ja naJ epszem1 C ęmam1 
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dla dobra sprawy, której poświęcają swój czas, konuje się z uwzględllieniem przepisów prawa z 
znajomość rzuczy i doświadczenie. dnia 30 lipca r. 1890 niezależnie od rewizyi, do-

Myśl takiego zespolenia działalności powsta- konywanej przez inspekcyę rządową. Rewizye 
!a i w Radzie Zjazdu i w Wydziale kotłów i mo- zewnętrzne mogą być dokonywane każdego cza
torów i opracowane zostały warunki, na jakich su, rewizye wewnętrzne nie częściej, jak raz na 
zjednoczenie to mogłoby nastąpić. Rzecz na~u- rok zależnie od potrzeby i uznania Wydziału. 
ralna, że przemysłowcy górniczy i hutniczy mogą Nadzór wykonuje się przez techników Wydziału 
liczyć na pewne ustępstwa ze strony ·wydziału a przy oględzinach spisuje się protokół o stanie 
kotłów i motorów wówczas tylko, jeżeli poddadzą kotła. Technicy Wydziału przy oględzinach oho
kontroli Wydziału taką liczbę kotłów, która bę- wiązani są udzielać potrzebnych wskazówek, od
dzie dla niego przedstawiała pewien interes. Jako noszących się do prawidłowego prowadzenia leo
minimum uznane zostało 200 kotłów i w takim tłów. Osoby, korzystające z nadzoru Wydzialu, 
razie wydział zobowiązał się utrzymywać w Dą- składają piśmienną deklaracyę, że kotły swoje od
brawie specyalnego technika, którego wybór bę- dają pod kontrolę przynajmniej na przeciąg jedne
cizie dokonany po uprzeoniem porozumieniu się z go roku z warunkiem, że i nadal korzystać będą 
Radą Zjazdu; ta ostatnia ma prawo uwolnić rze- z usług Wydziału, o ile na trzy miesiące przed 
ozonego technika, o ile uznalaby go za nieodpo· upływem terminu rocznego nie nastąpi piśmienne 
wiedniego do należytego wykonywania podjętych zawiadomienie o wyłączeniu kotłów z pod kontro
czynno ' ci. Ażeby Radzie Zjazdu znany był bieg li Wydziału. Wydział może odmówić usług oso
spraw Wydziału kotłów i motorów, do składu za- bom, nie stosującym się do przepisów \VydziaJu. 
rządu ·wydziału będzie należał jeden członek i Osoby, korzystające z nadzoru Wydziału, obowią
jeden zastępca z wyboru Rady Zjazdu. zują się oddać pod jego OJ:iiekę wszystkie bez wy-

Wydział kotłów i motorów przy Stowarzy- jątku kotJy parowe, znajdujące się w obrębie ca
szeniu techników w Warszawie ma za zadanie lego zaJdadu przemyslowego. \Vłaściciele kotlów 
bezpiecze:ltstwo kotłów parowych, wszelkieh apa- winni porozumiewać się z Wydziałem co do cza
ratów i maszyn. t. j. ma na celu: l) zabezpie- su mającej nastąpić rewizyi wewnętrznej oraz za
czanie urządzel't technicznych od wypadków i ko- wiadamiać Wydział o każdej reparacyi kotła lub 
tlów !Jarowych od wybuchów przez odpowiednie zmianie obmurowania. Oprócz rewizyi obawiązko
badania i rewizye; 2) zaznajamianie o ·ób intere- wych mogą odbywać się i nadzwyczajne, pod któ
sowanyeh z wszelkiemi ulepszeniami odnośnie do remi rozumie się: a) rewizye, dokonywane na żą
urządzeń technicznych w kwestyach lwtiów i mó- danie właściciela kotła, i b) rewizye, zarządzone 
torów wogóle; 3) udzielanie porad, dotyczących wskutek tego, że kocioł do rewizyi wewnętrznej 
tak ustawiania jako też i działania kotłów i mo- nie był należycie przygotowany na termin umó
torów wogóle; 4) fachowe kształcenie i egzami- wiony. Za takie rewizye właściciele koHów będą 
nowanie palaczy i maszynistów, wydawanie im uiszczali oddzielną opłatę. 
odlJowiednich świadectw uzdolnienia i założenie Za nadzór nad kotłami parowymi \Vydział 
w przyszłości szkoły palaczy. Wydział nie ma pobiera: 
przytem na celu dokonywania jakichkolwiek do- 1) Jednorazowo wpisowe od każdego kotła 
staw a przy udzielaniu wskazówek nie poleca firm parowego znajdującego się w danym zakladzie, 
handlowych lub przemyslowych. Wydział powi- po rubli pięć. 
nien ot,Yorzyć własne laboratorya mechaniczne i 2) Roczną stalą opłatę,*) licząc od każdego 
chemiczne, a dopóki laboratorya te nie będą ot-

1 

kotła parowego, znajdującego się w danym za
warte, \Vydział' zawiązuje stosunki z istniejącemi kł'adzie: 
laboratoryami i z nich korzysta. Wydział powi- za każdy kocioł przy ilości od 1 do 4 po rb. 20, 
nien posiadać wlasny dział w czasopiśmie "Prze- " " " " " " 5 " 9 " " 16, 
glącl Techniczny" i ogłaszać w nim sprawozdania ,.. " " " " " 9 i wyżej " 12. 
z~ ~woj ej, dzi.alalnośc,i oraz prace, dotyczące tech- 3) Za lokomobile ruchome po rubli dziesięć. 
mln kotłow 1 mc>toro;v. . . . . 4) Za każdą nadzwyczajną rewizyę we-

?la. zadoś~ucz~me~ua celom Wydz1alu dz1a- wnętrzną od kotła po rubli dwadzieścia pięć 
~alnosć Jego UJawma s1ę: 1) w usługach stałych oprócz dyet i kosztów przejazdu. 
1 2) w pora~acl~ we ws~ellnch kwestyach, doty- Kontrola stala urządzeń technicznych obej-
czących ko.tlow 1 mot?row. . muje stał"~t opiekę nad obsługą kotłów i motorów 

,Usługi stałe maJą 11a .celu be~pieczei1stwo w celu wskazywania i przedsiębrania tych środ
kotłow pa1:owych ora~ p1:aw1~łowe 1 , racyonaln~ ków, jakie prowadzą do możliwego podniesienia 
prowadze~1e tak kot~ow Jak 1 motorow. , Usługi pożytecznego skutku ich działania. Dla zadość
te p~legaJą. na badan.Iach w P.ewnych okreslon:ych uczynienia temu zadaniu i stosownie do warunków 
termmach 1 na staleJ kontroli urządzeń techmcz- miejscowych wypracowane zostaną dla każdego 
nych · zakładu przemysłowego. który zapisze się do kan-

Badania w określonych terminach czyli nad- · 
zór nad bezpieczeństwem kotłów parowych wy- l * ) Rok rozpoczyna się od 1 lipca 
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troli stalej, odpowiednie przepisy dla dozoru i 

1 

opłaty za inne czynności Wydziału (kontrolę sta
obsługi jak również zaprowadzane będą przyrzą· łą i porady), kopalnie i huty otrzymają 20 ~o ustęp
dy, konieczne do kontroli działalności kotłów i stwa od rzeczonych opłat; 3) powyższe ustępstwo 
motorów; dokonywane będą przytern rewizye pe- l 20 ~ kopalnie i huty otrzymają również za stały 
ryodyczne danych urządzeń przez techników Wy- nadzór nad kot~ami parowymi wówczas, jeżeli 
dział:u dla przekonania się o ich prawidlowem i liczba kotłów, poddanych kontroli Wydziału, do
racyona.lnem urządzeniu i działaniu. Na podsta- sięgnie 400. 
wie rezultatów tych badań udzielane będą właści- Na VI-ym zjeździe przemysłowców górniczych 
cielom zakł:adów przemysiowych wszelkie wska- Królestwa Polskiego w maju r. 1903 p. JuLIAN 
zówki i porady, mające na celu podniesienie uży- ~ STnAsBURGER zaproponował zaniechanie otwierania 
tecznego skutku kotł:ów i motorów. Wydział: bę- przy Radzie Zjazdu biura dla kontroli kotłów pa
dzie posiadał na użytek swoich klientów wszelkie rowych, lecz przyłączenie się do Wydziału kotłów 
potrzebne aparaty i przyrządy. Kotł:y parowe, i motorów przy Stowarzyszeniu techników w 
nie zapisane do nadzoru, nie mogą korzystać ze Warszawie na przytoczonych powyżej warunkach. 
stałej kontroli Wydziału. Osoby, życzące sobie Zjazd zo-odził: się na propozycyę p. STRASBURGEHA 
korzystać ze stałej kontroli, składają deklaracyę i poleci'i Radzie Zjazdu urzeczywistnienie tego 
piśmienną; że swoje kotły i motory oddają pod projektu. 
stałą kontrolę Wydziału przynajmniej na przeciąg Postawiona w ten sposób kwestya zmienia 
jednego roku. zasadniczo założenie projektu; gdy bowiem po-

Wynagrodzenie za staJą kontrolę urządzeń dlug pierwotnego projektu biuro kontroli kotłów 
technicznych oznacza się każdorazowo na zasadzie parowych przy Radzie Zjazdu miało służyć dla 
zobopólnej umowy,. a to ze wzg~ędu ~ll: różnorod- l ws_zystkich k?palń i hut _w ~ał'em Króle~twie Pol
ność pracy, zależneJ od warunkow mieJscowych. slnem, z chw1lą połączema się z Wydz1ałem ko-

Porady udzielane są przez \Vydział we wszel- tlów i motorów usługi te ograniczą się jedynie 
kich kwestyac~, dotyc~ący?h ~wtlów i mot?rów; 1 odnośnie ~o kopalń i. hut, położonyc)1. w zagłębiu 
pozatern Wydz1ał podeJmUJe s1ę wykonywama ba- Dąbrowsbem, kopalme rudy żelazneJ 1 huty, po
dań i wogóle czynności technicznych, mających lożone w gubernii Radomskiej, wobec wielce nie
związek z racyonalnem urządzeniem i prowadze- dogodnej komunikacyi kolejowej pomiędzy Dą
niem kotłów i motorów oraz ekonomicznem zuży- brową i stacyami dróg żelaznych N ad wiślańskich 
ciem materyałów opalowych i energii motorycz- w gubernii Radomskiej z usług zamieszkalego w 
nej. Tu więc należy: wykonywanie prób na od- Dąbrowie technika nie moglyby korzystać i do
parowanie, analiza wody, materyalów opałowych godniejszym był:by dla nich przyjazd techników 
i gazów kominowych, zdejmowanie wykree;Ów z bezpośrednio z Warszawy. Jeżeliby jednak rze
maszyn parowych, ocena i rozpatrywanie projek- czone kopalnie i huty poddały nadzorowi "\Vy
tów i kosztorysów nowych urządzeń lub przerobie- działu większą liczbę kotłów, np. 200, wówczas 
nia istniejących, udzielanie wskazówek przy za- Wydział prawdopodobnie obsadziłby swojego tech
kupie kotłów i motorów, przyozem jednak Wy- nika np. w Skarżysku, jako punkcie środkowym 
dzial firm nie poleca. Wszelkie przyrządy, po- odnośnie do kopalń i hut, położonych w gubernii 
trzebne do badań powyższych, o ile będą znajdo- Radomskiej. 
waly się w posiadaniu Wydziału, będą dostarcza- Spełniając polecenie VI-go zjazdu, Rada Zja-
ne bezpłatnie za z:vrotem koszt.ów_ przewozu. zdu _za:viad?miła o przytaczanem . powyżej P?sta-

Wynagrodzeme za czynności powyższe do nawtemu zJazdu zarządy wszystkich kopalń 1 hut 
czasu opracowania taksy za pewne czynności spe- w Królestwie Polskiem i rozpoczęła przyjmowanie 
cyalne \Y y~ziaJ' pobiera na zasadzie zobop?lnego z~pisów. Licz_ba zapisanych kotłów parowych wy
porozmmema w każdym wypadku poszczegolnym. masła zaledw1e około 100, wobec czego wypadło-

Od cen powyższych Wydział zobowiązał się l by zaniechać urzeczywistnienia tak pożyteeznego 
dać przemysłowcom górniczym i hutniczym pewne projektu. Pomimo jednak tak małej liczby zapi
ustępstwa, mianowicie: 1) w razie poddania nad- sanych kotłów parowych Wydział kotłów i mo
zorowi Wydziału nie mniej 200 kotł:ów, t. j. w torów zamierza rozpocząć działalność swoją na 
razie, jeżeli będzie możność utrzymywania w Dą- zaglębiu Dąbrowskiero w lecie r. 1904 w nadziei, 
brawie oddzielnego technika, kopalnie i huty za- że z uwidocznieniem nie ulegającego wątpliwości 
gł:ębia Dąbrowskiego nie będą ponosił:y kosztów pożytku, jaki działalność ta przyniesie, znajdzie 
przejazdów technika, co musiał:oby mieć miejsce, się większa liczba chętnych dla poddania swych 
gdyby technik ów przyjeżdżał: z Warszawy; 2) ja- kotłów nadzorowi Wydziału. 
kiekolwiek w następstwie był:yby ustanowione Ka.?Jimierz Srolzowski. 
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Zebrał 

A l\ D li Z E J A L B R E C R T. 

(Oio,g dalszy, p. :N! !6, str. 444 ). 

Pędzenie sztolni wykonywa się wprawdzie l dzić śmia!o można, że reszta galmanu do poziomu 
powolnie, lecz przy pomocy maszyn parowych, naturalnego zalewu podziemnego zapewnia zalecl
ustawionych na wytkniętej linii sztolni, można wie kilkoletnie trwanie tym kopalniom, a lata 
rozpocząć prowadzenie sztolni z kilku punktów mokre mogą jeszcze pogorszyć ten stan rzeczy. 
naraz, a wówczas i czas potrzebny skróci się znacz- Obserwacye wodostanu w przeciągu 22 lat 
nie. ~inia, najwlaściw_sza dla _otw~rzenia całego wxk~zały, ż~ przy 2?6 .. calach. czy.li 22 stopach 
pola 1 os;uszema kopalu olkuskich, Jest wyznaczo- rozmcy pom1ędzy naJmzszym 1 naJwyższym sta
na na karcie HE~fPLA od młyna: Ryszl~i i prowa- nem wód podzien•nych, dzieląc lat.a :-vedług tego, 
dzona w tym klerunku szto]ma obmżybby po- czy były one mokre lub suche, m1ehśmy: 
ziom kopalń, przyległych do niej lub jej odnóg, 4 lata bardzo mokre: 1844, 1845, 1850, 1855 
pod Bukownem o 3 sążnie, pod Starczynowem o G lat dość mokrych: 1841, 184G, 18±7, 185l 
6-7, na kopalni Ulisses w Bukownie o J0-12, 11a l 1852, 1856, ' 
kopalni Józef o 18-29 sążni. W obecnej wszakże J 5 lat średnio suchych: 1838, 1839, 1840, 1848, 
chwili przedsięwzięcie to jest za obszerne i za 1849, 
kosztowne, a nadewszystko zbyt wiele już stra- 7 lat bardzo suchych: 1842, 1843, 1853, 1854, 
cono czasu, kopalnie zaś galmanowe wymagają 1857, 1858, 1859. 
pospiesznego wzięcia. się do nich. Ostatnie trzy lata należą do najsuchszych, za-

Trzy kopalnie pola olkuskiego są dziś .czyn- tern obecnie spodziewać się można kilku lat mniej 
ne tylko do naturalnego poziomu wód. Zadna suchych lub nawet mokrych. Przewidując przy
na nich maszyna parowa nie działa, żaden kanał szłość, należy przypuścić wobec tego, iż za kilka 
ich nie osusza a ręczne ściąganie wody kubłami lat zużyją się zapasy galmanu z lat dawnych, a 
jest środkiem nader podrzędnym. Stąd wynika, wówczas brak galmanu może spowodować ograni
że w latach suchych mogłyby być wybierane czenie biegu hut cynkowych . Dla zapobieżenia 
gniazda niższe, lecz w mokrych tylko gniazda, temu należy przystąpić koniecznie do osuszenia 
leżące przy stropie. Z powodu wydobywania gal- kopalń olkuskich, że zaś sztolnia główna czyli 
manu ciągle w jednych i tych samych przestrze- najgłębsza jest dziś niewykonalną ze względu na 
niach do poziomu naturalnego a zmiennego wód koszta i czas, wypada chwycić się częściowego 
podziemnych, kopalnie te zostały wy0zerpane; nie- osuszenia, czyli dążyć do odwodnienia poziomu 
wiele w nich pozostało do wybrania, a lata mokre mniej głębokiego, byleby otworzyć nowe pole, 
mogą nawet wydobycie tej reszty powstrzymać. mogące służyć na kilkadziesiąt lat do wyqobywa-

Od czasu oLworzenia trzech kopal1'1. olkuskich nia galmanu. 
rządowych (Józef w r . 1814, Ulisses w r. 1820 i Dotychczas tylko były układane, przedstawia
Jerzy w r. 1823) wydały one do r . 1859 razem z ne i rozpatrywane projekty sztolni ale nie zostały 
inneroi kO])alniami 3 891000 kibli*) galmanu, z one wyJconane. a roboty, przedsięwzięte na kopalni 
którego otrzymano 4060800 pudów cynku. Z te- Józef, z której dotychczas pochodziły rzeczywi
go wynika, że w przeciągu 44 lat (1816-1859), ście najbogatsze g::J.lmany, chybiły celu: przebicie 
odl(ąd huty cynkowe są w biegu, wydajność gal- szybu żelaznego nie dało rezultatu i spowodowało 
manu była następująca: zaniechanie zamiaru budowy sztolni. Naczelnik 

l) Jeden kibel galmann wo- . górnietwa PoLLINI znowu odnowił ten projekt, ja-
góle dal cynku 43,8 funtów ko najwJ'aściwszy dla osiągnięcia zamierzonego ce-

2) Na l ki1el galmann z ko- lu na kopalni Józef, mianowicie przeprowadzenie 
palń olkuskich przypada cynku . 56,75 " od kanału sztolni Ponikowskiej 151

/ 2 sążni prze-
3) N a l kibel galmanu z in- kop u w piasku i kurzawce a następnie 80 sążni 

nych kopalń przypada cynku . . . 31,4 " chodnika w omurowaniu eliptycznem i 25 sążni 
Cyfry te wykazują możność otrzymywania przez iły w oprawie szczelnej; reszta chodnika 

z pola olkuskiego najbogatszych o największej podziemnego długości 204 sążnie miała iść w ka
wydajności galmanów. Tymczasem po znacznem mieniu do pierwszych śladów galmanu; tym sposo
dotyehczas wyclobr,waniu galmanu z tego pola, bero weszłoby się w pole kopalni Józef w odległo
dochod~ącem do 1/2 miliona kibli, oraz po naby- ści 3241

/ 2 sążni od kanału sztolni Ponikowskiej, 
tem przekonaniu, że pole to jest przetrzebio11e, a a niżej dzisiejszego poziomu kopalń o 41

/ 2-51
/ 2 

w wielu miejscach zupełnie wyczerpane, twier- sążni. Wykonanie tej sztolni FoLLINlEGO według 
sporządzonego kosztorysu miało kosztować 38560 

*) Waga 1 kibla galmanu waha się od 13 do 18 pudów. nib., czas trwania robót 6 lat. Sztolnia PoLLINIEGO. 
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dosięgłaby nowego o 5 sążni głębszego pola ko- 1 się dalej bez przerwy przez tę kopalnię i kopalnię 
palni Józef pomiędzy dwiema dawnemi sztolniami Ulisses do granic Boleslawia i Ujkowa. 
Ponikowską i Pilecką, w poziomie wyższym je- 4) Sztolnia ta, idąc od poziomu najwyższego 
dnak o 3 sążnie od poziomu dawnej sztolni Poni- stanu wód, obserwowanego w rzece Sztole, i dążąc 
kowskiej i niższym o 3'/ 2 sążni od poziomu daw- ze spadkiem l: 100, pogłębi roboty na kopalni Je
nej sztolni Pileckiej. Tym sposobem tltworzyłoby rzy o 3,6-4,5 sążni, a na kopalni Ulisses o 6,6-7,5 
się w niższym poziomie nowe J?Ole, zajmujące oko- sążni. 
lo 150000 sążm kwadr., a pomeważ l sążeń kwa- 5) Gdyby wypadło sztolnią tą w przyszłości 
dratowy daje co najmniej 8 kibli galmanu, przeto przejść za Ujków, skręcając ku wschodowi, to 
liczyć można, iż nowe pole da 1200000 kibli gal- weszlaby ona pod piaski na głębokości 20-24 
mann. sążni i od robót dzisiejszych na kopalni Józef 

Sztolnia PoLLINIEGo, dochodząc przodkiem tyl- byłaby niżej o 11-12 sążni, a od sztolni FoLLI
ko do kopalni Józef, która jest polożona wyżej, NIEGO o 6 sążni. 
niż spód kopalń Ulisses i Jerzy (od pierwszej o Te powody skłoniły do wygotowania planu i 
4 sążnie, od drugiej o l O sążni), a nadto oddzie- kosztory u na założenie sztolni ŁABftCKIEGO. W e
lona od nich przestrzenią cliugości 2 200 sążni, dług tego planu kan aJ otwarty sztolni wynosił 
żadnego wpływu nie mogla mieć na prowadzone 170 sążni długości, poezero rozpoczynająca się 
w nich roboty, tymczasem te kopalnie są równie sztolnia do pierwszych śladów galmanu miała 
wielkiej wagi i wytwórczość galmanu w nich mieć 398 sążni do dzisiejszej granicy kopalni Je
była wi9ksza nawet, niż na kopalni Józef. Sztol- rzy, gdzie otwierało się dla niej nowe pole, ellu
nie ku tym dwu kopalniom (Ulisses i Jerzy) by- gości 482 sążni. Kosztorys obliczony został do 
ły dotychczas projektowane od młyna Warwasa tego punktu, gdyż dalsze prowadzenie sztolni 
lub od mlyna Ryszki, gdy da.wniej wchodzono do wchodzi w zakres kosztów wydobywania galmanu, 
tego pola od rzeczki Sztoly czyli Jagielm, wpada- i wynosił przy użyciu dwóch maszyn parowych 
jącej do Przemszy, prowadząc sztolnię Starczy- pomocniczych, jednej 10-14:, drugiej 36-40-kon
nowską i Czartaryjską w kierunku znajdywanych nej 93866 rub; roboty miały być wykonane w 
rud ołowianych, których wydobycie ustało wcze- ciągu czterech lat. 
śniej zapewne dlatego. że w starym Olkuszu na- Rozległość dotychczasowego pola kopalń 
trafiono na obfitsze blyszcze ołowiu; był tu jed- Ulisses i Jerzy wynosi 90000 sążni kwadr., lecz 
nak wszędzie kamień, zwany żółty albo galmano- przez obniżenie wód kopalnianych zapomocą pro
wy (lapis calaminoris), i uważany niegdyś za zlo- jektowanej sztolni otrzyma się nowe granice, roia
że rud ołowianych, który dziś stał się dla nas ru- nowicie ku południowi, i wówczas rozległość ta 
dą cynkową. powiększy się do 300000 sążni kwadr.; licząc tył-

Powodowany tern, ŁABftCKI powziął myśl prze- ko po 7 kibli galma~u z )e~nego s~żnia kwadr~
prowadzenia przedewszystkiem w tej stronie sztol- ~owego pola, .spo~~1ewac s1ę n~le~y wydobyc1a 
ni, zmierzającej wprost w pole galmanowe kopalń Jeszcze p_rzynaJmmeJ 2100000 ln.bh galmanu na 
Jerzy i Ulisses, w których roboty z czasem mia- tych_ d:voch połą~zonych I~opalma.ch; obok t~go 
J.'y być połączone i po zjechaniu na miejsce w da s1ę Je~zc~e mozność pow1~kszema wydobyc1a o 
lecie r.lS58 dyrektora Wydziału Górnictwa wska- 70?000 klbh galmanu .kop~lmo:f!l prywa.tnyi?-, vo
zał i wytknął na gruncie jej kierunek, a po prze- łozonym obok ~~palm Uhsses 1 Jer~y 1 zaJmUJą
biciu otworów wiertniczych i rozpoznaniu osta- cym 100000 sązm kwadr. przestrzem. 
tecznem gruntu usprawiedliwił pożytek tej sztol- Zestawienie przewidywanych rezultatów, ja
ni następującymi jeszcze względami: l kie dać mo&ą dwie wymienione powyżej projek-

1) Korzystając na tej linii sztolni ze spadku towan~ ~ztolnie (Po~LINI~Go ~d stoku sztolni Poni~ 
tam, gdzie wznoszą się brzegi koryta rzeczki, moż- kowsbeJ ku kopa.lm J ozef ~ ŁA~:ftCKIEGO . od rzeln 
na od poziomu najwyższego stanu wody w tejże l Sztol.y ku kopalmoro Jerzy 1 Uhsses) daJe, co na-
rzeczce w latach mokrych przeprowadzić kanał stępuJe: . . . , . . , 
otwarty przez piaski w lesie długości 170 sążni .. ~) Sztoln.le te obmzą sred~10 ,poz1om ro_bo.t 
do punktu, gdzie natrafiono już otworami świdro- dzisieJszych, p1er:wsza na kopal.m. J ozef o 5 sązm,. 
wymi na kamień. dr':ga na kop~ln.1 Jerzy o 4 sązme a na kopalm 

2) Po założeniu odrzwi ujściowych sztolni Uhsses 0 7 sązm. . . , _ 
o 170 sążni od rzeki Sztoly dalej przeprowadzi . . 2) Otworzą. s1ę pola: na kopalm J ozef lbO ~O~ 
się chodnik podziemny czyli sztolnię w kamieniu, sązm kwa.dr., maJące .dać galmanu l 050 000 klbh 
a na ca~ej linii nie natrafi się nigdzie na kurzawki. na. k?palmach Uh.sses 1 Jerzy 300000 

3) W odległości 350 sążni od odrzwi sztolni sązm kwadr., maJące dać galmanu 2100 000 :' . 
napotyka się już galman, o ozem przekonano się razem przynajmniej . 3150000 klbh 
przez otworzenie w tym punkcie świetlnika i wy- 3) Z tej ilości, przy średniej wydajności 
dobycie z niego brył galmanu; odtąd wszędzie 56,75 funtów cynku z kibla galmanu, otrzymać się 
znajduje się galman aż do kopalni Jerzy i ciągnie winno 4610000 pudów cynku, co przy dzisiejszej 
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wytwórczości hut, wynoszącej około 60000 pudów 
rocznie, wystarczyloby obok galmanów z innych 
kopalń (Anna, Barbara i t. d.) na 100 lat., a przy 
wytwórczości, podniesionej do 120000 pudów, przy
najmniej na 50 lat. N adrnienić należy, że w polu 
kopalń, osuszanem projektowanemi sztolniami, spo
dziewać się również wypada rudy ołowianej, a 
przyjmując przeciętne wydobycie jej 25 funtów 
z l sążnia kwadratowego, otrzymać winniśmy 
275 000 pudów rudy ołowianej a z niej 150 000 
pudów ołowiu. 

4:) Koszt przeprowadzenia tych dwóch sztol
ni wy niesie: 

a) Sztolnia P'oLLINIEGO do pierw-
szych galmanów w kopalni Józef. . 38560 rub. 

motywy i dane co do obniżenia poziomu wód na 
kopalniach Jerzy i Ulisses. . 

Fokłady i gniazda galmanowe na Sląsku i 
w Zachodnim Okręgu Górniczym występują w 
skalach, należących do wapienia muszlowego for
macyi tryasowej. Geognostyczny ustrój tej ostat
niej miejscowości, bogatej w minerały pożyteczne, 
już kilka wieków temu zwracał na siebie uwagę 
górników. 

W XV stuleciu, t. j. w epoce prowadzenia 
w tutejszej miejscowości obszernych robót gór
niczych na błyszcz ołowiu, . dzielono skały na 
wierzchnie i spodnie. Względnie do bogactw ko
palnych ten praktyczny podział zachował się do 
dzisiejszych czasów, jednakowoż z pewnemi zmia
nami, określonemi dzisiejszym poziomem geogllo-b) Sztolnia ŁABF.;CKIEGO do kopal

ni Jerzy 9386o rub. zyi. W końcu zeszłego stulecia zaczęły się wię
t. j. razem tylko: 132426 rub. cej racyonalne badania ustroju geognostycznego 

. . . . tutejszych skal, zawierających pożytecz11e mine-
a JUŻ w trzeCim roku druga z tych sztolm będz1e raly. 
pędzona w galmana?h. . , . . , . Pierwszy Szu~CE w r. 1809 wyraził .zd~nie, że 
. 5) . Gdy . ztolme ~os1ęgną kopaln 1 podnosić tuteJsze skały zahczyć trzeba do wap1ema mu-

się b~dz1e wydob~~ame galmanu, wyłoż?ne kosz- szlowego formacyi tryasowej; Pusz w 1833 r. ost~
ta '~mny być ro~Jozone w celu um?rzema na ca!- tecznie rozstrzygnął powyższą kwestyę p t zynaJ
kowite .wJ:dobyCie z osu~zonych. pol. Umorzeme mniej eo do spodnich pokładów. W następstwie 
to wyme.sie 4,2 kop. na Jeden k~bel gal~anu, a . 3 skały badane były coraz więcej szczegółowo, 
kop: na Jeden pud cynk~, ~o me będzie zbytmo wreszcie przy układaniu mapy geognostycznej 
obClą~ało ~o~ztów ~ytaP.Iama cynku .. zwłaszcza, że Śląska, Galicyi i pogranicznych gubernii Króle
spodzi~wac s1ę nalezy, ~z galma? z większych głę~ stwa .Polskiego pod kierunkiem RoEMERA z ·wro
bokoś·Cl· .otrzymywać się. będzie b_ogatszy czyh cławia przeprowadzone zostały wyczerpujące i 
wy~aJllleJ?zy, a pr~y ta~1~ galmam~ kosz.ta wy- l bardzo systematyczne badania. 
tworczośCl wyyadaJą t,ameJ. Oczywisten;t Jest, ż~ ' ·wyniki tych baclal'1 tylko w czę ' ei przedo
przy rozłożemu ~osztow. prz~prowadzema sztolm stały się do wiadomości ogólnej. Dane. dotyczą
~a CJ:nk, kor~yśCI z l?os1ada~:na lepszeg~ g~lmanu ce różnorodnych skal, zaliczających się do forma
l zw1ę~szoneJ .. wytworcz?~Cl ~rzeważaJą .1 cy~k cyi wapienia muszlowego, pomieszczone są w dzie
wypadme tameJ nawet, mz dz1s, a wydatki, pome- le Ueber der Formation des Bunten Sand teines 
sione na przeprowadzenie sztolni, prędzej umorzą l und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre 
się pomi~o nieprzY:jęcia w rachubę tego, że i ru- Versteinerungen von HEINRICH EcK", wydanem 
dy olow1lł:ne pok.ryJą część wy.d~tku. . przez jednego ze współpracownikóv: RoEMERA 

. OkohcznośCl te pr~ema~IaJą za '_Vybramem przy układaniu mapy geognostyczneJ. Chociaż 
pr.~Jektowanycb po:wyż~J dw,och sztolm, a coraz ~CK zajmuje się ~ylko wapienie~n m~szlo.wym na 
bhzsze ":yczerpame się pol , ga.lmanowy?b ~1a 1 Sląsku, wywody Jego z łatwością daJą s1ę zasto
trzech glownych kop~lmach ~ozef, J.e1:zy 1 Ulls- l sować do Królestwa. Folskiego tern więcej, że ma-
~e~, grożąc zatrzymamerr~ w medalekleJ przyszło- pa geognostyczna jest już wy?aną. . 
s~1 dla brak?- galmanu b1egu. hut cynkowych, ~zy- Wnioski EcKA są następuJące: TuteJszy wa
mą przedm1ot ten zas!uguJą~Y~ na szczegolną pień muszlowy, podobnie jak i w innych miejsce
uwag~. ~yrekt:or Wyd.z1ał~L Gorm?twa J ~ssA.' N a- wościacl1, można rozdzielić na trzy _piętra nierów
czelmk Sekcy1 TechmczeJ Wydz1ału Gormctwa nomiernej grubości: spodnie i wierzchnie piętra 
ŁABJ<tCKl. Warszawa 12

/ 24 marca 1860 r. ~ 2753. odznaczają się charakterystycznemi skamieniało

Projekt osuszenia rządowych kopalń galmanu Ulisses 
i Jerzy w Zachodnim Okregu Górniczym. 

ściami, średnie zaś zupe:fnym ich brakiem. 
Spodnie piętro wyróżnia się największą gru

bością i zawiera najciekawsze dla przemysłu gór-
Zarządzający Wydziałem Górnictwa w Kró- niczego skały. Rozdziela się ono na dwa oddzia

lestwie Polskiem rozporządzeniem z dnia 13 czerw- ły: l) niższy, składający się z wapieni, oznaczo
ca r. 1868 za M 189, polecił naczelnikowi zorga- nych na mapie RoEMERA nazwą pokładów. z Ge:
nizować specyalną komisyę, która zajęłaby się ·wilia Pol.\'o~ollta_, i 2) :vierzchni, rozdzie~aJący s~ę 
wypracowaniem projektu osuszenia kopalń gal- na: a) meb1esk1 wap1en podstawowy. maJąCY waz
mann. Komisya przystąpiła do wskazanych czyn- ~ ne znaczenie odnośnie do robót górniczych, gdyż 
ności d. -± lipca r. 1868 i, ukończywszy je obec- stanowi on granicę występowania rud o~owianych 
nie, przedstawiła do zatwierdzenia wypracowane i cynkowych, co właśnie zauważono Jeszcze w 
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XV stuleciu, b) spodnie dolomity, oznaczone na początkowo wchodzily w sklad otaczających Je 
mapie nazwą pokładów ze Spirźfer Jfentreli, c) skal a następnie dzialaniem wody były wymyte 
wierzchnie poklady z Nulipora cyli11drica. · i osadzone w miejscach, w których obecnie znaj-

Średnie piętro nie zawiera skamieniałości i l dują się. 
oznaczone jest na mapie nazwą marglu dolomito- Przyjmując jednako\voż na uwagę ścisłość 
wego. l skal, otaczających mineraly, jak również i ten 

Wierzchnie piętro, składająee się z wapienia szczegól, że bardzo często nie zawierają one ani 
i dolomitów z resztkami ryb, ozlH:Lczone jest na- śladu ciał, składających minerały, trzeba przyznać, 
zwą po kladów z Amonite:; uodosus. że powyższe hypotezy nie objaśniają dokładnie 

Równocześnie ze szczególowem badaniem geo- spotykanych zjawisk. To też inaczej zapatruje 
gn?stycznego ustroju tutejszej miejscowości, rozwi- się na nie KtwG voN NmA, który przypuszcza, że 
jalo się także pojęcie o jej bogactwach mineral- minerały osadzone zostały z wód, posiadających 
nych; znajdujemy tutaj następujące minerały, b~- w roztworze ich części składowe, jakkolwiek nie 
dące przedmiotem eksploatacyi na kilku czynnych rozstrzyga on, skąd mianowicie wody czerpały i.e 
kopalniach: l) galman bialy, 2) rudę żelazną bru- związki. W edlug KRUGA miejscami, najwię0ej po
natną, 3) galman czerwony, ±)srebronośny błyszcz datnemi do osadzenia się związków mineralnych, 
ołowiu. były wlaśnie owe pokryte dolomitem zaglębienia 

Galman bialy, składający się z marglu, prze- w wapieniu podstawowym, jako posiadające wa
siąkniętego węglami cynku, z mafą przymieszką runlei swobodnego ruchu wód mineralnych, za
krzemianów cynku, lub też bez ich śladu, Zl1<1jdu- trzymywauych przez spotykane w niższych polda
je się przeważnie w falistych zagłębieuia•:h wa- l dach gliny i zawierających w roztworze chlorek 
pienia podstawowego, w sąsiedztwie z rudą żelaz- ołowiu oraz w<;glany cynku i żelaza, z których 
ną; blyszcz ołowiu ulm~uje się czasami oddzielnie powyższe związki powoli osadzaly się. Osady 
w niższych warstwach dolomitów w postaci ży- przez zetknięcie z roztworem siarczanu magnezyi, 
lek i gniazd, jak np. w Tarnowicach; galman czer- powstałym z ługowania ię dolomitu, .zawierają
wony, składający się ze związków cynku z do- cego sól powyższą, przechodziły w sole siarczane, 
mieszką farbują<·ej go rudy żelaznej, spotyka się a te ostatnie znowu, wskutek zetknięcia się z 
w miejscach zetknięcia dolomitów z wapieniem i pierwiastkami organicznymi, będącymi w glinach, 
wypelnia zaglębienia, pokryte dolomitem. Po- l straciwszy tlen, przeszly w blyszcz ołowiu i blen
wyższe mine1·aty bardzo rzadko występują od- dę cynkową. Znaczna część cynku osadziła się 
dzielnie; po większej części znajdują się one ra- l wprost w postaci galmanu. 
zem, co jest dowodem ścisłego pomiędzy nimi Hypoteza NIDA najlepiej objaśnia zjawiska, 
związku, jak np. na kopalni Szarlej na Śląsku, obserwowane w praktyce, ponieważ wyprawa
gdzie na spodzie w zagłębieniach wapienia pod- dzona została na zasadzie następujących spostrze
stawowego zn~jduje się galman biały a nad nim zen we wszystkich kopalniach: l) Foklady i 
galman czerwony z rudą żelazną i błyszczem gniazda mają wszędzie charakter jednakowy. 2) 
olowiu. l W miejscach zetknięcia się dolomitów z wapie-

W zlożach wyżej wymienionych mineralów niem podstawowym znajdują się najbogatsze gnia
niejednokrotnie napotyka się skamienialości. cha- zda i polelady pożytecznych minerałów, przeto 
rakterystyczne dla rozmaitych oddziałów wapie- zjawisko powyższe powinno by6 przyjmowane ])Od 
nia muszlowego, z czego wyprowadza się wnio- uwagę jako prawo. którem bezwarunkowo rządzić 
sek, że minerały te znajdują się w miejscach, zaj- 1 się potrzeba przy wszelkich rozumowaniach od
mowanych przedtem przez wapienie i dolomity, nośnie do kopalń, mało lub zupełnie pod wzg:lę
czyli że przedstawiają utwory późniejsze samo- dem górniczym nie zbadanych. 
dzielne. Postaramy się wyżej wymienione zasady za-

O czasie uformowania się tych utworów wie- stosować do bogactw kopalnych, znajdujących się 
my tylko, że były one już gotowe w okresie trz-e- u nas i odbudowanych na kopalniach Barbara, 
ciorzędowym, gdyż są miejscowości, w których Anna, Ulisses, Jerzy i Józef. Tylko na kopalni 
galman pokryty jest skatami wymienionego po- Barbara wydobywa się galman biały, zalegający 
wyżej okresu. Posiadamy trzy hypotezy, objaś- w kształcie gniazd na wapieniu podstawowym, 
niające sposób ich powstawania, a mianowicie lecz gniazda wogóle są niebogate, a z tego po
TAUGERA, voN KARNOLA i KRUGA voN NIDA. woclu nie przedstawiają wielkiego interesu dla 

TAUGER przypuszcza, że początkowo minei·aly przemysłu górniczego. N a pozostałych kopal
znajdowaty się w kształcie siarczyków; z biegiem niach wydobywa się galman czerwony. Rozpatru
czasu z powodu ługowania dolomit, zawierający jąc mapę geognostyczną RoEMERA, fatwo przeko
powyższe siarczyki metali, rozpadl się, a razem nać się, że wszystkie kopalnie, w których wydo
z nim rozpadła się blenda cynkowa i piryt żelaz- bywa się galman czerwony, a nawet część kopal
ny, blyszcz ol.owiu zaś, jako związek bardziej.sta- ~ ni J?a~·bara, znajdują się na gr~nicy wapieni ~ do
ly, pozostal merozlożonym do obecnych czasow. lom1tow. Z tego powodu powmny one zaw1erać 

VoN KARNOL wyraża mniemanie, że mineraly bogactwa kopalne tego samego charakteru, co w 
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Szarleju, t. j. wypełniające zagłębienia w wapie- Przy końcu XVII stulecia tutejszy przemysł 
niu podstawowym i pokryte dolomitem. Rzeczy- górniczy zacząl chylić się do upadku, a gdy 
wiście, na tej głębokości, do której obecnie pro- sztolnie w kilku miejscach zawaliły się. nastąpiło 
wadzą się roboty, podobieństwo jest oczywistem, zupełne zatrzymanie kopalń. Przyczyn upadku 
i my sami mieliśmy możność zauważenia tego, przemysłu górniczego szukać należy w zubożeniu 
zwiedzając nasze i śląskie kopalnie. Tym sposo- kraju podczas wojen szwedzkich oraz prawdopo
beru warunki geognostyczne wykazują możność dobnie i w wyczerpaniu się gniazd błyszczu oJo
odkrycia na wszystkich kopalniach rządowych w wiu do poziomu sztolni. Zresztą są pewne dane 
miarę pogłębienia znacznych zapasów galmanu, do uwierzenia, że nawet do poziomu sztolni zosta
poglębienie zaś okazuje się niezbędnem po prze- ly się jeszcze znaczne zapasy błyszczu olowiu, 
szlo 50-letniej odbudowie kopalń do naturalnego gdyż jeszcze na krótki przeciąg czasu przed zu
bardzo zmiennego poziomu wód, która to odbudo- pełnem zawaleniem się sztolni tamtejsi górnicy 
wa prawie zupełnie zubożyła kopalnie do wymie- gorąco zachęcali kapitalistów do zajęcia się prze
nionego poziomu. Na wybór pola do osusze- mysłem górniczym. Ponieważ, o ile zdaje się, 
nia, oprócz ustroju geog110stycznego. widocznego górnikom nie byJy znane bogactwa kopalne. znaj
na powierzchni. powinno jednak wpływać jeszcze dujące się niżej poziomu sztolni, przeto stąd wy
zbadanie jego wnętrza. Za najlepiej zbadane po- nika, że prawdopodobnie opierali oni swoje na
le trzeba uważać to, w którem znajdujemy naj- dzieje na . zapasach, pozostalych wyżej poziomu 
większe ślady starych robót. a pod powyższym tychże. W każdym razie górnicy byli silnie 
względem na szczególną uwagę zasługują pola przekonani o znajdowaniu się w kopalniach znacz
kopalniane, położone około Olkusza, mianowicie nych jeszcze ilości bJyszczu olowiu. i przekonanie 
Ulisses, Jerzy i Józef; śbdy starych robót na to musia.Jo być wysoce uzasadnione, jeżeli zdolali 
tych kopalniach są tak obszerne i tak gęsto roz- oni przelać je w sfery rządzące do tego stopnia, 
rzucone, że najlepiej świadczą bez wszelkich po- że kwestya osuszenia kopalń olkuski0h stała się 
szukiwa11 o zaleganiu w głębi pożytecznych mi- interesem państwowym pierwszej wagi i że królo
neraló,v; jeżeli przyjąć przytern pod uwagę, że w wie zmuszeni byli dawać obietnice użycia wszel
dawnych czasach nie wydobywa110 galmanu. to kich usiłowań, zmierzających do osuszenia kopalń. 
zdaje się, że słusznie zupełnie liczyć można na Do końca XVIII wieku nic jednak nie zrobiono 
znaczne zapasy tego minerału w wymienio- w kwestyi osuszenia kopalń, chociaż niejednokrot
nych polach kopalnianych. Stare roboty, a szcze- nie wzywani byli górnicy zagraniczni dla badania 
gólnie sztolnie, są bardzo ważne i z tego wzglę- bogactw kopalnych i sporządzania projektów. 
du, że, jak tego niżej postaramy się dowieść. mo- Z chwilą poznania galmanu i zbadania hutniczego 
gą one ułatwić zadanie osuszenia kopalń, t. j. ~o sposobu otrzymywania cynku, co nastąpi] o na po
oczyszczeniu mogą siużyć do oclprowaclzema czątku XIX stulecia, kwestya osuszenia kopalń 
wód kopalnianych. Dlatego w krótkości postara- olkuskich nabrała jeszcze większego znaczenia. 
my się opisać owe stare ślady robót stosownie do l Od tej pory miejscowi górnicy ciągle starali się 
historycznych danych, jakie zebrał ŁAB.Ij;CKI. Z • wprowadzić w wykonanie osuszenie ko:palń i, po
tych danych okazuje się, że przemysł górniczy l cząwszy od 1816 r., sporządzono mnostwo pro
w XV stuleciu był tutaj silnie rozwinięty i że jektów, które dla rozmaitych przyczyn nie oyly 
roboty prowadziły się wyłącznie na błyszcz olo- jednakowoż wy konane. W e wszystkich wypraco
wiu. Osuszania kopalń dokonywało się przy po- wanych projektach przeprowadzało się następują
mocy koni, których liczba dochodzi]a do 800. W ce zasady: l) stare roboty przedstawiają nama
XVI wieku zaczęto do osuszenia zastosowywać calny dowód występowania bogactw kopalnych; 
sztolnie i to w wielkich rozmiarach, gdyż ogólna 2) stare sztolnie są w zupełności zrujnowane i nie 
ellugość przeprowadzonych sztolni dochodzi do mogą już być użyte. 
40 wiorst*). Ze starych dokumentów niepodobna Ponieważ postaramy się dowieść. że stare 
się przekonać. czy w owe czasy bylo prowadzone sztolnie w znacznej części zachowaly się ciotych
więcej sztolni, lecz my przypuszczamy. że rze- czas w absolutnie dob1·ym stanie, przeto wszyst
czywiście sztolni bylo więcej lub przy11ajmniej, kie poprzeclnie projekty, nie przyjmujące w ra
że kierunki ich podane są niezbyt doklaclnie. chunek wyżej wymienionego warunku, muszą być 
Sztolnie służyły do osuszania kopalń do końca odrzucone. Rozpatrzymy jednak chociaż w krót
XVII stulecia. Z przechowanych dokumentów kości te z poprzednich projektów, wykonanie któ
zdaje się wynikać, że roboty nie były prowadzo- rych zatwierdzone zostało przez władzę. 
ne niżej poziomu sztolni, ponieważ nie przecho- W 1837 r. Bank Polski zatwierdził projekt 
waly się żadne wskazówki, w jaki sposób od pro- obniżenia poziomu wód na kopalni Józef, wypraco
waclzano wodę do ich poziomu, gdy tymczasem wany przez radcę górniczego LEMPEGO i naczelnika 
posiadamy zupelnie ścisłe i dokładne dane o odpro· okręgu SzuMANA, i natychmiast wprowadził go w 
wadzeniu wody do czasu przeprowadzenia sztolni. wykonanie. -wybór miejsca na zależenie szybu 

byl bardzo nieudolny, ponieważ szyb ten znajdo
*l Następuje opis sztolni , którego nie zamieszczamy, gdyż wal się na zewnątrz boaactw kopalnianych. Szyb 

przytoczyli<\my go w poprzednim rozdziale. ~ 
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po przejściu napływów przechodził przez warstwy, go kierunku. i w odległości 128 Rążni napotkano 
należące do kajpru, i dlatego ciągle działania ma· pierwszy świetlnik, co naprowadziło na myśl, że 
szyny nie miało żadnego wpływu na obniżenie chodnik ten jest starą sztolnią. Sztolnia z wy
się wody na kopalni Józef. Pogłębiwszy szyb na jątkiem miejsc, w któ1·ych przechodziła przez 
73 stopy z powodu znacznego przypływu wody, miękkie skały, okazała się w dobrym stanie i od
którego nie mogła przemódz 100-konna maszyna, nowioną została bardzo małym nakładem, przeci
roboty wstrzymano. Powyższa próba kosztowała nała zaś roboty na kopalniach w Bolesławiu, idąc 
przeszfo 123000 rub. i doprowadziła do wniosku, z północy na południe, do świetlnika M l, skąd 
że osuszenie kopalń galmanowych jest zadaniem rozgałęziała się w dwóch kierunkach: pierwsza 
nadzwyczaj trudnem i wymagającero wielkich na- szła na połudmo-wschód pod pole kopaimane wsi 
klaclflw, a nawet były wyrażone zdania, że za, toso- Ujków, druga na za?hócl . pod pole ~copalniane 
w:anie do powyższego celu maszyn parowych po- ~ rządow.ych kop.alń Uh~~es 1 Jerzy. Poz1?m now?
Clągnęłoby za sobą o tyle znaczne koszta, że zys- odkryteJ sztolm hyl mzs";y. od wszystlocl~ robot 
ki, osiągnięte z wydobywania galmmm, nie byly- galmanowych w Boleslawm, co ;pozwohlo ad
by w stanie ich pokryć. ministracyi na dalsze ~yd~bywame galmanu w 

W 1859 r. general J ossA podczas objazdu większej. niż przedtem 1lośm, a przytem bogatsze
kopali! i fabryk zatwierdził wykonanie sztolni go, t. j. z większą zawartością procentową cynku. 
PoLLINIEGO i ŁAB]j;CKIEGO. Pomimo zatwierdzenia, Dla rządowych kopalń galmanu znalezie11ie i 
projekty te nie były jednak wykonane, miejscowe łatwe oczyszczenie ztolni Bolesławskiej z dwóch 
~a' okolie~no~ci t~k si.ę zmieniły, ż.e w~k?nanie niżej wyinieni?nych w7<glę~ów ~y_lo odkrycie~ 
ICh oka.zuJe się memozebnen:·, Oko!ICznosc.I te s.ą l pierwszorzędneJ wartośCJ, Imanow1~1e: l) sztolma 
następuJące: l) Znaczna Qzęse pow1erzchm. obh- Bolesławska mogła być bezpośredmo zastosowana 
czona po<llug projektu do oc;!budowy, przeszła w do obniżenia poziomu wód na kopalniacl1 Ulisses 
r. 1864 na wJ'asność wło~man. a wskutek tego i Jerzy i 2) sztolnia Boleslawska kategorycznie 
sztolnie osuszałyby po większej ezę'ci przestrze- dowodzi, że i inne stare sztolnie mogą być oczysz
nie, będące cudzą własnością. z należących zaś czone i odnowio11e łatwo i prędko, a przytern 
do rządu części tak nieznaczne, że prowadzenie względnie z niewielkim nakładem, 
s~tolni nie oplac:ałoby ~ię .. 2) Zdobyte :V os~at- Wobec wyżej przytoczonego na wybranie tej 
mch czasa~h przekoname, ze stare sz.tolme po ICh lub innej kopalni do osuszenia musi wpływać nie 
ocz.yszczemu IDOĘi.\: być ~oskonale uzyte do osu- tylko geognostycz11 y ustrój i ślady starych robót, 
szema kop~lń do ICh poz1o:n:u. wobe? czego prz~- lecz i znajdowanie się w kopalniach starych sztol
prowadz_ame nowych . ztolm w pozwma.ch W):z- ni. Za toso·wanie oczyszczonej i w zupełności od
szych mż stare, J?Owmno być ostatec~me zan~e- no·wionej sztolni do obniżenia poziomu wód trze
chane, l?rowaclzeme .zaś nowych sztolm w pozi~- ba uważać jako środek, najłatwiej i najprędzej 
ma?h. mższych powm~o. być wstrzym~ne J?rzynaJ- prowadzący do celu. 
mmeJ do czasu, dopoki stare sztolme me będą Kierując się powyższymi względami, korni-
oczyszczone,. . , , . . sy"a przyszł'a do przekonania, że obniżenie pozio-

Ostatma. okohc:z~osć odnos~Ie ~o osuszem~ mu wód na kopalniach Ulisses i Jerzy najlepiej 
~opalń wydaJe. n~m s1ę. ~a~ wazną,. ze z~mszem dokonać się daje przez zastosowanie sztolni Bo
Jes~eśmy !1adm1emć ? m.eJ Jeszcze l~1lka. slow: W leslawskiej tern więcej, że rząd na kopalniach 
sąs1edzt:v1e. z k?palmam1. rządowmm Ulisses 1 ~e- Ulisses i Jerzy posiada największe pola kopalnia
rzy z,naJdUJą ~uę w m~Jątku Bolesław kopalm~, ne, a dwudziestojednowiorstowa odległość od hut 
w ktorych wyd?by:van~e galmanu. dokonywało s1ę cynkowych w Dąbrowie pozwala z korzyścią prze-
w.ten s~~l sposob, Jak 1 w kopalmach r~ąclowycp., tapiać galman z powyższych kopa~ń. . 
miano>yiCie tylk?. do natural_nego .pozwm~ wod DoszecU. zy do takich wniosk~w, konnsya po
kopaltnanych; otoz po sp~·ze~az;y maJątku Bolesław rozumiała się z p. voN KRAMST4 1, otrzymawszy 
znayemu przemysłowcowi .gormcz~mu voN I~R.AMs'l:A pozwolenie uskutecznił'~ ?dpmyiednie pomiary, 
wykonano w tych kopa~ma~h mnostwo robot., kto· niezbędne do przedstawiema śmsłego kosztorysu 
re posłuży~y do zb.adama me t_y;lko geognosty~z- l i określenia poziomu obniżenia .w.ody, . . 
nego ustrOJU, lecz l. sta.rych robot z xy~ stulema. Poziom sztolni BolesławskleJ w punkcle, naJ-

Po :vyc:zerp~mu się galmanu ~yzeJ natural- mniej oddalonym od kopalń rzą~ow:ych, leży od_
nego pozwmu wod poc~ątkowo J?-11lemano w Bo- nośnie do normalnego punktu •miermcz~go kopalu 
lesławiu, że na osuszeme kopalm galmanu potrze- Ulisses i Jerzy niżej o 22 686 sążni, naJniższe zaś 
ba znacznych nakładów .. Dlatego t~ż zd.ecydowa~ roboty na wspomnianych kopalniach odnośnie do 
no się tyl.ko ~a urz~dz.eme. mechamczneJ fa _bry ki tegoż punktu leżą: 
wzbogacaJąCeJ, w ktoreJ proJektowali~ płukame sta- N a kopalni Ulisses i na nowem 
rych zwałów galmanu. Przy k.opamu ~undamen- polu kopalni Jerzy niżej o . . . . 19,450 sążni 
tów pod maszynę parową, maJącą zas1lać wodą . 
przyszłą fabrykę, natra.fiono na ok~o starego l ... a na starem polu kopalm Jerzy 
chodnika; chodnik zaczęto oczyszczać, 1dąc w Je- mzeJ o 22,100 " 
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. Sztolnia Bolesławska znajduje sięJ)rzeto ni- cyfrn ta byłaby najzupełniej rzeczywistą. Jeżeli 
żeJ: a) odnośnie do robót na kopalni lisses i na jednak dla większej pewności przyjmować będzie
nowam polu kopalni Jerzy o 3,2ąG ;;ążni, b) od- my, że l sążeń sze:k . skał daje tylko 3.71 kibli gal
nośnic do robót w sLarem polu kopalni Jerzy o manu, to i tak osuszone pole, zawierające 3138!12 
0,58ti . ążni. i tę różnicę osuszonych poziomów sążnie sześc. skal, powinno dostarczyć 1164539 
trzeba przyJąć pod uwagę przy wyliczeniu ilości kibli galmanu, nie licząc zupel11ie błyszczu oło
galmauu, jaką z pól osuszony('h wyclobye będzi-e wiu. Co się tyczy nakładów, jakie potrzeb11e hę
można. dą na oczyszczenie sztolni Bolesławskiej i prze-

Przy obli?zeniu odrzueimy w ·.: upelności sta- prowadzenie kanału. odprowadzającego wodę, to 
r~ pole .kopalm J erz:y, w któr~m. ob11iżenie wód komisya, zbada wszy wszystkie warunki. przyszla 
rowna s1ę 0,586 sążm, a. przyJn?-1emy t,rlku. pod do przekonania, że su~a l 7 735 rub. najzupełniej 
u~agę. nowe pole kopalm Jerzy 1 kopaln~ę Uhsses, l wystarezy na wszystlne robot.y, zmierzające do 
zaJmUJąCe 52000 sążm kwadr., bezsporme należą- osuszenia kopalń Ulisses i Jerzy, czyli że rozchód 
cych ~o rządu,, oraz.przestrzc!l 45000 sążni kwadr. na wodę przy llG-±539 kiblach wydobytego gal
gruntow włoś01ańslnch, na których na zasadzie manu wynosić będzie 1,52 kop. na kibel, t. j. bę
pra\~a z 1864 r. rząd zach.owal prawo wydoby- ?zie znacznie mniejszy, niż przy wykonaniu pro
wama galmanu. Przedstaw1ć clokłftdny rachunek Jektu ŁABlj!CKIEGo. 
ilości f:\·almanu, mo~ebnego do wydobycia z prze· J Z wyżej przytoczonych względów komisya 
strzem 95 00~ sążn_J k:vadr. przy . obniżeniu wód przyszla do przekonania, że obecnie najzyskow
o _3,236 sąż~1 p~·awte mepodob~a, ellatego te~. dla l ~iejszym środki.em osusz.enia kopalń p~isses i Jerzy 
OI:fe!ltow.al~la ~1ę zesta.w~my .rachunek J?rzybhzony Jest oczyszczeme sztolm Boles]awslneJ. 9 czerwca 
naJmższeJ .1 naJwyższeJ 1loś01 wydobyc1a. 1870 r. N 2329. Redagował lv. [(osiJiski. Ozlon-

. Do określenia najniższej ilości wydobycia .Po- kowie komisyi: · inżynier Jns:Jewskl~ mierniczy Adn-
Siadamy następuJąCe dane. Rząd z począt1nem 1/liec/.:i. 
XIX wieku wydobywal galman z l)l'Zestrzeni, za
wierającej 3±900 sążni kwn,dr., ponieważ pozostała 
część pola była zalana, i do końca 1867 r. wydo
był 1312000 kibli galmanu; ponieważ roboty pro
wadziły się przy średniej giębokości 10,13 sążni, 
przeto eała n1.asa kał, podległych eksploatacyi, 
równala się 353 537 sążni sześc.; jeżeli przypuśei
my, że do naturalnego poziomu wód wszystek 
znajdujący się tam galman został wydobyty, to 
cyfra 1312000 kibli wyrażać będzie całą ilość 
galmanu, zawartą w przytoczonej objętości 353537 
sążni sześc., skąd wynika, że l sąże11 sześc. masy 
skal elawal dotychczas 3,71 kibli galmanu. 

Projekt osuszenia kopalni Józef. 

W celu określenia najwyższej ilości zastosu
jemy inne rozumowanie. Gniazda pożytecznego 
mineralu, występującego do poziomu wód natu
ralnych, otoczone są pustemi skalami, które trze
ba rozbijać bez pożytku, aby dostać się do skarbu 
ko1)alnego, przez co obniża się ogólna wydajność 
masy; natomiast znalezione gniazdo daje przy od
budowie z l sąż. sześc. swej masy 38 kibli gal
mann; ta ilość więc stanowi 11ajwyższe poszuki
wane przez nas wyd o bycie. N a zasadzie powyż
szego zawartość galmanu w l sa,żniu sześc . masy 
osuszonych skal znajdować się będzie pomiędzy 
ilościami 3,71 i 38, i należy przypuszczać, że wię
cej przybliżać się ona będzie do ostatniej cyfry, 
gdyż wogóle charakter występowania skal jest 
taki, że zawartość galmanu stale wzrasta w mia
rę pogłębiania . . N aj lepiej zauważyć się to daje 
na kopalni Szarlej na Śląsku, gdzie w niższym 
poziomie cala masa skal jest rudonośną i doszczęt
nie bywa eksploatowaną. 

Gdyby przeto przyjąć, że l sążeń szęśc. ma
sy zawierać będzie 20 kibli galmanu, t. j. wziąć re-
zultat średni pomiędzy 3,71 i 38, to zdaje się, że 

Osuszenie kopalń galmanu jest zadaniem, o 
którem myślą górnicy od 11

/ 2 wieku, to jest od 
t•hwili zawalenia się sztolni. \V r. 1830 zaczęte 
byly nawet w tym kierunku roboty, lecz nie do
prowadziły do celu. Projektowano wtedy osuszyć 
kopalnie niżej poziomu starych sztolni. \V tym 
celu około ujścia sztolni Ponikowskiej ust~twioną 
była 100-konna maszyna parowa i przeprowadzo
ny do głębokości 12 sążni szyb. lecz ponieważ 
maszyna nie mogła ściągać wody, roboty zatrzy
mano i pozostal tylko szyb z obudową surowco
wą, z którego ciągle wycielcala woda. Roboty 
trzydziestego roku przekony wuj ą, że osuszenie 
kopalń niżej poziomu starych sztolni wymagalo
by wielkich nakładów, dlatego też obecnie zdaje 
się naj właściwszem byłoby poprzestan1e na osu
szeniu tylko do poziomu sztolni, które przepro
wadzić można dwojako: l) albo zapom.ocą ma
szyn parowych, 2) albo oczyszczając stara, sztol
nię i kanar, odprowadzający wodę. 

Podane poniżej wyliczenia przekonywują, że 
zastosowanie do osuszenia maszyn parowych by
loby przedwczesne. 

Do osuszenia wielkiej olkuskiej przestrzeni 
do poziomu sztolni wypadaloby zastosować ma
szyny parowe co najmniej o sile 500 koni paro
wych. Przy zastosowaniu tak silnych maszyn 
natychmiast nasuwa się pod uwagę koszt utrzy· 
mania takowych przy obecnych tutejszych wa
runkach, to jest nie mając do kopalń drogi że
laznej. 

(c. D. N). 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń . zagłębia Dąbrowskiego w kwietniu r. 1904. 

--------~--~----------~--------~~--~~--~--~------Rok 1904 W r. 1904 wyslano węgla wię-

Nazwa 

kopalni 

Droga ~elazna 
Warszawsko-Wiedeńska 

Niwka 
Mortimer . 
:tl!ilowice . 
Hrabia ltenard 
Pary~ 

Kazimier:t: i Fe 
. aturn 
Uzeladź 

Flora . 
Jan . 

liks 

Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Fran 
Matylda , 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej II i Ta 
.Takób. 

ciszek . 

Flotz Rudolf 
Andrzej l. 
Helena 
'fadeusz I . 
Al wina 
Stella 
Wańczyków 

Grodziec II 
Nierada . 
Katarzyna i L 

deusz II. 

udwika. 

Ra zem. 

Droga ~e 
Iwangrodzkil-D 

lazna 
ąbrowska 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia Renar 
Pary~ 

Kazimierz 
Antoni 
Re den 
Andrzej I. 
Helena 
Matylda . 
Tadeusz I. 
Jakób. 
Wańczyków 

Franciszek 

d 

Razem . 

Wog ó'l e 

Rok 1903 

W Y S Ł A N o w 
--- - cej ( +) albo mniej (- ), niż 

Ę G L A w roku 1903 
W mi~sia,cu .- 0-d_p_o-cz-a,-tk_u_r_o-- '""" __ W_ m_i-es-i -a,c-u-.----0-d_p_o-cz- a,-tku- ro- --- --- ~~ ----

kwietniu kudoOOkwietnia kwietniu kudo30kwietnia 
- - W miesia,cu W okresie czasu 

" ~-~~ ~ l "'·<l~ " ~-g~ ~ l ~-~~ od pocza,tku roku ..... ~.~ ~ :0 kwietniu do 30 kwietnia -o o3· ... ~ ·o c;d.,.. Q •O a}.,..rs 
(:;"" (:;.il g bO ."o bO Pl"o bil (:;.il _g bil o 
N~.g o ;>,'d .o o o l .... ~ a: a: l N c!S O f:l: .. .,o f:l: l &:;<l>< ~<l'" &:;<l'" &:;<l>< 

w A G o N ó w wagonów [ % wagonów [ % 

l i97 78 8 765 93 l 796 lll 9 350 98 - 1 - o 

t 
585 7 

13:30 58 7 075 75 1 594 69 9 095 96 + 264 + 20 2 020 29 
1475 64, 8 470 !lO 2 278 99 10 991 116 803 54 2 521 30 
2 387 104 9 647 103 2 376 103 lO 310 108 - 11 - o 663 7 
l 469 64 n n 77 1 698 74 8 :332 88 + 229 + 16 1100 15 
l 712 74 8 055 86 2162 

l 
94 9 659 102 450 t 26 l 604 1- 20 

2 565 112 12 67H 135 3197 139 13 411 141 t 632 25 732 6 
2 371 103 10 881 116 2 486 107 11 178 118 115 5 + 297 3 
1 223 53 5 053 54 l 269 óil 5 404 57 46 + 4 351 7 408 18 1478 16 116 5 987 10 - 292 - n - 491 - 33 

l 
491 21 2 251 24 476 21 2 074 22 - 15 - 3 - '177 - 8 - - l l o - - - - - - - 11 - 100 26 1 186 2 43 2 161 2 + 17 + 65 - 25 - 13 19 l 45 o lO o 55 o - 9 - 47 + 10 + 20 3 o 160 2 - - - - - 3 - 100 - 160 - 100 15 1 101 1 2 o 40 o - 13 - 87 - 61 - 60 52 2 148 l 172 7 857 9 + 120 + 231 + 709 + 479 

25 1 102 l u l 85 1 - 11 - 44 - 17 - 16 
158 7 643 7 205 9 821 9 t 47 

l 
30 t 178 t 28 13 1 114 1 33 l 167 2 20 154 53 46 

16 l 155 2 39 2 207 1 23 144 52 34 - - 65 1 6 o 28 o + 6 - - 37 - 57 
27 1 79 1 13 o 85 l - 14 - ;)2 + 6 + 8 - - 48 o - - - - - - - -!8 - 100 - - 17 o - - - - - - - 17 - 100 

133 6 133 1 315 14 1119 12 + 182 + 137 + 986 + 741 
256 11 

l 1 233 1 13 

l 

256 11 

l 
1109 12 

l + 
o 

0 , - 124 1- 10 
1~3 5 634 7 89 4 468 ;, 34 - 28 - 166 - 26 

18 094 787 85 460 H09 20645 l 898 95 993 1 010 + 2 551 + 14 + 10533 + 12 

l l 
l 023 l 45 5 943 62 1 395 61 [) 665 60 + "'li 36 - 278 - 5 

372 16 2 471 27 408 18 2 098 22 

l 
36 10 - 373 - 15 J ~51 

l 55 5071 55 1 356 59 6 214 65 10:1 8 t 1143 t 23 799 a:, 4 056 44 1 077 47 4 957 52 278 35 fl01 22 880 :l S 4 321 46 1 085 47 4 530 48 205 1 23 209 5 - - 7 o - - - - - - 7 - 100 42 2 142 1 127 5 239 3 + 85 + 202 + 97 + 68 5: 2 232 2 92 4 ::!21 3 40 77 89 + 38 30 l 25~ l 3 11 o 55 1 - :19 /- 63 - 199 - 78 1 o o - - 11 o - 1- 100 + 4 + 57 - - 15 o 3 o 10 o + 3 + 2866 
5 - 33 3 o 53 l 89 4 402 4 + 86 + 349 + 658 5 o 21 o - - - - - 5 - 100 21 - 100 - - 5 o - - 2 o - - - 3 - 60 

l 

l 4 458 27 l + 1 906/ + 8 194 l 22598 1 241 l 5643 / 245 l 24504 l 258 l+ 1185 /+ 

l 22 :>52 171+ 12439\+ 12 981 l1os 058 / 1150 l 26 288 1143 l 120 497 / 1 268 l+ a 736 + 
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W kwietniu roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 900 wagonów dr. żel: Warszawsko- Wiedeńskiej 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 20 701 
wagonów. Z liczby tej kopalnie odwoYały 1144 
wagony, czyli 60fo; winny były przeto otrzymać 
19 557 wagonów; przyjęły dodatkowo ponad normę 
794 wagony, właściwe odwobnie wynosiło przeto 
350 wagonów czyli 2%. Droga żelazna podstawiła 
20 217 wagonów czyli 879 wagonów na dzień ro
boczy, a przeto o 660 wagonów czyli 30fo więcej, 
niż kopalnie winny byly otrzymać. Oprócz tego 
droga żelazna podstawiła kopalniom ponad normę 
376 wagonów austryackich. 

W kwietniu roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 323 wagony dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 
7 429 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały 
1681 wagonów czyli 230fo, przyjęły dodatkowo 
ponadnormę 67 wagonów, właściwe odwołanie wy
nosiło przeto 1614 wagonów czyli 220fo. Droga że
lazna podstawiła 5 643 wagony czyli 245 wago
nów na dzień roboczy a przeto o 105 wago
nów czyli o 20fo mniej, niż kopalnie winny były 
otrzymać. 

W kwietniu roku 1904 przypadało do po-

-----

działu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 805 wa
gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
w Gołonogu z wagonów ·ar. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. I wangrodzko-Dą
browskiej. Kopalnie wysłały tą drogą • l570 wa
gonów czyli 68 wagonów na dziei1 roboczy a 
przeto o 765 wagonów czyli o 95°/0 więcej, niż 
przypadaro z podziału. 

W kwietniu roku 1904 kopalnie wysłały 
do Warszawy 3 ~)39 wagonów węgla czyli 171 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w kwietniu 
r. 1903, o 362 wagony czyli o 100fo. W okresie 
czasu od l stycznia do 30 kwietnia r. 1904 -kopalnie 
wysłały do Warszawy 19 633 wagony węgla czyli 
207 wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
samym okresie czasu r. 1903, o 1495 wagonów czyli 
o SOfo. W kwietniu r. 1904 kopalnie wyslaly do 
Łodzi 4 040 wagonów węgla czyli 176 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w kwietniu r. 1903 
o 542 wagony czyli o 120fo. W okresie cza.su od 
l stycznia dó 30 kwietnia r. 1904 kopalnie wysłały 
do Łodzi 20456 wagonów węgla czyli 215 wago
nów na dzień roboczy; mniej, niż w tym samym 
okresie czasu r. 1903, o 2 224 wagony czyli 
o lOOfo. 

R. K. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lutym r. 1904. 

WYDOBYWANIE GALMANU. W lutym roku 1904 
w trzech kopalniach galmanu bylo 48 szybów, sztol
ni i t. p.; kotłów parowych w kopalniach było 6; 
kopalnie byly czynne w przeciągu 22 dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko
palniach byla następująca: 

Liczba 

Wyciągowe 4 
W odociągowe . 3 
Do innych celów l 

Moc 

90 
216 
20 

1,95 
4,68 
0,44 

Razem 8 326 7,07 
Liczba silnic ręcznych wynosiła 8, koni ro

boczych na powierzchni-25. 
Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 

była następująca: pod ziemią 610, na powierzchni 
mężczyzni 441, kobiety 171, razem l 222. N a lO 00_0 
pudów wydobytego galmanu przypadało robotm~ 
ków: pod ziemią 13,22, na powierzchni mężczyzm 

9,56, kobiety 3,71, razem 26,49. Przeciętna wy
dajność jednego robotnika na dniówkę wynosiła 
wogóle 17,16 pudów; wydajność ta, sprowadzona 
do miesięcznej, wynosilaby 411,84 pudów, do 
rocznoj-4 9±2,08 pudów. Liczba ogólna odrobio
nych dniówek była następująca: pod ziemią 13 424, 
na powierzchni mężczyzni 9 691, kobiety 3 759, 
razem 26 874. N a 10 000 pudów wydobytego gal
manu przypadało dniówek robotników: pod zie
mią 290,98, na powierzchni mężczyzni 210,06, ko
biety 81,48, razem 582,52. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): pod ziemią 
17 687, na powierzchni mężczyzni 6 562, kobiety 
1 249, razem 25 498. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosi! (w rublach): pod 
ziemią 1,32, na powierzchni mężczyzna 0,68, ko
bieta 0,33, wogóle 0,95. N a 10 000 pudów wydo
bytego galmanu przypadało zarobku robo_tników: 
pod ziomią 383,38, na powierzchni mężc~yzn~ 142,24, 
kobiety 27,07, razem 552,69. Wypadkaw meszczę
śliwych z robotnikami było 2, zakończone częścio
wą niezdolnością do pracy i l, zakończony wy
zdrowieniem zupełnem. 
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Ilość wydobytego galmanu podlug kopalń byla następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r . 1903 

Nazwa kopalni l Od>o•••"• l Luty 
Od ]'OCZ(\tku Od początku roku 

Luty l roku do 29 roku do 29 Luty do 29 lutego lutego lutego 

-. 
p u d ó w pudów 1 % pudów l % 

l + + + + 104 Bolaslaw 47162 72495 67783 l 147goo 20621 44 75 405 
J ózef. IO I 554 205 894 137742 289782 + 36 188 + 35 + 83888 + 41 
Ulisses 202 ?63 436 363 235 833 4g8 373 + 3307° + 16 + 62010 + 14 

Razem l 351479 l 714752 1 441358 l 936055 l+ 89879 1 + 26 1+ 221303 1 + 31 

Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia 
Powyższa ilość galmanu podlug gatunków Gruby . . 157 021 " " 35,58 " " 

. k . Drobny . 284 337 " " 64,42 " " 
przedstawiała się. p następuJe: 

Razem 441358pud. czyli 100,00 % wydobycia 
Ilość wydobytego galmanu z blyczczem olowiu podług kopalń byla następująca. : -

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

Nazwa kopalni 
Luty 

Od początku 
Luty 

Od początku Od początku roku 
roku roku Luty do 29 lut0go do 29 lutego do 29 lutego 

---
p u d ó w pudów l %- pudów l % 

! 
+ l+ Bolaslaw 19749 40663 16214 46171 - 3 535 - I8 s 5o8 14 

Józef. - - - - - - -
Ulisses 4992 902 377° 88r4 - I 222 - 24 - 858 - 9 

Razem 50335 l I9g84 l :!4985 1- 4757 1 - 19 1 + 46so l + 9 

Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawia! się, jak nast11puje: 
-

p ozostałość z poprzedniego m1es1ąca 
W lutym r. 1904 wydobyto. 

R 
R 

azem pozostałość i wydobycie 
ozchód w lutym r. 1904 

p ozostalość na 29 lutego r. 1904. 

·l 

G 

Niesorto- ~ 
wany 

p -
r 38goo2 

-

1 38goo2 
-

I 38g002 

a l m a 

Gruby l Drobny 

u d 

393 038 879 614 
157021 284 337 

550 059 I I6395 I 
175 757 385 644 

374 302 778 307 

-
n · Galman 

z blysz-

l 
czem olo-

Razem W I U 

ó w 

266 r 654 I 057736 
441 358 I9g84 

3 103012 l 077720 
)61 40I -

2 54 I 6n I 077720 
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PLUKANIE GALMANU. W lutym roku 1904 były 4 604. Na 10 000 pudów galmanu płukanego przy
czynne dwie płuczki galmanu i błyszczu ołowiu. padało robotników 5,32, a dniówek, odrobionych 
Na płuczkach tych było 3 kotły parowe i 3 ma- przez robotników, 222,67. Ogólna suma zarobku 
czyny _parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba robotników vvynosila 2 772 ruble; przeciętny za
zatrudmonych robotników wynosiła 110. Prze- robek jednego robotnika wynosił na dniówkę 
ciętna wydaj ność jednego robotnika na dniówkę 60 kop. N a 10 000 pudów galmanu płukanego 
wynosiła 44,91 pudów galmanu płukanego; wydaj- przypadało zarobku robotników 134,07 rub. Wy
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby paclków nieszczęśliwych z robotnikami było: 1, 
988,02 pudów, do rocznej - 11856,24 pa.dów. zakończony wyzdrowieniem zupelnem i l, zakoń
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła czony częściową niezdolnością do pracy. 

Ilość otrzymanego galmanu płukanego w porównaniu z rokiem 1903 podług płuczek by ta następująca: 

Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 otrzymano więcej (+) 
~o mniej (-),niż w r. 1903 

l 

Nazwa płuczki Od pocza,tku Od pocza,tku Od początku roku 
Luty roku Luty r oku Luty do 29 lutego do 29lutego do 29lutego 

l - p u d ó w pudów l % pudów l % 

Bolesławska 64178 
l 

13488ó 8! 770 172 264 . + + + 37378 + 28 17 592 27 
Olkuska . - - - '5 000 

- - + l) 000 + -
Mech aniczna 120030 233 2gD !20838 275 783 + 8o8 + l + 42493 + ,g 

Razem . 

Ilość otrzymanego błyszczu ołowiu w por ównaniu z r . 1903 podług płuczek była następująca: -
Rok 1903 Rók 1904 W r. 1904 otrzymano więcej (+) 

albo mniej (- ), niż w r . 1903 -l Od pocza,tku 

l 

Nazwa płuczki Od pocza,tku Od początku roku 
Luty roku Luty roku Luty do 29 lutego 

/ do 29 lutego ~~ -p u d ó w pudó w l % pudów l % 
l 

Bolesławska 2270 4005 1949 
l 

4go8 - 321 - q + 843 + 21 
Olkuska . - - - - ·- - - -
Mechaniczna - - 2200 2 200 + 2200 + - + 2200 + -

czu 

Razem . l 2270 l 4005 l 4'49 l 71o8 l + 1879 1 + 8o l + 3043 1 + 75 

Prz:ychódi rozchódgalmanu płukanego i błysz- 1 WYTAPIANIE CYNKU. W lutym roku 1904 _w 
ołow1u w lutym r. 1904 był następujący: 1 t1:zech hutach c_ynko.wy?h był~ czynnyc~ 50 ple

cow gazowych 1 7 p1ecow prazalnych; p1ece ga
zowe zawierały 1 920 mufli. Czynnych kotłów pa
rowych było 10, maszyn parowych 12 o mocy 
184 IP . Przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków była następująca: wytapiacze 7G, palacze 101, 

l Galman l Błyszcz 
płukany ołowiu 

pudów 

Pozostałość z poprzedniego miesiąca 
W lutym r. 1904 otrzymano . . 

614 g8o zo6o8 ściągacze 47, muflarze 11, pomocnicy 54, pozosta
li robotnicy 320, razem 609; w tej liczbie mężezyzu 

202 6o8 4 149 było 557 czyli 91,46%, kobiet 52 czyli 8,54% . 
------------7---+--- ~ Na 1000 pudów wytopionego cynku przypadało 

Razem 817 s88 24757 robotników: wytapiacze 1,51, palacze 2,01, ściąga-
Rozchód w lutym r. 1904 . 0 cze 0,93, muflarze 0.22, pomocnicy 1,07, pozostali 2 

4°33 
1

9
2
7 robotnicy 6,3o, razem 12,10; w tej liczbie mężczyzn 

------------;~--......!..--- 11,07, kobiet 1,03. Przeciętna wydajność jednego 
Pozostałość na 29lutego r. 1904 613555 , 22830 robotnika na dniówkę wynosiła 2,85 pudów cyn-

1 ku; wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, 
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wynosiłaby 68,40 pudów, do rocznej - 820,80 pu- , cy 8 601, razem 22805; w tej liczbie zarobek męż
dów. Liczba ogólna odrobionych dniówek wyno- czyzn wynosił 21948, kobiet 857. Przeciętny 
siła: wytapiacze 2180, palacze 2 9±2, ściągaeze 1 zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
l 363, muflarze 326, pomocnicy 1566, pozostali ro - (w rublach): wytapiacze 2,29, palacze 1,63, ściąga
botnicy 9 288, razem 17 675; w tej liczbie męż· l cze 1,48, muflarze 1,68, pomocnicy 1,16, pozostali 
czyzni odrobili 16142 dniówki, kobiety- l 533 , robotnicy 0,93, wogóle 1,29. Na l 000 pudów wy
dniówki. Na l 000 pudów wytopionego cynku topionego cynku przypadało zarobku robotników 
przypadało d11iówek robotników: wytapiaeze 43,54, (w rublach): wytapiacze 99,75, palacze 95,53, ścią
palacze 58,49, ściągacze 27,10, muflarze 6,48, po- gacze 40,08, muflarze 10,88, pomocnicy 36,17, po
mocnicy 31,14, pozostali robotnicy 184,67, razem 1 zostali robotnicy 171,01, razem 463,42; w tej licz-
351,42; w tej liczbie dniówek,. odrobionych przez bie z~robk~ męż~zyzn 436.38 i kob_iet 17,04. Wy
mężczyzn- 320,94, przez kob1ety- 30,48. Suma l padkow meszczęshwych z robotmkam1 było: l, 
ogólna zarobku robotników wynosił'a (w rublach): zakończony śmiercią i 4, zakończone wyzdrowie
wytapiacze 5 017, palacze 4 805, ściągacze 2 016, l niem zupełnem. 
muflarze 547, pomocnicy 1819, pozostali robotni-

Wytwórczość cynku podług hut w porównaniu z rokiem 1903 była następująca: 
!!!!!!!! 

Rok 1903 Rok 1904 

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

l l 
Nazwa huty Luty 

Od' pocze,tku 
Luty 

Od ~ocze,tku 
Luty Od początku roku l roku do 29 l ro u do29 do 29 lutego . lutego lutego . 

p u d ó w pudów l Ofo pudów l % 

Paulina r8 365,75 l 38 621 ,5o 20r:f>7-50 l 44 rg8~75 +2 601,?) l + '4 + 5 577,25 1 + '4 
Konstanty lO 348 21 924 12 370 

l 
25 117 +z 022 l + 19 + 3 193 l + l) 

Będzin rs 422 l 3200-J r6gs8 34 365 +l 536 + !O + 2 361 + 7 

Razem l 44 135,?5 1 92 549,50 l so 295,50 l 103 68o,75 1 + 6 '59,75 l + 12 !+ rr '3 r ,z s J + r 2 

Oprócz teao otrzymano następującą ilość pyłku cynkowego: o - . 

Rok 1903 Rok 1904 W r. 190± otrzymano pyłku więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1903 

Nazwa huty Odpocze,tku Od początku Od początku rok 
Luty roku Luty l roku Luty do 29 lutego do 29 lutego do 29 lutego 

u 

p u d ó w pudów l % pudów l %-

' 

+' 507~~s l Paulina , z 5T8,s5 3 647,05 2 592~50 5 154,50 + 73,95 + 3 + 41 
Konstanty 37° 772 503 l 104 + 133 + 36 + 332 + 43 
Będzin 513 937 482 l 046 - 31 - 6 + rog l + 12 

l 

Razem l 3 401,55 l 5 356,o5 l 3 577,50 l 7 304,50 l+ 175,95 1 + s l+ 1 948,451 + 36 

Pozostałość wytopiollego cynku w hutach na blachę cynkową sprzedano 6100 pudów czyli 
na d. 29 lutego wynosiła 10159,22 pudów, pyłku 20,32 ?ti sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży 
cynkowego-4 708,7 pudów. -100 pudów czyli 0,33% i pozostałym odbiorcom 

Rozchód cynku w lutym roku 1904 wynosił 23 816 pudów czyli 79,35% · 
50 677 pudów, pyłku cynkowego-2196 pudów. Podlug miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 

cynku oraz pyłku cynkowego składał się z nastę-
Rozchód cynku składał się z następujących pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Folskiego 

pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 20 661 wysłano 6 500 pudów cynku czyli 21,66% wysyłki 
pudów czyli 40,77% rozchodu i sprzedano 30016 i 106,75 pudów pyłku cynkowego czyli 4,87% wy
pudów czyli 59,20% rozchodu . . syłki; do Cesarstwa wyslano 23 516 pudów cynku 

Podh1g kategoryi odbiorców rozchód sprze- czyli 78,34% wysyłki i 2 089,25 pudów pyłku cyn-
danego cynku składał się z następujących pozycyi: kowego czyli 95,13% wysyłki. R. K. 
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J> rzegfąa fi teratury górniczo ... fiutniczej . 
Spis art9l{ułów, zawart"9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornoza.vodskij Listok (1904) Dodatek techni czny 
NQ 4. a) A. Terpigorew. O sposobach odbudowy 
poktadów węgla kmniennego w kopalniac/t Rosyi po
ludniowej (c. d). b) I. Segal. Zużytkowanie ciepta 
pary odchodowej. Streszczenie prac, zawierających 
dane, dotyczące zużytkowania pary odchodowej 
zapomocą akumulatorów pary i turbin skraplają
cych (sposób Rateau) *). c) K. Chariczkow. Gaz 
ziemny. Kilka przykładów składu chemicznego 
gazu ziemnego z terenów naftowych, kopalń wę
gla i wulkanów błotnych. Autor wskazuje na po
trzebę utworzenia wspólnego labaratoryurn do ba
dań wszystkich wyżej przytoczonych rodzajów 
gazu, którego zbadanie posiada duże znaczenie 
dla przemysłu węglowego i naftowego. d) K. 
Chariczlzow. Z chemii węgli mineralnych. Artykuł 
zawiera streszczenie najnowszych prac o pocho
dzeniu węgli mineralnych. Według badań autora 
i . późniejszych Hoffera teorya roślinnego pocho
dzenia węgla nie posiada znaczenia ogólnego, ba
dania te wskazują na prawdopodobieństwo powsta
wania węgli kamiennych w wielu wypadkach dro
gą procesów nieorganicznych. Niektóre gatunki 
węgla brunatnego powstały z bitumów wskutek 
rozkładu węglowodorów działaniem siarczków. 
Badania Donata i Breiulicha dowiodły, że węgiel 
kamienny nie powstaje z brunatnego, gdyż każdy 
z tych węgli utworzył się z innego materyału. 
e) W. j emczenko. J(amieniolomy odeskie. Opis po
kł:adu, gatunków kamienia wapiennego i sposobów 
wyd o bywania. 

Uralskoje Gornoje Obozrenj e (1904) NQ 14. a) P. Sep
paj n . ~vrób suro·wca na węglu drzewn_wn w Szwec_vi 
(pocz). Autor zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn, 
składających się na słabe zwiększenie się wydaj
nośei dziennej wielkich pieców w Szwecyi. b) B. 
Seliber. Zabezpiecz anie od rdzy ,'?Jbiomilzów i wogóle 
przedmiotów żelaznych. Streszczenie artykułu, za
mieszczonego w czasopiśmie Yieftianoje Dzieto 
(M 4), o doświadczeniach E. Andesa nad rozmai
tymi rodzajami farb, zabezpieczających od rdze
wienia, i zachowanie się ich pod działaniem wpły
wów atmosferycznych, pary wodnej i roztworów 
soli. 

NQ 15. a) P. S. Dane statystyczne o wytwór
czości i handlu cienkq blachq na kuli ziemskiej. b) 
E. Juou. Wp(vw zanieczyszczeń na wlasności 111iedzi. 
Autor mówi o wpływie najczęściej spotykanych 
zanieczyszczeń i wskazuje na potrzebę oznaczania 
ich zależnie od warunków, jakim miedź powinna 

*) Por. Przeglo,d Górniczo-llutniczy, M 11, str. 307. 

czynić zadość; oprócz tego artykuł zawiera nie
które wskazów]{i, dotyczące sposobów analizowa
nia miedzi. 

NQ 16. a) P. Seppajlz. Wyrób surowca na wę
glu dr.seumym w Sz wecyi (dok). Szereg tablic, za
wierających główne wymiary wielkich pieców, 
warunici i wyniki biegu, skład chemiczny żużli 
i surowca. 

Glii ckauf (1904) NQ 17. a) Projekt nowych ka
natów. b) Bawn. Zużytkowanie ga.'?Jów, otr.symywa
nych w piecach lcollsowych, a .swtaszc:?Ja. zastosowa
nie ich w silnicac/z gazowych (c. d) . Op1s przyrzą
dów, używanych do oddzielan ia smoły i wody 
amoniakalnej. · 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg - und Hutten
wesen (1904) NQ 18. a) A. Lulzaszewski Technika 
gómicza przy k01lcu r . 1903 (c. d). b) Kr_v.sys prze
mysłowy w Niemczerh (c. d): . 9 położeniu przemy
słu żelaznego w Lotaryngn 1 Luksemburgu o_~a~ 
prżemysłu węglowego i żela.znego w W estfaln 1 
prowincyi N adrei)skiej w okresie czasu od r. 1900 
do 1902 włącznie. Wpływ kryzysu przemyslowe
go na stan rynku pracy. c) Rad. Badania nad 
radem. 

Stahl und Eisen (1904) NQ 8. a) Wszechświatowa 
wystawa w St. Louis. Plan sytuacyjny i nieco 
objaśnień, dotyczących organizacyi wystawy i 
urządzenia poszczególnych działów. b) B. Osann. 
Zakłady GutehojjmmgshiUte p_od . Oberhaz~sen (pocz). 
Dane historyczne o powstamu 1 ro_zwOJU fabryk1. 
Opis wielkich pieców, skład che~mczny matery~
J:ów surowych i żużla. Zaslug~Je na uwagę, ze 
żużel, otrzymywany przy wyrob1e surowca toma
sowskiego, zawiera O, 7°/0 kwasu fosforowego; 
daje się to objaśnić tylko tern, że część fosfo_ru 
z żużla tomasowskiego, dodawanego do . nabOJU, 
pozostaje w procesie wielkopiecowym mezredu· 
kowana. Następnie podane są wyniki badań nad 
zmianami chemicznemi, zachodzącemi w surowcu 
tomasowskim w drodze między wielkim piecem i 
konwertorem przy pośrednictwie zbiornika s~
rowca. c) O. Simmersbach. TV sprawie koksowama 
się węgli kamiennych. Ze~ta ~ienie nowych poglą
dów na proces koksowama 1 przyczyny, powodu
jące koksowanie się węgli. d) O fon~ww_aniz.t kól 
linowych przy pomocy szablonu. e) Zuzycze sz(~ ·w 
wentylatorze kopula/w. Sprawozdanie. z d_ośwlad
czeń T. Westa, mających na celu wyhczeme norm 
zużycia siły w wentylatorze. f) W sprawie prz.e
pisów dla badania surowca lejarslziego. Streszczeme 
wyników doświadczeń, dokonanych przez Bucha-
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nana nad mechanicznemi własnościami surowca 
lejarskiego, zastygającego w różnych warunkaeh. 

Zei tschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiitten
mannischen Vereins (1904) Marzec. a) F. Coclzlovius. 
O :::astosowanitt duż_vclz mufli ślq,skiclt do otrzymy
'wania cynlm ::; namiaru, sawierającego dużo blendy. 
Z powodu zmniejszenia się zapasów galmanu, bo
gatego w jlo~ć blendy, dodawanej do namiaru, po
większają coraz bardziej. dochodząc średnio do 
40°/0 • Zmiana w składzie namiaru zmusza do sto
sowania t. z. belgijsko-śląskiego sposobu wytapia
nia cynku, polegającego na zastąpieniu dużyeh 
mufli na 100 kg maJemi, posiada,jącemi trzecią 
część objętości pjerwszych. Autor dowodzi, że 
równie korzystnie można otrzymywać cynk z 
blendy w dużych muflach, przedłużając czas trwa
nia operacyi do 28 godzin; dlatego proponuje 
zmianę systemu robót w ten sposób, ażeby oczysz
czanie mufli, nasypywanie naboju i inne towa
rzyszące temu czynnośe;i był'y dokonywane od
dzielnie dla każdej pary mufli, utrzymując bez 
przerwy wysoką temperaturę w piecu. Wykona
niem wszystkich robót przy trzech piecach, po
siadających po 24 mufle, zajętych by loby w ciągu 
doby 6 robotników, pracujących na trzy zmiany. 
b) H. Ziebarth. O elconomicznem zużytkowaniu ga
zu pieców lcol<sowych. Porównywając wartość gazu 
zależnie od rodzaju użycia, autor znajduje, że 

1m3 gazu, wzięty do opalania kotłów lub pieców 
koksowych, wypada 0,35-0,40 fenigów; jako siła 
popędowa w silnicach gazowych -0,7-0,8 fen. 
zastosowany do oświetlania lub ogrzewania w 
miastach i miasteczkach - 2,3- 3,3 fen. c) Spoży
cie żela.r::a ·w Niemczech. Dane statystyczne, doty
czące wytwórczości i spożycia żelaza za szereg 
lat od r. 1861 do 1903. 

Revue universelle des mines (1904) Marzec. a) C. 
Lambotte. Przepisy dla badania silnic parowych i 
ga.':fowyclz. Tłomaczenie przepisów, opracowanych 
przez Związek inżynierów-mechaników w Amery
ce, mających na celu ujednostajnienie sposobów 
i środków badania silnic parowych, gazowych i 
naftowych. b) 1ll. Bodart. Sposoby odbudowy p o
lztadów węgla kamiennego w zaglfbiu Rdzsko- West
faiskiem (pocz). c) .1. Pourcel. Laboratoryum dla 
badania procesu rafinowania miedzi. O zastosowa
niu metalografii do badania stopnia zanieczyszcze
nia miedzi tlenem w czasie operacyi rafinowania. 
d) R. d. Andrimont. Żyty blendy smolistej w Joa
cltimsthalu. Ęilka uwag, dotyczących występowa
nia blendy smolistej, skreślonych na podstawie 
osobistych spostrzeżeń. e) Przem_vst naftowy 'W r. 
1902. Dane statystyczne o wytwórczości nafty 
na kuli ziemskiej. ±) H Hollard i Bertiaux. Oddzie
lanie nilzltt od cynlzu drogq elektrolityc::mq. 

W. K. 

{{ronika bie~ąca. 

Towarzystwo opałowe. Z inicyatywy p. WoJ- ~ przedsięwzięcie tego rodzaju, byle dobrze pomyś
CJECHA SzuKIEWICZA powolaną została do życia w lane i należycie przeprowadzone, ma racyę bytu 
Warszawie obywatelska spółka handlowa, *) opar- i może liczyć na powodzenie i poparcie. To ostat
ta na zasadach współdzielczych a mająca na za- nie jednakże jest jeszcze nieco za maJe dla tak 
danie dostarczać dobrego i taniego opalu. Wi- potrzebnego i pożytecznego przedsięwzięcia; zdaie 
docznie chwila była bardzo odpowiednia, skoro się jednak, że wplyw to bądź nieuświadomien ia 
na pierwsze wezwanie stawiła się stosunkowo po- sobie sprawy, bądź prostej niewiadomości, że in
ważna liczba tysiąca z górą obywateli, którzy za- stytucya podobna ilitnieje i że z usług jej korzy
pisali się w poczet członków Towarzystwa W spól- stać można. ·wobec tego, że sezon zimowy już 
dzielczego Opalowego, jak się rzecz na zasadzie się skończył, Zarząd Towarzystwa będzie musiał 
aktu rejentalnego nazywa. Zapal, z jakim ini- niebawem przystąpić do zawarcia nowych kon
cyatywa została popru·ta, dal możność natychmia- traktów letnich i zimowych na następny sezon, a 
stowego rozpoczęcia interesu, a normalny jego roz- im więcej zapisze się członków, czyli im więcej 
wój sprawił, że zaufanie stopniowo rosło a z niem będzie można zakontraktować węgla, tem lepsze 
i liczba członków Towarzystwa, wynosząca obec- osiągnięi e będą warunki. O rzeczy tej należy ko
nie blizko 15 000 osób. Jak na nasze stosunki, jak niecznie myśleć już teraz, bo nie czas za.wierać 
na nasz brak wyrobienia się w kierunku zrzeszeń kontrakty na jesieni lub w zimie, wszystkie bo
współdzielczych, o czem świadczy lichy byt ogól- wiem kończą się z dniem pierwszym października 
nych warszawskich stowarzyszeń spożywczych, i potem już węgla wprost z kopalni otrzymać nie
liczba członków i znaczne dziesiątki tysięcy rubli, podobna. Towarzystwo Współdzielcze Opalowe 
wynoszące obroty towarzystwa, są dowodem, że w Warszawie wzięło sobie za cel nabywania na 

własny rachunek i jedynie dla swych własnych 
. . . . członków wszelkich materyalów opalowych, za-

*) Por. Przegląd Górmczo-.Rutmczy, ;x, 2• str. 48, :hl 3• str. 69· 1 pewniając doborowy gatunek, UCZCiwą wagę, nor-
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czasu przedświątecznego, w którym wobec dosyć 
ożywionego zapotrzebowania a jednocześnie słabej 
wysyłki węgla z powodu czterech dni świątecz
nych konjunktury węglowe zarysowały się nieco 
dodatniej. Za caly ubiegły przeciąg czasu przy
było wagonów węglowy eh do Warszawy: 

za czas od 20 - 2!i marca l 096 
" 27 marca 2 kwietnia 885 
" 3 " 9 " 485 
" 10 " 16 " l 085 
" 17 " 23 " l 051 
" 24 " 30 " 727 
" l maja 7 " 765 
" 8 " 14 " 817. 

Ceny węgla grubego i kostkowego I-go ga
tunków przedniejszych, notowane w pierwszym ty
godniu od 9± do 97 kop. za 100 l~g, już w dru
gim spadły od 90-86, podniósłszy się nieco w 
czasie przedświątecznym do 90-98, po świętach rap
townie Sl)adly początkowo do 85-94, a w następ
stwie do 82-88 kop., na co wpłynąć miała silna 
sprzedaż na własną rękę węgla z jednej z kopalń 
zagłębia. W dniu l..J. maja notowany był węgiel 
niezwykle nizko, gdyż 76-84 kop. Gatunki po
śledniejsze notowane były przez cały czas ubiegły 
o 2 clo ó kopiejek niżej na korcu, tak że ostatnio 
zalechvie osiągały cenę 70-78 kop. 

W sprzedaży cząstkowej nabywano po l rub. 
10 kop. za caly ezas ubiegły, w składach sprze
daży cząstkowej w tygodniu pierwsz.ym sprzeda
wano po l rub. 26 kop. za 100 /~g, w następnych 
zaś tygodniach po l rub. 20 kop.; dla celów fa
brycznych notowano węgiel po cenach: 

gruby i kostkowy I 85 kop. 
kostkowy II . . 93 " 
0Tzech I . 88 " 
Orzech li 85 " 
Drobny 73 " 
11iał 54 

a więc bez zmiany. [Podług Gazety Handlowej]. 

Przywóz zelaza do Anglii w r. 1903 wynosił: 
li ość w tysią- Wartość (w ty-
cach pudów) siącach rubli) 

malną, stalą cenę i szybką regularną dostawę. 
Do tej p~ry To~arzystwo ~ostarcza ~wym człon
kom węg1el kannenny kraJowy, węg1el drzewny 
i drzewo na podpaJkę; od jesieni postara się mieć 
i naftę, ponieważ wiele rodzin używa maszynek 
jakoteż kuchenek naftowych do sporządzania śnia
dań a nawet obiadów. Korzyści z należenia do 
Towarzystwa są wielorakie: przedewszystkiem, po
nieważ członkowie posiadają przez siebie samych 
wybrany zarząd, przeto też mogą mieć pewność, 
że cale przedsięwzięcie oprze się raz na zawsze 
na podwalinach społecznych, przestrzegając pilnie 
zasad etyki. W interesie wybieralnego zarządu 
nie może leżeć i nie leży dostarczanie lichego to
waru pod ochroną dobrej marki i wyzyskiwanie 
spożywców z powodu ich nieznajomości nabywa
nego towaru; nie leży w interesie zarządu oszuki
wanie na wadze, ponieważ nie przynosi mu to 
żadnego zysku, przeciwnie nawet szkodę moralną 
i utratę zaufania. Należy pamiętać również o tern, 
że w każdym interesie prywatnym książki są ta
jemnicą kupiecką i nikomu do nich zaglądać nie 
wolno, o-dy tymczasem w instytucyi społecznej, 
racyona1nie i uczciwie prowadzonej, księgi han
dlowe są dla wszystkich czlonków zawsze otwarte. 
czyli, że każdy może wykonywać nieustanną kon
trolę nad obranym przez siebie zarządem i wie
dzieć każdej chwili, jaki i skąd towar się spro
wadza i czy gatunek jego jest istotnie dobry. czy 
też zarząd popelnia jakiekolwiek pomyłki. Towa
rzystwo opalowe bierze pełną odpowiedzialność 
za rzetelną wagę, a że tak jest, każdy łatwo mo
że się przekonać, przeważywszy otrzymany wę
giel; obecnie jest to nieco jeszcze utrudnione, bo 
nie każdy ma w blizkości swego mieszkania wagę, 
lecz w . przyszłości zarząd ułatwi tę kontrolę przez 
nabycie odpowiedniej wagi, która zawsze będzie 
wożona po mieście razem z węglem. Właściwie 
jest to zbyteczne, ponieważ wagowi Towarzystwa 
mają surowo polecone sumienne odważanie węgla, 
a w drodze pomiędzy placem i mieszkaniem czlon
ka ani lut węgla zginąć nie może, ponieważ wo
zy i kosze są plombowane i nikt towaru po naru-
szeniu przez woźnicę plomby przyjąć nie powi- . 
nien. Towarzystwo opalowe przyniosło już uslu- f?urO\VI~C · · 
gi nie tylko bezpośrednio swym czlonkom lecz l Zelazo ~ stal · 
i pośredn~o cale.mu miastu przez u.nor~owan~e cen M0ka~zyny · · 
węgla, ktore ubieglego sezonu były mższe 1 stal- ręty · · · 

r. 1902 r. 1903 r. 1902 r. 1903 
14060 8470 7590 5480 
óD 890 7 4 930 81860 91 070 

±5230 37000 
550 

s. sze niż poprzednio. Biuro glówne Towarzystwa znaj-
duje się przy ul. Chmielnej, 26, m. 9, jedna filia Wywóz zelaza z Anglii w r. 1903 wynosił: 
biura w Sklepie studenckim. Marszałkowska 62, Ilość (w tysia,- Wartość (w ty-
druga w księgarni G. Sennenwalda na Krakow- cach pudówJ siącach rubliJ 

skiem Przedmieściu. We wszystkich trzech biu- . r. 1902 r. 1903 r. 1902 r. 1903 
rach można zasięgać informacyi, zapisywać się na Ęlurow1~c . . 68 3GO 66 060 33 900 31920 
członków i zamawiać węgiel. . r Zelazo 1 stal 153 400 164160 284 290 305 630 

(Podług Przeglądu Bankowego). Maszyny . . 187170 190G30 
Rynek węglowy w Warszawie za czas od 21 marca Okręty 55 780 40 710 

do 14 maja 1904 r. Rynek węglowy za cały czas S. 
ubiegly przedstawia zmian niewiele, gdyż uspo- Brykietowanie węgla, koksu i t. p. Materyał złe-
sobienie panowało przeważnie słabe za wyjątkiem l piający sldada się z 2 funtów smoły naftowej, 2,5 
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f . torfu suchego włóknistego, 1,5 f. gliny ognio
trwałej. 0,5 f. krwi woJowej nieoczyszczonej, 0,5 
f. wapnu świeżo zgaszonego i 2 f. wody, wszyst
ko na 1 })Ud ?.mielonego węgla, antracytu lub 
koksu. Pod nazwą smoly naftowej należy rozu
mieć resztę od destylacyi ropy do 300°0 praz 
resztki od czyszczenia olejów smarnych kwasami. 
Do naczynia wlewa się naj pierw wodę, ogrzewa 
ją do wrzenia, wrzuca smołę, torf i glinę, miesza 
dobrze, dodaje krwi i wapna a wreszcie wsypuje 
oznaczoną ilość wapna zmielonego. Masę prasuje 
się na brykiety (pat. ros. .\12 8 580 z d. 19 lutego 
r. 1903 i 31 stycznia r. 1904). 

[Chomik Polski]. 

Wystawa powszechna w St. Louis . Dnia 29 

ko, co ma związek z maszynami, z wyjątkiem 
przemysłu tkackiego i przędzalniczego, elektrycz
ności, drukarstwa i maszyn do lodu, ma 305 m 
ellugości i 160m w najszerszem miejscu. Jest to 
niec·o ciężki gmach drewniany , wystawiony kosz
tem około miliona rubli. Szóstą część gmachu 
obsl ugują pomosty przesuwalne. Pawilon górni
cbva i hutnictYI' a ma 228m długości i 160m sze
rokości; kosztowal również milion rubli. Front 
gmachu ozdobiono dwoma obeliskami i :figurami 
alegorycznemi odpowiedniej treści. Zamknięcie 
wystawy ma nastąpić d. l grudnia 190:1: r. 

Zygmunt Bielsl~i. 
[Stahl und Eisen]. 

kwietnia roku 1904 otwartą została w St. Louis Stosowanie stempl i zelazn ych w kopalni ach. Mw
wystawa powszechna, na pamiątkę stuletniej rOCZ- DENDORF podaje wyniki })l'Ób stosowama stempli 
nicy zakupienia stanu Louisiana od Francyi. żelaznych w kopalni węgla Holland pod W atten
Pod względem rozmiarów obszaru, zajętego pod schoid. Stemple te składają się z dwóch złożonych 
wystawę, jest ona największą z dotychczasowych. teleskopowo rur manesmanowskich o ścianach gru
Ostatnia wystawa paryska zajmowała 1360000 m\ bości 3,5 '"'ll. Dolny koniec rury zewnętrznej, po
chikagowska 2570000 m\ w St. Louis zaś wynosi l siadającej 82. lll 11 średnicy, m.a ksztalt stożka dla. 
przestrzeń, objęta wystawą, 5000000 lll

2
, z których łatwiejszego umocowania stempla w spągn. Na 

825000 nl2 pokrywa.ją budynki wystawowe i inne końcu węższej rury wewnętrznej obsadzona jest 
urządzenia. głowa z surowca. Dla ustawiania stempla na danej 

Kierownikiem . tego olbrzymiego przedsię- wysokości i umocowania rur nieruchomo wzglę
wzięcia jest DAwiD R. FRA Cis, byly burmistrz dem siebie sl:uży zamykany śrubą pierścień na 
miasta St. Louis. MieszkałlCy miasta złożyli na rurze wewnętrznej i opierający się na rmze ze
cele wystawy okolo 10 milionów rubli, tyleż da- wnętrznej. Długość stempli zależną jest od gru
ło miasto od siebie, a około 13 milionów ofiaro- bości odbudowywanego pokładu; w kopalni Hol
wało państwo przedsięwzięciu, które w roku 1901 land używane są stemple od 2,2 do 3m długości. 
u~worzY:.Jo towar.zys.two akcyjne pod naczeh!ym / Stempel dwumetrowy waży o~?ło 26 ~.<r, a w~ę? 
klerunlnem wym1emonego wyżeJ p. FRANCISA 1 93 praw1e tyle, co sosnowy takleJ sameJ dlugos01; 
dyrektorów. Plan wystawy przed. tawia kształt przy większ<.>j ellugości waga stempla żelaznego 
rozpostartego wachlarza, w którego punkcie wę- jest stosunkowo nieco mniejsza. Oo się tyczy 
złowyro znajduje się główne wejście i pawilon oszczędności w kosztach wydobycia, to według 
sztuki. Długa (400 m) hala spacerowa łączy ze l\fiDD&NDOIWA dla odbudowy fiilarów długości 372m 
sobą restauracye, przed nią zaś polożony staw i użyto 2911 stempli żelaznych 0zyli 55 stempli po 
laguny pozwalają dostać się na gondolach do 53 razy. Gdyby na to miejsce użyto obudowy 
głównych gmachów wystawowych. Tu też znaj- .

1 

drzewnej, musiano by zużyć 2911 stempli sosno
duje się wspaniaYa fontanna, oświetlona elektrycz- wych o ellugości 6 do 7 stóp; ponieważ cena steru
nie. W tym środkowym punkcie znajdują się pa- pla wypada średnio 0,50 marek, to wydatek na 
wilo:1.Y ele,ktryc~ności, n au]~ i WJ:chowania, eko- 1 drzewo wynióslby 2 0~1 X 0,50 = 1456.50 ll!-are!;_. 
nomu społeczneJ, przędzalmctwa 1 tkactwa oraz Stempel żelazny kosztu.1e 15 l narek, koszt w1ęc bb 
innych gałęzi przemysłu. Najdalej na wschód stempli wyniósł tylko 826marek. Należy wpraw
polożona jest hala maszyn, na zachód zaś znajdu- dzie zaznaczyć, że pewna część stempli drewnia
je się pawilon górnictwa i hutnictwa. Odpowie- nych może być wyjęta i użyta powtórnie, wsku
dni do rolniczego charakteru Stanów Zjednoczo- tek r.zego uma wydatków na dr7.ewo mogłaby 
nych pawilon rolnictwa i budynki zpokrewnio- być o wiele mniejszą; jednakże z drugiej strony 
nych z niem działów gospodarstwa krajowego trzeba zwrócić uwagę, że część tych stempli mu
zajmuje znaczną część powierzchni placu wysta- si być użyta na zastąpienie zlamanych, a oprócz 
wowego. Najdalej na południe wysunięty dział tego wyciąganie stempli drewnianych, zwłaszcza 
przyjemności i rozrywek zajmuje powierzchnię stojących w podsadzce, jest trudne i kosztowne. 
300m szeroką a około 11

/ 2 /drn drugą. Na pórnoc Wyżej przytoczone cyfry nie mogą hyć miaro
poza pawilonem górnictwa i hutnictwa znajduje dajnemi w każdym wypadku. jednakże zasługują 
się gmach rządowy oraz rozrzucone w parku bu- na uwagę szczególnej z tego względu, że ceny 
dynki państw poszczególnych. T am też leży ol- drzewa są z każdym rokiem wyższe . 
brzymi drewniany hotel o 2500 pokojach. N aj-
ciekawszymi dla nas są budynki maszyn oraz gór
nictwa :i hutnictwa. Budynek, zawierający wszyst-

[Gluckauf, r. lOOJ., :1\! 13]. 

IV, l{, 
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Glinowe materyały wybuchowe. Znane S'\ już od siarki i fosforu z rudy. Czyniono np. próby z ru
lat kilkunastu materyały wybuchowe, sporządzone darni z Norwegii póJ u.; zawierały on e 0,2-0,25% 
na glinie metalicznym. Niedawno jednak zwróco- fosforu i 38-40% żelaza; po separacyi ilość żela
no na nie uwagę baczniejszą; główną ma być bo- za wzrosła do 600fo, gdy zawartość fosforu oboi
wiem ich zaletą. że nie wydzielają dymu, przez żyła się do 0,10/0 • Kiedy koncentracyę żelaza do
co mogą znależć łatwy zbyt w kopalniach. Z po- prowadzono do 63-6.J:ll /0 , a nawet 66-680fo, wte
dobnych materyałów wybuchowych zwraca zwłasz- dy ilość fosforu zmniejszy la się jeszcze bardziej;: 
cza uwagę "Ammonal", wynaleziony przez W.1vlA- l w pierwszym razie wynosiła 0,05-0,060fo, w dru
CUALA; jest to mieszanina proszku glinowego z azo- gim -0,025°/0• 

t anem amonu, a w pewnych razach z dodatkiem l [Chemik PolskiJ. 

węgl~ drzewnego ~~b t .. P· ciał:, Z~o]ność. ~o~s<~- Usuwanie kamienia kotłowego w zwykły sposób 
dzam?' "Am~on.ah~ . sto1 na I0"\~~ 1 . z naJsiln_H'J- i powszechnie używany uskutecznia się przez od
szymi m~t~lJ:aL.ti~I wybu?how:yim, _Jest ?n pizy- bijanie tegoż kamienia ze ścianek kotła przy po
t~m . tam ,1 m~ p1 zedstaw1.a. mebezp1eczen~twa :V mocy d~ u ta i młotka. Czynność ta jest 11ader zmud
uzycm. 'I owaiZy~two znow westfalsko-auhalekle na, wy konanie jej dokładne jest prawie niemożli
wyrobu_~11at.eryałow wybu?howy_ch opatentow~ło we, a co najważniejsza powoduje os~abienie bla
W: AngJn (~2 ~5540/1902) nue~z.amnę _z 80 cz.kwasu chy kotł'owej. Poniżej podajemy spo!>ób bal'dzo 
p1l~~::yno,:~e~óo I go cz. wełny glulo~V~J· _Inny patent ! prosty usuwania tegoż kamienia, polegający tyl
an0Iels~l (::\. 2971 /1903), wy~~ny n_a JIDI~ A. BROCKA, l ko na nader powolnem ostudzaniu kotła ]n·zez 
zabezpiel·zR_ w:yllRlazcy wyiob mieszanmy z chl<1- wypuszczanie i dolewanie do niego wody świeżej, 
raJIU baru 1 glmu. co dokonywa się w sposób nastepuJ.ąC'' : Kocioł, 

[Chemik Polsld ). ' J 

Ruda żelazna nad rzeką Peczorą. Rudę żelazną 
w znacznyeh ilościach znaleziono w pobliżu źródeł 
rzeki Peczory na pó~nocnym wschodzie pa:l1stwa 
R osyjsk.; ruda zawiera od 52~ do 55°/11 żelaza. W o
bec taniości nuteryału opał'owego, jakim jest tam
tejsze drzewo, i siły roboczej koszt wytopienia l 
puda surowca ma wynieść 20 kop., podnzas gdy 
w innych okolicach pa:l1stwa wynosi od 30 do 40 
kop. Wygodne drogi wodne prowadzą stamtąd 
zarówno do morza Lodowatego, jak i do rzeki 
Wołgi; koszta przewozu l puda do Petersbmga 
wynoszą zaledwie 15 kop. W tychże miejscowoś
ciach znaleziono inne kruszce, jak rudę miedzianą. 
pokłady soli, źródła nafty i platynę. 

[Chemik Polski). 

Azbest w Finlandyi. Od niejakiego czasu pisma 
powtarzają wiadomość o znalezieniu w Finlandyi 
z11acznych pokładów azbestu, którego wszystkie 
dotychczasowe zapotrzebowania całkowicie po
krywały kopaln,ie kanadyjskie_ i wlosk~e . Badania 
nowych pokladow doprowadziły do mezwyklych 
rezultatów. Minerał spotyka się nie w cienkich 
żyłach i gniazdach, lecz tworzy ~ale skru:y i góry. 
Odlegość nowych kopalń od Jezior, ktore ł'ączą 
Wyborg z morzem, wynosi 30-34 km. 

[Chemik Polsl<i]. 

Przerób ubogich rud żelaznych . W edlug refe
ratu chemika norweskie~o prof J. VoGTA prze~ 
rób ubogiej rudy żelazneJ na dro~ze sep?'racy1 
magnetyczuej i następnego brykletowama zo
sta.l w latach ostatnich znakomicie ulepszony. 
Zmiany dotyczą nie tylko zmniejszenia kosztów 
przerobu i zaoszczędzenia w zużyciu siły, lecz roz
pościerają się na dość daleko sięgające usuwanie 

przeznaczony do oczyszczenia, po wypuszczeniu 
z niego pary pozostawia się w spokoju przez 6 go
dzin przy otwa.rtej zasuwie i zamkniętych drzwicz
kach, poezero spuszcza się połowę wody, zawartej 
w lwtle, ale zaraz ubytek ten dopełnia się wodą 
świeżą, i tak pozostawia godzin cztery, potem 
znowu spuszcza się połow9 wody i napelnia wo
dą świeżą. Czynność tę powtarza i<; ustawicznie 
przez owa dni. Następnie kocioł taki, napełniony 
wodą, pozostawia się w spokoju przez n godzin, 
poczem wypuszcza się z niego wodę i znowu na
pełnia i pozostawia go tak jeszczR przez 24 go
dzin. Teraz dopiero po wypuszczeniu całej za
wartości z kotła przystępuje się do oczyszczenia 
jego, ale tylko zapomoeą szczotek. Czynność ta 
jednak musi być w tej chwili dokonana po opróż
nieniu kotł'a. W ten sposób kocioł zostaje uwol
niony jak najdokładniej od wszelkich osadów i po
wierzchnia jego we·wnętrzna przedstawia się zu
pełnie czystą . Oczyszczanie takie kotła było już 
niejednokrotnie stosowane z jak najlepszym skut
kiem, ale, jak widzimy, może być dokonane tylko 
w ta;kim razie, gdy czasu jest dosyć na tak długi 
postój kotł'a i gdy znajduje się dostateczna ilość 
wody do tego celu. 

[Gazeta Cukrownicza) 

Sprostowanie. W artykule "Ustanowienie śred
niej p.J'acy dziennej wyrobników w przedsiębior
stwach przemysłowych gubernii Kieleckiej" (M 14, 
str. 404) wysokość płacy nieletnich chłopców 
w pozostałych miejscowościach gubernii Kielec
kiej powinna być nie 22 kop. lecz 19 kop. 

s. 

llo;mmieHo 1JeH3ypoio, 19 Ma5I 1904 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.-Wyda we a Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński 
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