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

Tom I. Dąbrowa, dnia l lipca 1904 r. M 19. 

Gaz wielkopiecowy, jako wyłączna siła popędowa nowoczesnej huty żelaznej. 
Dol<ończenie, p. ~ 18, str. 504. 

Gdyby rozporządzało się gazami o bardzo sła
bym skutku pyrometrycznym, można go podnieść 
przez zastosowan ie powietrza, bogatego w tlen . 

W n o wszy ch czasach można otrzymać 5,6 m3 

powietrza, zawierającego 50% tlenu, przy zastoso
waniu siły l lP; przy użyciu zaś gazu wylotowe
go. jako siły popędowej, kosztowałby 1m3 takiego 
powietrza 0,25 feniga. Przyjmując dla piec6w 
MARTINA 2G% zużycia opału, co przy dobrym wę
glu gazowym i c.:,lowo urządzonych generatorach 
nie jest za mało, otrzymamy analogicznie do wy
żej przytoczonego oblic2.enia zużycie 39 000 llg 
węgla czyli 253600 m3 gazu wielkopiecowego. 

Z estawiwszy wyżej otrzymane cyfry zużycia 
gazu, otrzymamy na 24 godziny: 
Zużycie w silnicach gazowych 378000 1113 gazu 

" w kotłach dla dwu wal-
cowni zwrotnych 

w piecach SIEMENSA i do-
łowych 438 750 " " 

756 000 " 

" 
" 

" 
w stalowni MARTINA 253500 " " 

Razem 1826 250 m3 gazu 
Ponieważ wielkie piece wytwarz::tją 2040000 

m3 zbytecznego gazu na dobę, pozostaje po zaspo
kojeniu wszystkich potrzeb huty jeszcze 2040000-
- 1826 250 = 213 750 m 3 gazu, co odpowiada sile 
3000 lP Ta reszta powinna być zazwyczaj nawet 
większą. ponieważ piece 8JEMENSA, przeznaczone dla 
walcowni zwrotnej, niezawsze są w użyciu, lecz 
tylko podczas walcowania szyn, podkładów i naj
większych belek, tak że najczęściej pozostaje do 
rozporządzenia i ta ilość gazu, t . j. 117 000 m3 . 

Zdarza się często, że huta o 4 wielkich pie
cach, zużyw.J,jąca dziennie 1200 t koksu, posiada 
własną koksownię, stojącą bezpośrednio przy hu
cie. W tym wypadku obliczenie zużycia gazu 
daje jeszcze lepsze wyniki. 

Przyjąwszy w wyrobie koksu 76% wydajno
ści węgla, otrzymamy dla wyżej wymienionej 
ilości koksu 1580 t węgla, przerabianego na koks. 
Węgiel koksowy daje zwykle 28m3 gazu ze lOOkg, 
to znaczy w 24 godzin otrzymalibyśmy 15 SOOX 
X28=442400 m3 gazu koksowego. Z tej ilości 
zużywa się 60 ~ w samych piecach koksowych, 
pozostaj e jeszcze 40 % , t. j. 176 960 m3 • Je żeli tę 

resztę zużyje się do popędu silnic gazowych otrzy
ma się następujące wyniki: Gaz koksowy posiada 
średn ią wartość opalową 4500 ciepłostek, zużycie 
zaś jego w silnicach wynosi 700 litrów na konia 
parowego i godzinę, co odpowiada w danym wy-
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1053± IP . Przyjąwszy, że sama 

koksownia zużywa na własne potrzeby 10% tej 
siły, pozostaj e jeszcze 160 000 m3 gazu czy li 9 500 IP. 
Mając gaz koksowy do rozporządzenia, byłoby 
znacznie korzystniej zastosować go w piecach 
MARTINA zamiast gazu wielkopiecowego. Ten cen
ny gaz m0że być, podobnie jak gaz naturalny w 
Ameryce Północnej, wprowadzany wprost do pie
ca MARTINA z pominięciem regeneratorów, które 
w takim razie tylko dla powietrza byłyby po
trzebne. llzg dobrego węgla odpowiada wartości 
opałowej 1 1/~ 1n3 gazu koksowego. Dla ]n·opono
wanej tu stalowni, która mialaby 39000 kg węgla 
zużywać, potrzeba byłoby 52000 nz3 gazu kokso
wego, któremu to zapotrzebowaniu przeciwstawia 
się rozporządzalna ilość 160 000 m3• 8ilnice o 
zimnej parze, które zużywają ciepło pary, względ
nie gazu, uchodzącego z maszyn po wykonaniu 
tam właściwej prary, znajdują coraz szersze zasto
sowanie i są jakby stworzone do powiększenia 
i tak znacznej już wydajności cieplikowej silnic 
gazowych. Zagadnienie to zostało w zupełności 
rozwiązane i wyszlo już z okresu prób a w prak
tycznem zastosowaniu okazało się bardzo zada
walającem. Jako chłodnika używa się zwykle 
kwasu węglowego, amoniaku lub dwutlenku siarki 
(bezwodnika siarkawego). Ten ostatni chłodnik 
okazał się najodpowiedniejszym i znalazł ogólne 
zastosowanie. Punkt wrzenia bezwodnika siarka
wego leży przy-l0°C a najodpowiedniejszem ci
śnieniem jest 13 atm. Z powodu nizkiej tempe
ratury zachodzi. nieznaczne tylko skroplenie w cy
lindrze, a zużycie bezwodnika jest bardzo małe, 
jeżeli pakunki (uszczelnienia) są dobre. W począt
kach zastosowania bezwodnika siarkawego przed
stawiała sprawa uszczelnień niemale trudności, 
lecz obecnie zostały one usunięte. Przyjmując, 
że gaz wylotowy ma 900 ciepłostek w l m3 i że 
na l konia parowego i godzinę potrzeba 3m3 czy-
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li 2700 ciepłostek, otrzymamy skutek termiczny l zyskanych w silnicach o parze odchodowej, czyli 
.1 . . 637Xl00 

23 6 01 . d . że przez dodanie silnicy gazowej do silnicy o 
Sl mcy gazoweJ 2700 ' m' to Jest wa razy parze odchodowej podnosi się użyteczną wydaj-
więcej, niż u bardzo dobrej maszyny parowej (teo- no~ć tejże o 14%, ponie:vaż z _27~ _ciepłostek, 
retyczne zapotrzebowanie ciepła na 1 konia paro- ktore są do rozp~rządzema, zam1em_a s1ę w ~racę 
wego i godzinę wynosi 637 ciepłostek). Skutek 637 +376=1 013 c1eplostek. Calkow1ta wydaJność 
ten można uważać już za zadawalający; przybliż- 1013 w 
szem zbadaniu okazuje się jednak, że znaczna ilość użyteczna wynosilaby zatem 2700=37,6 ,o' czyli 

innemi słowy 37,6% ciepła, użytego do wytwo
rzenia siły, istotnie spełniło swoje zadanie. Jest 
to olbrzymia wydajność, jeżeli uwzględni się, że 
najlepsze silnice parowe posiadają tylko 12%, t. j. 
1
/ 3 t ej wydajności. 

Przy zastosowaniu zatem w ealej hucie silnie, 
zużywających ciepło stracone, możnaby uzyskać 
jeszcze następującą silę: 
Wielkie piece potrzebują siły 1200X7,5 9000 IP. 
Elektrownia, maszyny wiatrowe kon-

wertorów i wszystkie walcownie 
trójwalcowe . 5 250 " 

Reszta pozostałych gazów wielkopieco
wych 

" " 
koksowych 

Razem: 

3000 " 
10534 " 
27784 lP. 

ciepła uchodzi jeszcze w postaci ogrzania wody 
chłodzącej i temperatury gazów odchodowych 
(zużytych) i tę właśnie ilość ciepła można zużyt
kować w t. zw. silnicac.;h, pracujących parą od
chodową. U silnic CocKERILLA przyjmuje się, że 
na l konia parowego i godzinę potrzeba 80 litrów 
wody chłodzącej, przyozem z 15° ogrzewa się ona 
do 40°, z czego wynikałoby, że sama woda chło
dząca pochlania 2000 ciepłostek. Cyfra ta wy
daje się trochę za dużą; inne firmy podają straty 
ciepła przez wodę chłodzącą na l 000-1200 cie
płostek. Przyjmujemy dla dalszych obliczeń, że 
woda chłodząca uprowadza l 000 ciepłostek, razem 
przeto uchodzi z silnicy gazowej 2 700- 637-
l 000=1 063 ciepłostek. Dla obliczenia ilości ciepła, 
którąby można odzyskać z gazów odchodowych, 
trzeba poznać temperaturę tych gazów. l m 3 ga-
zu wielkopiecowego (przy 900 ciepłostkach) potrze· Przez zastosowanie silnic 0 parze odchodo-
buje do spalenia teoretycznie 0,7 m 3 powietrza, w we.1 odzyskuje się 27784X0,591=16400 JP. 
rzeczywistości zaś l ma, na l konia parowego i go- Obie walcownie zwrotne pracują średnio z 
dzinę potrzebuje zatem 3nz3 gazu i tyleż powietrza. łączną silą 4500JP. Przez zastosowanie silnic o pa
Gaz wylotowy ma przy temperaturze 0°, ciśnie- rze odchodowej można podnosić sprawność maszyn 
ni u 760 mm słupa rtęci i zawartości 900 ciepl ostek, parowych 0 50% ; w tym wypadku odzyskaloby 
ciężar gatunkowy 1,265; 3m3 ważą zatem 3795kg. się zatem jeszcze 2250 JP, czyli razem 16400+ 
Powietrze, użyte do spalenia tego gazu, o cięża- 2250=18650 JP. Zużycie wody na chłodzenie ply
rze gatunkowym 1,270, waży 3,870 kg. Ogólna wa- nu chłodzącego wynosiloby na 1 konia parowego 
ga wytworów spalenia tej mieszaniny wynosi za- i godzinę 60 litrów, z których 3 litry istotnie 
tern na l konia parowego i godzinę 7 665 kg, któ- byłyby stracone. Tak znakomite wyniki praktycz
re przy cieple wlaściwem 0,24 uchodzą z tempe- ne doprowadziłyby niewątpliwie do bardzo szyb-

l 063 0 kiego rozpowszechnienia się silnic o parze odebo-
raturą 0,24X7,665 = 58° · dowej, gdyby nie znaczne koszta urządzania skrop-

Gdyby te gazy spalenia przechodziły przez lenia dla bezwodnika siarkawego, które stanowią 
skroplenie powierzchniowe, które opuszczałyby, główną przeszkodę ogólnemu zastosowaniu tych 
posiadając temperaturę 100°, możnaby z nich od- silnie. 

. (580-lOO)XlOO Z wyżej powiedzianego wynika, że wobec 
zyskać Jeszcze 

580 
82,8% ciepła czyli dzisiejszego stanu techniki można przy racyonal-

nem zastosowaniu gazów wielkopiecowych zaspo-
l 063 X 82,80=880 ciepłostek. koić wszystkie potrzeby huty w kierunku sily, 

Jeżeli użyje się jako chłodnika dla gazów ciepła i światła, i mieć oprócz tego do rozparzą
spalenia i dla silnicy gazowej zamiast wody któ- dzenia poważne źródła sily popędowej, zwłaszcza 
rego z wyżej wymienionych środków, to uwięzi jeżeli huta posiada w bezpośredniem sąsiedztwie 
on w sobie l 000 cieplostek z silnicy i 880 cieplos- własną koksownię a przy silnicach gazowych i 
tek z gazów odchodowych czyli razem 1880 cie- parowych zastosuje silnicA o parze odchodowej. 
plostek. Wydajność silnic o zimnej parze wyno- Zestawi!3nie tych sil zbywających przedsta-
si 20%, zamienia się zatem w naszym wypadku wia się jak następuje: 
1880X0,20=376 cieplostek na pracę, co odpowia- z pozostałych gazów wielkopiecowych 

d 376X424 " 591 k . d . b h otrzymuje się . 3000 JP. 
a 75X60X60=v' onwgo zmom wo ec mec a- z l h . k k h 9 500 pozosta yc gazow o sowyc . " 

nicznego równoznacznika ciepła 424. N a każdego Z silnic o parze odchodowej odzysku-
konia parowego i godzinę, uzyskanego w silnicy je się 18 650 " 
gazowej, przypada jeszcze 0,591 koniogodzin, od- Razem: 31150 JP. 
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W ten sposób projektowana huta, po zastoso
waniu swoich gazów w wyżej wspomniany sposób, 
mogłaby zatem oddawać jeszcze 31150 IP, jako siłę 
popędową innym zakładom przemysłowym, poło
żonym w jej sąsiedztwie. Zastosowanie silnic ga
zowych spotyka się często z zarzutem zbyt wiel
kiego zapotrzebowania wody do chłodzenia silnic 
i czyszczenia gazu, a wskutek tego jakoby tylko 
te huty mogły zastosować u siebie silnice gazowe, 
które posiadają dostateczną ilość wody. Zarzut ten 
odeprzeć można obliczeniem potrzebnej ilości wo
dy, z którego okaże się, że nowoczesna huta, za
opatrzona wyłącznie w silnice parowe, nie mniej 
lecz raczej więcej wody zużywać musi. 

Całkowita ilość gazu wielkopiecowego wyno
si na 24 godzin 4 500 X 1200 = 5 400 000 m 3• Dla 
wstępnego oczyszczenia tych gazów, zapomocą eks
haustora o prądzie pary potrzeba 0.33 litrów wody 
względnie 0,33 kg pary na l m3 gazu, ezyli na 24 

. 5400000XO 33 
godzm -

1000 
' =l 782m3 wody. Wszystkie 

silnice gazowe, wliczywszy w to i zbywające sil'y, 
dają łącznie 27784 IP, dla których potrzeba 2 li
try wody na godzinę i konia parowego, czyli ra-

zem 
27 7S:~4X2 

= 1334 m3 wody. Silnice parowe 

dla dwu walcowni zwrotnych wymagają łącznie 
średnio 4 500 IP. l koń parowy i godzina potrze-

b . d .1 . . k ~ 1.4500X24X7 
UJą 7 kg wo y, zas1 aJa,CeJ ot1y, czy 1---1-~ 

=756m3 wody. 
Silnice o parze odchodowej dają łącznie 

18650 IP, dla których istotne zużycie wody chło
dzącej wynosi 3 litry na konia parowego i godzi-

18650X24X3 . 
nę, razem 1 OOO = 1343 m3 wody. O golem 

zatem potrzebuje huta 1782+133#756+1343= 
5 215m3 wody na 24 godzin czyli 3,6 m3 na minu
tę albo 60 litrów na sekundę. Do tego dodać na
leży jeszcze zużycie wody w koksowni do płuka
nia węgla i gaszenia koksu, oraz w fabryce wy
tworów pobocznych, następnie wody chłodzącej 
przy wielkich piecach, w walcowniach i w stalo
wni, oraz wody, ginącej wskutek nieszczelnych 
przewodów w przyrządach hydraulicznych. Wy
nika z tego, że zużycie wody nie jest nadzwyczaj 
wielkie. Już ta okoliczność, że dobra maszyna 
parowa potrzebuje na godzinę i konia parowego 
7 kg wody, podczas gdy gazowej tylko 2 kg wy
starczają, wskazuje, że z czasem, przy obszerniej
szem zastosowaniu silnic gazowych, zapotrzebowa
nie wody zmniejszy się. Wzgląd na wodę nie mo
że przeto stanowić przeszkody we wprowadzeniu 
silnic gazowych zamiast dziś używanych parowych. 

Do tych, nieco optymistycznych zapatrywań 
p. GRUBERA, dodaję krotki opis istniejącego w Os
trawie Polskiej urządzenia koksowni przy szybie 

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

Theresienschacht, należącym do zakładów Witko
wickich. Koksownia Theresienschacht posiada 120 
pieców, wyrabiających 500 t koksu na dobę. Wy
dajność węgla wynosi 78% koksu, dla powyższej 
ilości potrzeba zatem 640 t węgla. Użyty tu węgiel 
daje z to1my 280m3 gazu, czyli że razem uzysku
je się z pieców koksowych 640X280=179200 1n3 

gazu. 600fo tego gazu czyli okrągło 107 500m3 słu
ży do opalania pieców koksowych, pozostała reszta 
71000 m3 jest do rozporządzenia i może być użytą 
jako sila popędowa. Gdyby użyło się tego gazu 
w kotłach do wytworzenia pary, otrzymaloby się, 
przyjąwszy że l m3 gazu wyparuje 3 lzg wody, 
71 OOOX3=213000 kg pary, która, zastosowana w 
silnicach parowych, zużywających tylko 6,5 kg 

k . . d . d l b 213 000 pary na oma parowego 1 go zmę, a1a y 24)<6,
5
= 

=1365 I-P. 
Przy zastosowaniu silnic gazowych obliczenie 

zużytkowania tego gazu przedstawia się jak na
stępuje: Gaz posiada około 2900 cieplostek w l m3• 

Fabryki silnic gazowych ręczą dziś za zużycie 750 
ciepłostek na· konia parowego i godzinę; wobec 
tego przy zużyciu wyżej wskazanej ilości gazu 

w silnicach gazowych otrzyma się siłę 0~7~~4 
3944 IP, czyli że zastosowanie silnic gazowych jest 
trzy razy korzystniejsze niż silnic parowych. Przy
puściwszy z góry, że silnice gazowe stoją dziś na 
wyflokości swojego zadania pod względem pewno
ści ruchu, nie ulega wątpliwości, że każda nowa 
koksownia nie omieszka wyzyskać tego ogromne
go a tak taniego źródła siły, zwłaszcza, że od.Pa
da zupełnie koszt dużej kotłowni i odpowiedzial
ność za nią, co również stanowi niemałą korzyść. 
Te względy skłoniły zarząd Witkowickich hut i 
kopalń do założenia przy nowej koksowni silnic 
gazowych. które od sierpnia r. 1901 są w ruchu i 
działają zupeJnie zadawalająco. Koksownia The
resienschacht przerabia odpadki koksowe i wyra
bia głównie amoniak, która to fa bry kacya wyma
ga pewnej siły popędowej, nadto istnieje płuczka 
węgla z elewatorem, kolejki powietrzne, dowożą
ce węgiel z poblizkich szybów, stacye pomp, 
oświetlenie elektryczne, warsztaty mechaniczne i 
t. p. urządzenia, którym należy dostarczyć siły 
ruchu. Pierwotnie istniał projekt udzielenia każ· 
demu z oddziałów, potrzebujących popędu, osob
nej silnicy gazowej, spostrzegłszy jednak kosztow
ność i niepraktyczność tego pomysłu, zdecydowano 
się na utworzenie elektrowni centralnej, poruszanej 
silnicami gazoweroi i mającej być źródłem siły 
dla calego zakładu. W firmie Berlin-Anhaltsche 
Maschinenfabrik w Dessau zamówiono 3 silnice 
gazowe czterotaktowe o pojedynczem działaniu, 
o sile 300 IP każda, przyczem fabryka obowiązała 
się dotrzymać następujących warunków popędu 
tyeh silnie: 
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l) Zużycie gazu nie powinno przekraczać konia parowego wynosi tylko l 990 ciepłostek, 
730 litrów na konia parowego i godzinę, co przy . .

1 
. . t t 637Xl00 

gazie o t~mperaturze. sprowadzonej do zera,. i ciś- termiczna sprawność SI mcy Jes za em 1990 = 
nienia barometrycznAgo do 760 muz oraz wartości 320fo. Zużycie wody chłodzącej _nie przekro?z~lo 
opalowej najmniej 3 500 ciepłostek, odpowiada zu- po wielu i bardzo ścisłych pomiarach 66 htrow 
życie 3500X0,73=2555 cieplostek na konia paro- na konia parowego i god_zinę, smarów za~ spa
wego i godzinę. trzebawano 6,5 gr. Zupelme naturalnym obJawem 

2) Zużycie wody chłodzącej nie powinno bylo, że w lecie więcej zużywano wody chłodzą
przenosić 70 litrów, zużycie smarów-lOgr nako- cej niż w zimie. Co do smarów, zauważono stałe 
nia parow~g? i godz~nę. . zmniejszanie się ich zużyc_ia, co tlon~ac~y. si~ co-

3) Silm<!e powmny dawać przy normalneJ raz większem doświadczemem obsługi s1lmc 1 lep~ 
ilości 150 obrotów na minutę 300 IP, a przytern szem dostosowaniem się pojedynczych części 
zezwalać na 50fo odchylenia od tych danych w 1 maszyn do siebie wskutek dłuższego mchu. 
górę i w dól,_ zap~~ocą ster_owan_ia ręcznego. Wymagana ela~tyczność silnic pod -;z_ględem 

. 4) Stopie~ meJednostaJności I~uch~ ma: V:Y- zmiany ilości obrotow była. w zupelnosc1 zada-
no~Ić p~dczas Jednego okresu dz1alama s1lmcy walając~. . . . . . . . 
naJwyżeJ 1

/ 150• • • • Osiągmęty stopień meJednostaJJ?OŚCI wyno~Il 
. Po p~zesz~o trzy:n-Iesięcznyi:U ~uchu tych si_l- lj196. Okazuje się zatem, że war;unkl dost~wy sil

me przedsięwzięto proby, przewidZiane w umowie nic gazowych, i tak dosyć wygorowane, me tylko 
dostawy, a mające stwierdzić, o ile dostarczone że zostały dotrzymane, ale w wysokim stopniu 
silnice odJ?owiadają poręczonym war~nkom.. . przewyższone. Doskonale działa:nie ~yc~ silnic 

PrzyJą:vszy spra_wn,ość n:-ec~amczną s1lmcy przez 2 lata sklonilo_ z~rząd W_ItkowiCklch hut 
83°/0 , znaleziOno 700 htrow zuzyma gazu na l ko- i kopalń . do ustaw1ema w ub1egłym roku na 
nia parowego i godzinę przy gazie, sprowadzonym koksowni Karolinenschacht w Ostrawie Moraw
do 0° i 7~0 m ·n ciśnienia barometl-y?znego, prz_y- skiej silnicy gazowej o sile 200_ JP i do _powzięcia 
czem stwierdzono, że użyty gaz m1al 2600 me- zamiaru rozszerzenia elektrowm Theres1enschacht 
p~ostek w l m3

. ęilnica potrze_bowal~ zatem 1820 dla zaspokojenia potrzeb ,innych _w pobliżu teg~ 
mepl_ostek na koma parowego 1_ godz1J?ę· Na _pod- szybu położonych zakladow, nalezących do tegoz 
stawie tych danych można obhczyć 1 termiCzną zarządu. 
SJ?rawność si~nicy . _Teoretyczne zap?trzebowanie Zestawiając praktyczne wyni~i urządzeń_ na 
mepla wynosi 637 Cieplostek na koma parowego Theresienschacht z teoretycznymi wywodami p. 
i godzinę, praktyczne zaś, jak z powyższego wy- GRUBERA, przekonujemy się, że czerpał on. cyf~y 

. 1820 . . . z rzeczywistości i często brał za malo; obhczen_Ia 
mka, 0 83 =2190cieplostek na koma parowego 1 go- jego zatem, robiące nieco fantastyczHe wraże;ne1 

' 637Xl00 mają naukową i praktyczną podstaw~ .. ~a kt?reJ 
dzinę, stąd termiczna sprawność silnicy opierając się, możn,a ~ać _wy~az "?adz1e1, ze stoimy 

2190 przed epoką, w _ktoreJ w_Iel~Ie :p1ece _ol;>Ok ~rzeta-
290fo. Należy tu nadmienić, że przyjęta 830fo spraw- piania rud przyJmą na siebie me ~meJ wazną r?
ność mechaniczna silnicy jest bardzo malą, i przy- lę potężnych generatorów, dosta~czaJących energ~1, 
jętą byla dla tego, że maszyny byly jeszcze nowe. którą zasilać będą liczne galęz1e przemysł~, me 
Po póltorarocznym ruchu przedsięwzięte nowe mającego zresztą nic wspólnego z metalurgią. 
próby daly o wiele lepsze wyniki a mianowicie 
okazało się, że istotne zapotrzebowanie ciepła na Zygnumt Bielski. 

W r. 1900, 1901 i 11102 spożycie różnych ro· 
dzajów paliwa przez drogi żelazne w państwie 
Rosyjskiero bylo następujące: 

Węgiel kamienny, r. 1900 r. 1901 r. 1902 
antracyt, koks i bry-
kiety węglowe (tysię-
cy pudów) 211 281 232 833 255 632 

Odpadki naftowe 
(tysięcy pudów) l 04 354 l 07 606 112 123 

Drzewo (tysięcy 
sążni sześciennych) 966 893 900 

Drzewo "(tysięcy 
sążni kwadratowych. 140. 129 52 

Z danych powyższych w1dać, że spoży
cie paliwa kopalnego twardego (węgla kamien-

*) Streszczenie danych, zebra_n;vch przez Radę Z,ttząu prze
mysłowców górniczych południa Rosy1 1 og~os.zonych p. t .. • Kohczes~wo 
i stoimos~ topliwa, potreblennawo russkim1 Jl;el eznym1 dorogam1 w 
1902, 1901 1 1900 godach." 
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nego, antracytu, koksu i brykiet węglowych) oraz · Spożycie przez drogi żelazne w Rosyi róż
plynneg:o (odpad~i naftowe) przez drogi żela~n~ nych rodzaj?w _pal~wa, ~prowadzone pod wzglę
w Rosy1 w ostatmch latach stale wzrasta. J ezeh dem wartośCl CleplikoweJ do węO'la donieckiego 
spożycie paliwa kopalnego twardego w r. 1900 wynosilo (w pudach): 

0 
' 

oznaczymy przez l , to spożycie tegoż paliwa w r. 1900 r. 1901 r . 1902 
r. 1902 przedstawi liczbę 1,20; jeżeli spożycie pa- Węgiel kamienny 
liwa kopalnego płynnego w r. 1900 oznaczymy don iecki 100241663 121333717 150523530 
przez l, to spożycie tegoż paliwa w r . 1902 przed- Antracyt doniecki 11236 484 lO 160 385 11909 628 
stawi liczbę 1,07. Spożycie paliwa kopalnego twar- Koks doniecki 1063288 1046651 1215851 
dego wzrasta przeto prędzej, niż płynnego. - Spo- Węgiel dąbrowski 35905176 30920054 34603757 
życie paliwa drzewnego ma dążność do zmniej- Węgiel uralski 7968825 9420301 10233094 
szania się . Węgiel moskiewski 4 476 632 4196 639 3 929 880 

Odnośnie do pochodzenia spożycie paliwa l Węgiel syberyjski, 
kopalnego twardego składało się z następujących usuryjski, sachaliń
rodzaj ów (w tysiącach pudów): , ski, fergański, w o-

r. 1900 r . 1901 r. 1902 skresienski, samar-
Zaglębie Donieckie 111912 131951 162 961 kański 7120990 
Zagłębie Dąbrowskie 40 988 35 297 39 502 Węgiel ja poński 1808 
Zagłębia Moskiew- Węgiel tkwibulski 551141 

skie, Uralskie, Tkwibul- Antracyt syberyj-
skie i inne 24 747 40 120 49 906 ski 

Faliwo zagraniczne 33 634 25 465 3 263 Koks syberyjski 
R a z e m 211 281 232 833 255 632 oraz niewiadome-

34467 
806671 
532503 

19 024 201 26 762 099 
765894 179999 
609 391 679 516 

73136 
754481 
61929 

7804 

117 499 
595216 

Z danych powyższych widać, że spożycie go pochodze~ia 
paliwa donieckiego ujawnia znaczny wzrost, mia- Koks_ zagramczny 
nowicie w r. 1!=101 o 18% i w r . 1902 o 23% w po- Bryk_1ety w~glo~~ 
równaniu z rokiem poprzedzającym. Spożycie W ęg1el ang1_elskl1 
paliwa zagranicznego wykazuje znaczne zmniej- amer,Ykańskl. 29091195 22233906 1933818 
szenie. W ęg1el śląski 4162 296 2 372 642 643167 

Dla porównania spożycia różnych rodzajów T orf i brykiety 
paliwa pod względem ich siły cieJ?likowej ko- torfowe_ 48528 144813 298040 
niecznem jest wyrażenie tej siły w Jednakowych Odpadki naftowe 167 592583 172815840 180070078 
jednostkach cieplikowych. Na zasadzie danych, Razem paliwa 
pomieszczonych w pracach Górniczego Komitetu kopalnego . . 370834250 395933980 423702976 
Naukowego za r . 1900 oraz w wydawnictwie Drzewo 114030125 105391361 103253122 
"Hiitte", otrzymują się następujące współczynniki Podkłady 3054208 3150500 4333120 
wartości cieplikowej różnych rodzajów paliwa w Pozostale rodzaje 
porównaniu z węglem donieckim: paliwa drzewnego 630850 790551 662901 

l pud odpowiada pudom Węgiel drzewny 789656 744245 841808 
. . . _węgla donieckiego Razem pa;-:li-w..::.a _____________ _.:;...;..;;. 

an~racytu domechego 1 syberyJ- drzewnego . . 118504839 110076657 109090951 
skiego . . 1,035 ""'· _....;.....;.;.~~~~.;.;;;..;..;..;...;..~;...;;;.;.;;...;;.;..;;..;;;.;.; 
węgla moskiewskiego 0,617 W ogole . 489 339 089 506 010 637 532 793 927 
węgla uralskiego . 0,969 Stosunek procentowy spożycia przez dro-
węgla syberyjskiego, usuryjskiego, gi żelazne różnego rodzaju paliwa przedstawia 
sachalińskiego, fergańskiego, japoń- się, jak następuje: 
ski ego, samarkańskiego,woskresiensk. 0,837 
węgla tkwibulskiego 0,751 
węgla dąbrowskiego 0,876 
węgla śląskiego . . . 0,853 
węgla angielskiego i amerykańskiego 1,052 
bry ki et węglowych . . 1,105 
koksu . . 1.307 
tm:fu i bry ki et torfowych o;472 
odpadków naftowych 1,606 
węgla drzewnego 1,237 

l sążeń sześcienny 
drzewa i podkładów . . 112,61 
pozostałych rodzajów opalu drzew-
nego 78l48 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Faliwo kopalne n' 5 ,.,, 8°/ 78 25°/ 79 52°/ , o , o , o 
Faliwo drzewne 24,22% 21,75% 20,48% 

' W artość przytoczonych powyżej różnych 
rodzaj ów pali w a, spożytego przez drogi żelazne, 

l 
byla następująca (w rublach): 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Węgiel kamienny 
doniecki lO 228 007 
Antracyt doniecki 1175 712 
Koks doniecki 208160 

l 
Węgiel dąbrowski 4177 685 
Węgiel uralski 479 388 
Węgiel moskiewski 516 710 

14902557 
1121502 

208123 
4273295 

597741 
491102 

15858163 
1251557 

200094 
4285331 

666857 
441763 
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r. 1900 
Węgiel syberyjski, 
usuryj ski, sacha-
liński, fergański, 
woskresienski, sa
markański 
Węgiel japoński 
Węgiel tkwibulski 
Antracyt sybe
ryjski 
Koks syberyjski 
oraz niewiadome
go pochodzenia 
Koks zagraniczny 
Brykiety węglowe 
Węgiel angielski 
i amerykański 
Węgiel śląski 
Torf i brykiety 

753974 
390 

71594 

6844 
213624 
118066 

6395644 
1035818 

r. 1901 

2049423 
190027 

97481 

11760 
186487 

11078 

5000022 
526949 

r. 1902 

2711276 
42829 

112495 

905 

18867 
121397 

329447 
65521 

torfowe 11570 31 775 87 488 
Odpadki naftowe 22814 211 25 301346 21267 339 

Razem paliwo 
kopalne . . . 
Drzewo 
F odkłady 
Pozostale rodzaje 

48 207 397 55 000 657 4 7 461419 
14791454 14239119 14452526 

195 861 188 231 299 002 

pali w a drzewnego 52 515 68 606 61 205 
Węgiel drzewny 172358 192629 217767 

Razem pal~iw~o--------~--~~==~--.~~~ 
drzewne . . 15212188 14688484 15030499 

W ogóle . 63 419 585 69 689141 62 491918 
Stosu~ek procentowy wartości spożytego 

przez d~·ogt żelazne różnego rodzaju paliwa byl 
następuJący: 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Faliwo kopalne 76,01% 78,920fo 75,95% 

" drzewne . 23,99% 21,08% 24,05% 
. ~osz~.przeCiętny j?dnost~i cieplikowej, mia

nowiCle roznych rodzaJOW paliwa., sprowadzonych 
podług przytoczonych powyżej zasad do węgla 
d?r:ieckiego, byl następujący za l pud (w ko
pieJkach): 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Węgiel kamienny doniecki 
Antracyt doniecki 
Koks doniecki 
Węgiel dąbrowski 
Węgiel uralski 
Węgiel moskiewski 
Węgiel syberyjski, usu
ryjski, sachaliński, far
gański woskresienski, 
samar kański 
Węgiel japoński 
Węgiel tkwibulski 
Antracyt syberyjski 
Koks syberyjski oraz nie
wiadomego pochodzenia 
Koks zagraniczny 

10,2 12,3 10,5 
10,6 11,0 10,5 
19,6 19,9 16,2 
11,6 13,8 12,4 

6,0 6,3 6,5 
11,5 11,7 11,2 

10,6 10,8 10,1 
21,5 24,8 23,8 
13,0 16,0 16,6 

11,6 

19,9 16,1 16,1 
26,5 24,7 20,4 

Brykiety węglowe 
Węgiel angielski i ame
rykański 
Węgiel śląski 
Torf i brykiety torfowe 
Odpadki naftowe 

Przeciętnie pali w o kopalne 
Drzewo 
Podklady 
Pozostałe rodzaje paliwa 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
22,2 17,9 

22,0 
24,9 
23,8 
13,6 

13,0 
13,0 

7,4 

22,5 
22,2 
22,2 
14,6 

13,9 
13,5 
6,7 

17,0 
10,2 
29,± 
11,8 

11,2 
14.0 
6,9 

drzewnego 8,3 8,7 9,2 
Węgiel drzewny 21,8 25,9 25,9 

Przeciętnie paliwo drzewne 12,9 13,4 13,8 

Przeciętnie wszelkie paliwo 12,9 13,7 11.7 
Z dan:ych powyż~zych. widać, że najtaniej wy

p~dal ~ęgtel _uralski, ~t?r;Y sp~żywany .byl na 
drodze zel~zneJ ?ermskieJ 1 w meznaczneJ ilości 
n~ d~odze zelazneJ Samaro-Zlatoustowskiej; następ
me tdą podkłady, cena których wypadła tak niz
ką dlateg?, ż~ .do podkładów zaliczane były praw
dopodobme rozne sta~·e b~zużyteczne materyały 
drzew:ne; to s~mo powtedzteć można o pozostałych 
rodza~~ch pa~twa drzewnego; jednym z drotszych 
rodza.w>~ pahwa był węgiel drzewny. 

. Pahwa kopaln.ego twardego największą ilość 
spozyła w r. 1900 1 1901 droga żelazna Jekatery
nińska (w r.l900--26868697 p., w r.l901--30554401p., 
w r. 1902-33 984800 p.), a w r. 1902 droO'i że
lazne Połudn_iowo-Zachodnie (34530270 p.). 

5 

. . Odpadln naftowe spożywały przeważnie dro
gt zelazne: 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
p u d ó w 

Riazańsko-Uralska 16 277 752 18005149 17 986 333 
Zakaukaska 12 047 208 12 655 584 13 252 371 

Spożycie paliwa drzewnego było największe w 
ro~~ 1900 na drodze żelaznej Syberyjskiej (131549 
są~m sz.eś_c.), w r. 1901 na drodze żelaznej Miko
łaJe~skteJ (ę5585 sążni sześc.), a w r. 1902 na dro
dz~ .zelazneJ Warszawsko- Petersburskiej (107 961 
sązm ~ześc.); P?ważnym spożywcą paliwa drzew
nego Jest rowmeż droga żelazna Moskiewsko-Win
da.w?-Rybińska, na której spożycie wynosiło (w 
sązmach sześc.): w r. 1900-53163, w r. 1901-49 255 
w r. 1902-46534. ' 

Ceny. przeciętne spożytego przez drogi że
la:zl?e paltwa kopalnego były następujące (w ko
pieJkach za pud): 

Węgiel kai:nienny doniecki 
Antracyt doniecki 
Koks doniecki 
Węgiel dąbrowski '") 
Węgiel uralski 
Węgiel moskiewski 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 
10,2 12,3 10,5 
10,8 11,4 11,0 
26,0 26,0 21,5 
10,2 12,1 10,8 

5,8 6,1 6,3 
7,0 7,1 6,9 

. '") Kopalnie zagłębia Da.browskiego dostarczaj& na potrzeby 
drog Jtelaznych naJdroJtszy gatunek węgla sortowanego mianowicie 
p~ ' 
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r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Węgiel tkwil.mlski 9,8 12,0 12,4 
W ęg~e~ uralski woskresiellski 

1 mne 8,8 
Węgiel syberyjski 6,9 
Koks syberyjski 26,0 
Węgiel usuryjski 7,8 
Węgiel sachaliński 22,2 
Węgiel angielski 23,1 
Koks angielski 36,7 
Bry ki e ty angielskie 24,5 
Węgiel śląski 21,2 
Węgiel japoński 18,0 

8,9 
9,2 

21,0 
7,9 

24,9 
23,6 
33,8 
19,8 
18,9 
20,8 

8,5 
10,0 
16.7 

6:8 
20.6 
17;9 
25,3 

8,7 
19,9 

Węgiel amerykański 24,7 
Torf 11,0 10,3 13,5 
Bry ki e ty torfowe 23,0 15,9 l 7,5 
Odpadki naftowe 21,9 23,5 19,0 

Cena przeciętna spożytego przez drogi że-
lazne drzewa wynosiła (za l sążeń sześc.): 

w r. 1900 14 rub. 55 kop. 
w r. 1901 . 15 " 16 " 
w r. 1902 . 15 " 78 " 

Spożycie węgla dąbrowskiego przez po
szczególne drogi żelazne bylo następujące (w pu
dach): 

Droga żelazna r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Moskiewsko-Brzeska 3 857 510 2153 620 394 063 
Nadwiślańskie 18713961 14581893 19205119 
Warszawsko-Petersb. 2955765 3766263 4122063 
Poludniowo-Zachod. 532209 549047 832093 
Warszawsko-Wied. 14066423 13363026 140:1:7391 
Fabryczno-Łódzka 855821 882174 901271 
Swięciańska droga 

dojazdowa 5 955 842 6 
Ceny przeciętne węgla dąbrowskiego, otrzy

mywanego przez poszczególne drogi żelazne, byly 
następujące (w kopiejkach za pud): 

Droga żelazna r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Moskiewsko-Brzeska 15,1 15,2 15,0 
N ad wiślańskie 10,9 11,6 10,5 
Warszawsko-Petersburska 12,4 15,5 15,8 
Poludniowo-ZachQil.nie 12,7 12,7 9,6 
Warszawsko-Wiedeńska 7,0 10,7 9,6 
Fabryczno- Łódzka 15,5 19,9 15,5 
Swięciańska droga dojazdowa 18,3 18,0 18,0 

Przemysł węglowy dąbrowski może mieć 
jeszcze widoki na uzyskanie dostaw węgla dla 
następujących dróg żelaznych, które spożywały 
węgiel innego pochodzenia po cenach następują
cych (w kopiejkach za pud): 

Droga żelazna i węgiel r. 1900 r. 1901 r. 1902 
Pskowo-Ryska 

węgiel do11iecki 
" angielski 

Libawo-Romeńska 
węgiel doniecki 

" angielski 
Moskiewsko-Brzeska 

węgiel doniecki 
Miko!ajewska 

węgiel doniecki 
,, angielski 

Poleskie 
węgiel doniecki 

Rys ko-Orlowska 
węgiel doniecki 

" angielski 
W ar sza w sko-P eter s burska 

węgiel doniecki 
" angielski 

Południowo-Zachodnie 
węgiel doniecki 

" a. n g i els ki 

22,9 
22,6 

21,2 
21,2 

18,1 

17,3 
20,6 

17,3 

21,0 
21,0 

15,5 
23,1 

13,5 
24,0 

23,8 
25,2 

22,0 
22,1 

20,0 

15,4 
21,6 

19,4 

17,4 
17,4 

19,5 
24,5 

17,0 
26,0 

22,3 
W,O 

17,0 

18,1 

16,5 
21,0 

17,6 

15,7 
15,7 

19,8 
21,8 

7,8 
19,8 

Kazimierz Srokowski 

S fan fechniki górnic?ej "' końcu r. 1903. 
(Ciąg dalszy, patrz :M 18, str. 493). 

Zamrażanie systemem PoETSCHA, droższe J poziom solanki w naczyniu znajdowal się zawsze 
wprawdzie znacznie, niż pogłębianie 7. obudową w jednem miejscu. Wszelkie obniżenie, wykazu
opuszczaną, daje prawie zupełną rękojmię przej- jące jej ubytek, musi być usunięte ewentualnie 
ścia szybu w kurzawce. Coraz szersze stosowanie przez zupełne wylączenie wadliwej rury z obiegu 
tego systemu wytworzyło metodę. która pozwoli solanki. Zdarzającemu się czasem rozerwaniu rur 
uniknąć na przyszłość wielu z napotykanych do- wskutek nierównego marznięcia warstw zapobie
tąd trudności. Celem zapobieżenia nieszczelności ga się przez włączenie odpowiednio urządzonych 
rur mrożących i uniknięcia przeciekania solanki, szczelnych i mocnych rur kompensacyjnych. Bar
wskutek czego mogą powstać miejsca, nie dające dzo niemiłem jest zbaczanie od pionu otworów, 
się zamrozić, próbuje się rury i na powierzchni wierconych dla rur mrożących. Po zamrożeniu 
i po zapuszczeniu przed rozpoczęciem mrożenia przy pogłębianiu zdarza się nieraz, że otwory, za
ciśnieniem wodnem na ich szczelność; pozatem łożone poza obwodem szybu, wchodzą coraz bar
podczas mrożenia zwraca się baczną uwagę, żeby / dziej w tarczę szybu, dosięgając czasem nawet 
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środka. Rury te wyłącza się z obiegu solanki i 
ucina po kawałku; zawsze jednak grozi niebez
pieczeństwo, że w miejscu. gdzie rura ta wlaści
wie wypaść miała, powstanie niezamrożona luka. 
Z tego powodu, jako też z racyi wzrastających z 
większą głębokością kosztów zamrażania, mnożą 
się usiłowania pogłębiania przez zamrażanie w 
odstępach. W tym celu zamraża się pierwszy 
odstęp, pogłębia, nie przebijając spodu trzona lo
dowego, i zabudowuje żelaznymi pierścieniami, a 
dno zamyka mocną szczelną pokrywą, zaopatrzo
ną w regularnie rozdzielone otwory, pozamykane 
korkami. Po zabudowaniu przerywa się zamra
żanie górnej części szybu i wyciąga rury z otwo
rów wiertniczych, co idzie bardzo łatwo po po
przedniem przepuszczeniu przez nie gorącej pary. 
Następnie przez znajdujące się w pokrywie otwo
ry wierci się przy użyciu szczelnych dławików 
nowe otwory w dnie szybu, zapuszcza w nie no
we rury, i po uskutecznieniu tego zamraża się 
nowy odstęp dolny. Jest to sposób bardzo jeszcze 
niedoskonały i trudny, umożliwiający jednak za
mrażanie w odstępach aż do największych głę
bokości. 

W Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych 
używane są do prowadzenia chodników przygoto
wawczych w grubych pokładach węgla maszyny 
systemu STANLEYA. Chociaż używane od bardzo 
dawna, zarzucone nawet przez pewien czas, wcho
dzą one znowu w użycie nie tyle z racyi oszczęd
ności kosztu chodników, gdyż praca ich nie jest 
tańszą od ręcznej, ile dla zysku na czasie. Pra
cują tak pojedyncze jak i podwójne maszyny, 
przyczem pierwsze wycinają chodnik o przekroju 
okrągłym od 1,60 do 2,10 m średnicy, podwójne 
zaś o przekroju eliptycznym z osią poziomą dłuż
szą. Na kopalni Nuneator Colliery (Warwickshire) 
w Anglii osiągnięto w roku ubiegłym zapomocą 
maszyny pojedynczej o średnicy 1,65 m postęp 
350 m w 7 tygodniach w pokładzie węgla 3,10 m 
grubym. Wycięte w ten sposób chodniki obywa
ją się bardzo długi czas bez oprawy. 

Sposób pędzenia tunelów dla podziemnych 
kolei elektrycznych w wielkich miastach, chociaż 
nie należy do zakresu górnictwa, jednakowoż ze 
względu na. głębokość, w której te roboty są pro
wadzone (często poniżej 30m pod powierzchnią 
ziemi), może zainteresować górnika. Obecnie są 
w budowie 4 linie tego rodzaju w Londynie, w 
Paryżu cała sieć w związku z podziemną Metro
politaine, oprócz tego jedna czy dwie linie w No
wym Yorku. Największem dziełem, w ten sposób 
wykonanem, jest zapewne tunel pod Tamizą w 
Londynie, t. z. Blackwall-Tunne~, otwarty w roku 
1898 dla ruchu wozów i ludzi. Zeby nie tamować 
ruchu dużych statków na Tamizie, nie można by
lo wybudować w tern miejscu mostu, i wspomnia
ny tunel jest najdalej w stronę morza wysuniętem 
połączeniem jej brzegów; ma on 8,25 m średnicy, 
i 1362 m długości bez dojazdów, sklepiony jest 

białą cegłą glazurowaną i oświetlony elektrycz
nością. 

Odbudowa. 

Coraz szersze stosowanie sposobów odbudowy 
podsadzkowej spowodowane jest potrzebą ochrony 
powierzchni oraz koniecznością odbudowy cien
kich pokładów, które w inny sposób odbudowy
wać się nie opłaci. Temu też przypisać nal~ży 
wielkie rozpowszechnienie się odbudowy przed
sobniej w krajach, będących głównymi wytwór
cami węgla. Zmiany, zachodzące na powierzchni 
skutkiem prowadzenia od budowy bez podsadzki, 
dotkliwe z powodu odszkodowań, jakie właścicie
lom gruntu płacić należy za zniszczenie pól, w 
w.ielkich ~agł:ębiach węglowych przybierają wiel
kle rozmiary, grożące katastrofą . W Czechach 
w okręgu Brux-Dux całe domy zn ikają z po
wierzchni ziemi w przeciągu nocy wskutek bar
dzo nieracyanalnej odbudowy :filarowej grubych 
pokładów węgla, w N orthwich w Anglii setki lat 
trwające wyŁugowywanie bogatych pokładów soli 
wytworzyło obszar, zapadający się coraz bardziej, 
ze sztucznam a ciągle wzrastającero jeziorkiem w 
środku, który linie kolejowe zdaleka omijać mu
szą. N aj groźniej, choć dopiero w przyszłości a 
nie w chwili bieżącej, przedstawia się stan rzeczy 
w Westfalii, gdzie nader forsowna, dotąd najczęś
ciej bez podsadzki prowadzona odbudowa obniży
la powierzchnię na tak wielkiej przestrzeni, iż 
istnieje obawa, że kanał: od rzeki Ems utraci swój 
spadek naturalny, i że wreszcie z biegiem lat ca
ły obszar może znaleźć się o tyle poniżej pozio
mu Renu, że w razie przerwania tam może na
stąpić zatopienie znacznej jego części,-katastrofa 
o rozmiarach nieobliczalnych. 

Odbudowa przedsobnia, oprócz znacznego 
zmniejszenia oddziaływania robót podziemnych 
na powierzchnię i wspomnianej poprzednio ta
~iości, łączy w sobie wiele innych zalet, między 
mnemi lepsze przewietrzanie i większą ochronę 
przed pożarami w kopalni dzięki czystej odbudo
wie. Również ze względów finansowych sposób 
ten, w którym rozpocząć można eksploatacyę od 
punktów, polożonych obok szybu. i uniknąć wy
datków na obszerne roboty przygotowawcze, jest 
znacznie dogodniejszy. Dodać wreszcie należy, 
że można z nim połączyć bardzo korzystnie i ła
two prowadzenie eksploatacyi zapomocą maszyn 
wrębowych. 

W kopalniach francuskich i belgijskich uży
wany jest ten sposób prawie wylącznie, a zastoso
wywanie go w Stanach Zjednoczonych, Anglii i 
Niemczech wzrasta z dniem każdym. W pokła
dach cienkich (0,45-1,20 m) i stromych (40°) pro
wadzi się odbudowę w linii łamanej w sposób, 
który najlepiej objaśnić przykładem. Przytaczam 
tu, jako taki, odbudowę, prowadzoną obecnie w 
pokładach węgla MM 5-19 na kopalni Schlagel 
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und Eisen w Westfalii (rys. l i 2). Jest to może chodzą co 240 m przecznice drugorzędne, przeci
najbardziej nowoczesny typ odbudowy, zmieniony nające calą grupę pokladów. Z temi przecznicami 
pod wplywem francuskim i wprowadzony z rów- lączą się kominy pionowe, raczej szybiki hamul
noczesnem zastosowaniem francuskiego sposobu cowe, slużące do odbudowy jednego lub dwóch 

Odbudowa przedsobnia ·w kopalni SchlageZ und Eisen. 

Prz ecz nica 

Po::donz powietrzny 

Poz iom wywoz owy 

RYs. l. 
obudowywania stropu, t. z. sposobem Oourrieres. pokladów. Jak widać, wszystkie roboty przygo
Oprócz tego i sposób wykonania robót przygoto- towawcze prowadzą się nie w węglu, lecz prze
wawczych posiada cechy oryginalne. Partya od- ważnie w kamieniu spągowym, przez co unika się 
budowywana sklada się z większej liczby cienkich ciśnienia., wynikającego z jednoczesnej odbudowy 
pokladów węgla, nachylonych pod 40-50° do po- kilku pokladów, nie traci się zaś dużo, gdyż z 

Obudowa cz ata robocz ego. 
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RYS. 2. 
ziomu i położonych dość blizko siebie. Z glównej 
przecznicy, przecinającej tę partyę, zalożony jest 
w spągu partyi w odleglości okolo 30 111- od dol
nego pokladu chodnik kierunkowy, z którego wy-

powodu nieznacznej grubości i stromości pokla
dów zalożone w nich chodniki przygotowawcze 
i tak wymagalyby przybierania kamienia. 

Pochyla wysokość :filaru odbudowy między 
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poziomem wywozowym a powietrznym wynosi klatkę z przeciwwagą. Przewietrzanie nie wymaga 
8~ m i jest podzieloną na 5 części po 16 nz. Po- objaśnienia: powietrze wchodzi na poziomie wy
meważ odbudowa w najwyższym · pasie jest naj- wozowym, przeciąga w górę wzdłuż czół odbudo
bardziej wysuniętą, roboty zaś w kierunku upadu wy i uchodzi przez najwyższy chodnik na poziom 
cofają się coraz bardziej, linia odbudowy jest la- powietrzny. 
maną i ma kształt odwróconych schodów. W każ- W pokładach cienkich średniej grubości i o 
dym p~sie czyli "'! każdym stopniu prac~j~ 2~3 malem nachyleniu, chodniki przygotowawcze pro
górnikow, wyrębuJąc ustępy pochyłe mm~J .:w1ę- wadzi się bardzo szerokim przodkiem (do 30m i 
cej na l m szerokie. Pomeważ zaraz za mm1 po- więcej) i równocześnie podsadza boki, zostawiając 
stępuje systematyczna obudowa stropu, jak to na miejsce na chodnik właściwy. Podsadzka z po
dołączonym szkicu widzieć można, odbudowa ta czątku osiada dość znacznie, po pewnym czasie 
czyni zadość. wszel~im wym~ga?iOIJ?- . bezpieczeń~ jednak, kiedy się zupełnie zaeiśnie, chodniki sto
stwa i przew1etrzama. W mewiełkleJ odległośCI ją całkiem dobrze. W pierwszym okresie trzeba 
(2-3m) za czołem robót postępuje podsadzka, nieraz przybierać strop lub spodek. Dla zmniej
również w pochyłych ustępach po 1-3m szero- szenia ciśnienia ściany chodnika układa się z wy
kości. Kamień, uzyskany z przodka, gromadzi się branych kamieni nakształt suchego muru, jeszcze 
tymczasowo na deskach, luźno położonych na lepiej zaś buduje je ze stosów starego drzewa, 
stemplach, gdy zaś czoło znajdzie się w odpo- układanego na krzyż, zapełnianych drobniejszymi 
wiedniej odległości, zaszalowuje się deskami pio- kamieniami. 
nowy rząd stempli i zrzuca kamienie, spoczywają- Przy większym upadzie pokładu strop chod
ce na prowizorycznych bonach. Ponieważ pod- ników podłużnych ma skłonność do usuwania się, 
sadzki tej zwykle do zapełnienia próżni nie wy- czemu się zapobiega przy obudowie przez Hadze
starcza, resztę dosypuje się z wyższego chodnika. 

1 
nie między stosy drzewa prostopadle do ściany 

Zamiast szalowania deskami używają tu również l dłuższych kawałów drzewa, sięgających głęboko 
do przedzielania pojedynczych ustępów podsadz-

1 
w podsadzkę; również można użyć starych lin 

ki specyalnego, taniego a dość mocnego płótn~, : drucianych, przywiązanych w podsadzce do stern
przymocowanego kilkoma gwoździami do stemph. 1 pli. Na kopalni von der Heydt obok Saarbriicken 
Płótno to, podobne do używanego do tam po- w Niemczech pochylnia w pokładzie Amelungflotz 
wietrznych, wypada taniej, niż szalowanie, wobec posiada przodek o szerokości 42 m) przyczem 
bardzo wysokich cen drzewa. Węgiel z od budo- oprócz głównej pochylni pozostawia się w pod
wy zsypuje się zapomocą odpowiednich lejków 
wprost do wózków, którymi wywozi się przez (Odbudowa lawieowa w Walii potudniowej). 

Schemat odbudowy przedsobniej w Anglii. 

Rzut poziomy. 

Rvs. 3. 

\ 

\ 
chodniki podłużne i ewentualnie krótkie przecz-l sadzce po każdej stronie pochylni .jeszcze po j~d
nice do szybika hamulcowego, zaopatrzonego w nym chodniku, które służą główme do przewie-
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trzania; po dojściu do poziomu wywozowego slu
żą one jako chodniki komunikacyjne dla ludzi. 
Szerokie przodki mają tę znaczną . korzyść, że do
starczają dość dużo w~gla w okresie robót przy
gotowawczych, kiedy wytwórczość zwykle jest 
bardzo malą. Jako odbudowa dla średniej gru
bości malo nachylonych pokładów najlepiej się 
nadaje eksploatacya z czołem w linii ciągłej. Jest 
to zapewne najdoskonalszy rodzaj odbudowy. 
Przy cieńszych pokładach, gdzie w chodnikach 
należy przybierać kamień, prowadzi się ku czołu 
w podsadzce chodniki w odległości mniej wię
cej 10-12 m od siebie (w Niemczech normalna 
odległość); przy większej grubości, jeżeli wózek 
może wjechać do odbudowy, ilość chodników w 
podsadzce można znacznie zmniejszyć i szyny 
prowadzić równolegle z czołem (rys. 3). Przy 
grubości pokładu 2 111- i powyżej najlepiej prowa
dzić odbudowę pojedynczymi odcinkami (Stossbau). 
Taką odbudowę widzialem na szybie Grimberg 
kopalni Monopol w Westfalii. Szyb ten odbudo
wuje w głębokości poniżej 700 m. poktad węgla 
2-2,25 m grubości, przyczem rozkład chodników 
jest nader oryginalny, gdyż węgiel tworzy jakby 
kopulę, na szczycie poziomą, a opadającą pod 5-9° 
regularnie na wszystkie strony. N a szczycie ko
puły stoją dwa szyby bliźniacze, powietrzny i wy
ciągowy; chodnik glówny tworzy w tym wypadku 
zewnętrzne prawie dokładne kolo, z którego w 
poziomie niższym zbiegają się w promieniach 
przecznice do szybu wyciągowego, a równocześnie 
pędzone w węglu pochylnie wznoszą się łagodnie 
ku środkowi i schodzą w szybie powietrznym. 
Wywóz w pochylniach, chodniku głównym i 
przecznicach (częściowo) odbywa się mechanicznie 
zapomocą liny. Odbudowę prowadzi się 6 m szero
kieroi zabierkami w kierunku rozciągłości od jed-

Rzut pionowy 

Red- Coal 90 cm 
Przerost 60 cm 

Ras-Las 1,20 111 1!~~~~E~~~~~ 

bunkową ,staje się coraz bardziej niebezpieczną, 
co spowodowało w wielu krajach ograniczenie 
największej wysokości filarów do 5 m. Lepszą 
znacznie od niej jest odbudowa filarowo-piętrowa 
(Etagenbau), a najlepszą-odbudowa grubych po
kładów w lawach z podsadzką (Scheiben ba u), sto
sowana w pojedynczych wypadkach w Anglii. 
Francyi, Austryi i Niemczech. Pokład odbudowu
je się metodą przedsobnią w dwóch (albo więcej) 
ławicach. przedzielonych naturalną szczeliną lub 
przerostem kamienia. przyczem zwykle odbudowa 
w niższej lawicy jest naprzórl wysuniętą. w gór
nej zaś postępuje w takiej odległości, żeby pod
sadzka w niższej ławicy cokolwiek osiadła, lecz 
nie była tak zaciśniętą, żeby ławica górna ulegała 
ciśnieniu. W ten sposób odbudowuje się poklad 
Beust w kopalni rządowej pruskiej Gerhard obok 
Saarbriicken, gdzie próbowano najprzód odbudo
wywać dolną ławicę odbudową przedsobnią a na
stępnie w kierunku odwrotnym ławicę górną spo
wbem filarowym bez podsadzki; później zastoso
wano odbudowę przedsobnią na całą grubość węgla 
z wlamem w górnej lawicy, obecnie zaś odbudowu
je się sposobem ławicowym, przyczem przodek w 
dolnej ławicy wyprzedza górną o 10 m. W innym 
już raz przytoczonym przykładzie w Walii Po
ludniowej (rys. 3 i 4) odbudowuje się w ten spo
sób schodzące się blizko dwa pokłady węgla: Ras 
Las i Red Ooal. Odległość przodków w wyższym 
i niższym pokładzie wynosi tu znacznie więcej, 
mianowicie 100 yardów czyli przeszło 90 m. 

O ile obszerne stosowanie odbudowy przed
sobniej w nowszych czasach nie przedstawia samo 
przez się nic nowego, jest to bowiem jeden ze 
starszye;h sposobów, o tyle zupełnie nowym po
mysłem jest zastosowanie praktykowanego już 
dawniej w Pensylwanii zamulania*) pojedynczych 

RYS. 4. 

nej pochylni do drugiej, czasem z obu stron rów- chodników i robót podzi emnych, jako regularnego 
nocześnie, podsadzając zaraz za sobą i zostawiając ~osobu podsa:dzania odbudowanych przestrzeni. 
jedynie po stronie węgla chodnik do wywozu, któ- Z większą może nawet systematycznością używa
ry razem z chodnikiem, pozostawionym z zabierki ne bylo zamulanie pod nazwą .zaplukiwania w Bo
sąsiedniej, siuży do przewietrzania przodka. Przy ryslawin w kopalniach wosku ziemnego od przesz
wzięciu najbliższej zabierki podsadza się chodnik lo 20 l.at. Używano tu mianowicie szlamu, poeho
wywozowy poprzedniej. dzącego z ręcznych płuczek lepu (urobku wosko-

W grubych pokładach (3m i powyżej) odbu- ~----
dowa filarowa, oprócz tego, że posiada cechę ra- *) Przegląd Górniczo-Hutniczy, MM- n i 12 (przyp. r ed.). 
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nośnego) do zapełniania starych opuszczonych W leju następuje zmieszanie z wodą, która zwykle 
szybów, których byla tam wielka liczba podczas pod ciśnieniem tryska na przesypujący się przez 
stosowania systemu jednoszybikowego. Zaptukiwa- ruszt suchy materyal i może się z nim dokladnie 
nie to mialo na celu tak szczelne wypełnienie zmieszać, w którym to celu gdzieniegdzie poniżej 
szybu, żeby przezeń woda z górnych warstw wo- pierwszego rusztu umieszcza się drugi. Pierwsza 
donośnych i z powierzchni dostać się nie mogla. część rurociągu musi być pionowa, więc umiesz
Wartość tego rodzaju podsadzki zosta.la uznaną czona w jakim szybie lub otworze wiertniczym, 
i ze strony urzędowej, od szeregu lat bowiem żeby uzyskać ciśnienie, potrzebne do dalszego 
przepisy górniczo- policyjne wymagają z aptukiwa- przebiegu szlamu w rurach poziomych. Średnica 
nia opuszczonych szybów, nie zadawalając się ich używanych rur wynosi 130-210 mm. Z powodu 
zasypywaniem. N aturainie daleko tu jeszcze do silnego tarcia rury ścierają się dość prędli:o, luki 
prawidłowego zamulania, jako podsadzki w ko- 1 na ścianie zewnętrznej, rury poziome na dole. 
palniach węglą. w tej postaci, jaka obecnie jest Dla zapobieżenia szybkiemu zniszczeniu odlewa 
w użyciu na Sląsku Górnym, w Westfalii i w się zewnętrzną ścianę luków grubszą, rury pozio
okręgu Ostrawo-Karwińskim w Austryi. W za- me zaś obraca kilkakrotnie naokoło osi, żeby zu
sadzie zamulanie polega na zapełnieniu odbudo- życie jednakowo rozdzielić. W użyciu są zwykle 
wanych przestrzeni zapomocą przeprowadzonych rury kołnierzowe, z lanego żelaza lub stali, luki 
z powierzchni rur mieszaniną wody i drobno roz- najlepsze są stalowe i o możliwie dużym promie
dzielonego materyalu. Woda stopniowo odcieka niu krzywizny. Końce rurociągów w odbudowie 
przez nieszczelne tamy a szlam zostaje, zastyga- zamykać można zasuwami, trzeba jednak zawsze 
jąc coraz bardziej w doskonale związaną wypel- przed zamknięciem Tury przerwać dosypywanie 
niającą wszelkie szczeliny i nierówności podsadz- suchego materyal"':l na górze. i r:ury przepluk~ć 
kę, która po pewnym czasie staje się prawie tak wodą, żeby zapob1edz zatkamu s1ę. Oke\zalo s1ę 
twardą jak kamień. Za materyał do podsadzki niekorzystnem rozgałęzienie rurociągów w celu 
może slużyć: rozdrobniony wszelkiego gatunku równoczesnego zamulania kilku robót, gdyż zwy
kamień, odpadki z pluczek, szlaka z hut, pokru- kle w jednej galęzi powstają zatory. Przekłada
szona na kawałki, żużel z pod kotlów, glina, nie z jednej odbudowy do drugiej odbywa się 
wreszcie piasek, najlepszy dlatego, ponieważ wy- przez wymianę prostego kawalka rury na luk, 
maga najmniej wody (l objętość wody na 1 obję- naturalnie po poprzedniem opróżnieniu rurociągu. 
tość piasku), wysycha najprędzej i wypełnia próż- Po zapelnieniu przeznaczonej po temu części mi
nię najlepiej, prawie zupelnie nie ulega:ąc skur- ja co najmniej kilka dni, zanim podsadzka trochę 
czeniu. Większa część powyżej wyliczonych ma- obcieknie, poezero tamy można rozebrać bez oba
teryalów są to odpadki z przeróbki i nie kosztują wy, żeby wszystko wyplynęlo. Przestrzeń, prze
nic, stanowią one nawet czasem materyal nie tylko znaczona na zamulenie, musi stanowić pewnego 
bezużyteczny, lecz i uciążliwy, tam jednak. gdzie rodzaju naczynie, w którym to celu wszystkie 
go brak, trzeba zdecydować się na zebranie i prze- miejsca, któremi szlam móglby uchodzić, zamyka 
wiezienie części powierzchni, najlepiej jakiego się tamami, dzialającemi Jak filtry, które prze
pagórka, przyczem naturalnie można już wybie- puszczają wodę a zatrzymują części stale. Ponie
rać i starać się o ile możności o piasek, gdyż waż stawianie tam jest kosztowne, w celu zao
glina wymaga więcej wody (1,5-2 części na jed- szczędzenia wydatków opiera się dwa boki zwykle 
ną gliny), bardzo powoli obcieka, a wreszcie za- prostokątnej odbudowywanej przestrzeni o starą 
mula calą wodę kopalnianą, na czem cierpi ruch podsadzkę, zaś dwa drugie, względnie jeden, gdyż 
pomp. Bez względu jednak na gatunek materyal przy trochę większym upadzie nie trzeba tam 
musi być w kawalkach wielkości najwyżej 50 do przy ścianie nadkladowej, opiera o ile możności 
100 mm. średnicy, względnie mniej, zależnie od o jeszcze nienaruszony węgiel, a tamami zamyka 
średnicy rur. Sądzimy, że należy przyjąć za za- się tylko chodniki, slużące uprzednio do prze
sadę, że średnica największych kawalków nie po- wietrzania i wywozu. Tamy robi się poprostu z 
winna przekraczać polowy średnicy rur. Jeżeli szeregu dobrze przystających slupów, opatrzonych 
miejsce, skąd materyal otrzymuje się, jest odda- od wewnątrz szalowaniem i uszczelnionych mate
lone od szybu, należy urządzić dobry przewóz ryałem porowatym: nawozem, slomą, plótnem i t. p. 
mechaniczny, co znacznie obniża koszta zamula- Zwykle caly materyal drzewny, użyty na tamę, 
nia. Przywieziony nad szyb rozdrobniony mate- można po obeschnięciu podsadzki wyjąć i użyć na 
ryal sypie się do wielkiego leja, wchodzącego w nową tamę. Przestrzeń, jaką można jednym ruro
przewód rur w szybie. Lej ten zaopatrzony jest ciągiem zamulić, wynosi 80-120 m3 na godzinę. 
w ruszt pojedynczy lub podwójny, który zatrzy- Z poprzednich uwag można latwo wyniosko
muje zbyt wielkie kawalki. N aturainie trzeba się wać, że do zamulania nadają się najlepiej sposoby 
starać, żeby oprócz kawalków większych bylo jak odbudowy dośrodkowe, od granicy pola czy na
najwięcej średnich i calkiem dTobnych, tak żeby dania ku szybowi, gdyż latwo zrozumieć, że po
sklad calej mieszaniny zbliżal się jak najwięcej zostawianie chodników w podsadzce jest bardzo 
do szlamu. Powierzchnia rusztu wynosi 1-2m2• utrudnione. Dlatego też dobrze nadaje się pote-
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mu odbudowa :filarowa z krótkimi filarami, gdyż 
przy długich trudno utrzymać dobre przewietrza
nie. Przy odbudowie przedsobniej w grubszym 
pokładzie możnaby zabezpieczać ściany chodni
ków suchym murem z kamieni, a potem zapełniać 
środek szlamem, zapewne jednak odbudowa taka 
na;potkalaby na liczne trudności. Znacznie ła
twiej da się to urządzić przy odbudowie poje
dynczerni zabierkami (Stossbau), jak to projekto
wano w odbudowie na szybie Salzer i Neuack 
w Westfalii. Odbudowa z zamulaniem wyma.ga 
jednak większego nachylenia pokładu, dość dobre· 
go stropu; oprócz tego wymaga ona więcej tam, 
niż odbudowa filarowa, co prawda nie tak moc
nych. Zresztą ani stopień nachylenia, ani grubość 
pokładu nie stanowią przeszkody. 

Podsadzka namulona posiada wiele zalet: 
przedewszystkiem z powodu prawie zupelnef{O 
wypełnienia (powyżej 90%) odbudowanej prze
strzeni wszelkie obniżenie się stropu jest wyklu
czone, a co zatem idzie, unika się przez to ciś· 
nienia w kopalni oraz uszkodzenia powierzchni. 
Na Śląsku Górnym odbudowano całkowicie po
kład Pochhammer-Flatz, 5 1n gruby naglębokości 
tylko 50 m od powierzchni w pobliżu szybu i pod 
budynkami kopalnianymi. Pomimo, że w pobliżu 
znajdowały się zawaliska starej odbudowy, więc 
i związek warstw był osłabiony, w miejscu, gdzie 
użyto podsadzki namulanej, nie można było zau
ważyć najmniejszego obsunięcia. Ma to olbrzymie 
znaczenie dla kopalń. które z powodu położenia 
w pobliżu miast, linii kolejowych, hut i t. d. bar
dzo dużo węgla musiały zostawiać w :filarach 
bezpieczeństwa. W takiero położeniu znajdowała 
się kopalnia Salzer i Neuack, znajdująca się w 
środku hut Kruppa w Essen, oraz kopalnia Sw. 
Trójcy w Ostrawie, położona w środku miasta. 
Musiano tu poświęcić na filary bezpieczeństwa 
pod kościołem, szybami i ważniejszymi budynka
mi 251150 m 2, t. j. prawie 1/ 4 calego obszaru ko
palnianego. O hecnie wszystkie te filary bezpie
czeństwa można spokojnie i zupełnie czysto od
budować. W kopalniach węgla oprócz zmniejsze
nia ciśnienia, ktore uniemożliwiało czasem utrzy
manie chodników w pobliżu starych zrobów, za
mulanie zmniejs:;;a znacznie, a odpowiednio pro
wadzone, usuwa nawet zupełnie niebezpieczeństwo 
pożaru, oraz znacznie osłabia możliwość wybu
chów, ponieważ najlepsza podsadzka ręczna nie 
wypełnia całkowicie próżni i pozostawia dosyć 
miejsca do gromadzenia się gazów w staryc:n-zro
bach. Jedyną niedogodnością, wynikającą z za
mulania, jest zanieczyszczenie szlamem wody ko
palnianej, na czem cierpią pompy; można jednak 
temu zapobiedz, prowadząc wodę, odpływającą z 
tam, przez stare odbudowy albo chodniki, w któ
rych może się ona odstać należycie. Do pompo
wania bardzo nawet mętnej wody nadają się spe
cyalne pompy odśrodkowe o wysokiero ciśnieniu. 

Oprócz wymienionych poprzednio korzyści, 

jendym z głównych powodów szybkiego rozpo
wszechnienia się tego spc;>sobu byl niższy koszt pod
sadzki zamulanej. Na Sląsku Górnym, gdzie już 
od 3 lat jest on stosowany, koszta wynoszą około 
0,44-0,90 marek na l tonnę węgla, wydobytego 
z tych robót. W tych samych warunkach pod
sadzka ręczna kosztuje 0,70-1,60 marek. Można 
w ogóle przyjąć, że koszta zamulania wraz z kosz
tem rurociągu oraz powiększenia przypływu wo
dy kopalnianej wynoszą l markę czyli 46 kop. 
wobec 1,50 marek czyli 69 kop. na l tonnę węgla 
przy podsadzce ręcznej. 

O b u d o w a. 

Dla zapobieżenia szybkiemu łamaniu się kap 
u odrzwi w chodnikach w Westfalii podciąga
ją pod nie przy stawianiu odrzwi kawalek starej 
liny <!rucianej, która przechodzi przez oba zamki 
i umocowaną jest z tylu slupów kilku gwoździa
mi. Przy większej szerokości chodników kapa 
lamie się bardzo prędko, ale lina, zabezpieczona 
gwoździami od ześlizgnięcia się z kapy, wytrzy
muj e jeszcze· bardzo dlugo, wcinając się w kapę 
nieraz tak silnie, że ją prawie na pół: przecina. 
Jest to wzmocnienie bardzo proste i praktyczne. 

W odbudowach kopalń węgla, szczególnie 
przy słabym stropie, wypadki lżejszych i cięż
szych uszkodzeń, często śmiertelnych, wskutek ude
rzenia lub przygniecenia spadająceroi ze stropu 
bryłami stanowią gdzieniegdzie 50°/0 wszystkich 
wypadków. Dla zapobieżenia temu wprowadzono 
we Francyi a za jej przykładem i w Niemczech 
systematyczną obudowę stropu, najlepiej i charak
terystycznie przeprowadzoną w kopalni Courrieres 
we Francyi. Również w Anglii, jakkolwiek nie 
tak dalece, jak we Francyi i Niemczech, dążą do 
osiągnięcia bezpieczniejszej obudowy przez ozna
czenie największych odległości stempli, grubości 
drzewa i t. d. System obudowy, używany w Cour
rieres, polega na możliwie zupe~nem zabudowaniu 
stropu, tak żeby nie było miejsca, którędy mógłby 
wypaść kamień lub bryła węgla. Stemple stawia
ją się nie pojedynczo, lecz w szeregach, równo
ległych do linii czoła, w regularnych odstępach, 
zaciągając na nie kapy (z połowic), oklinowane do 
stropu tak, żeby między nim a kapą pozostała 
sz1Jara 4-6 cm szerokości. W szpary te kładzie 
się poprzecznie na kapy w odległości 25-30 cm 
od siebie cienkie kawalki odpadków desek, cienkich 
okrąglaków i t. p., tak że powstaje rodzaj kraty, 
pokrywającej cały strop. Przytoczony poprzednio 
szkic odbudowy na kopalni Schlagel und Eisen 
przedstawia tego rodzaju obudowę (rys. 2). Do 
charakterystyki tej obudowy na.leży jednak jesz
cze użycie żelaznych drążków, stosowanych w 
przodkach robót, gdzie więc nie można oprzeć 
drugiego końca desek, gdyż niema miejsca na no
wą kapę i na nowy rząd stempli. 

(c. n. N.). Adam Łukaszewski. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w maju r. 1904. 

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

Rok 1903 l Rok 1904 W r. 1904 wysłano węgla wię-

Nazwa 
kopalni 

Droga ialazna 
Warszawsko-Władańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice 
Hrabia Henard 
Paryż 

Kazimierz i Feliks 
Saturn 
Czeladź 

Flora. 
Jan 
Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Franciszek . 
Matylda 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej IT i Tadeusz IT . 
Ja.kób. 
Flotz Rudolf 
Andrzej l. 
Helena 
Tadeusz I . 
Al wina 
Stel! a 
Wańczyków 

Grodziec rr 
Nierada 
Katarzyna i Ludwika . 

Razem. 

Droga lalazna 
Iwangrodzkil-Dąbrowska 

Niwka 
Mortirn er 
Hrabia Renard 
Paryż 

Kazimierz 
Antoni 
Red en 
Andrzej I. 
Helena 
:Matylda . 
Tadeusz !. 
Jakób. 
Wańczyków 

Franciszek 

____,_____________ cei ( +) al bo mniej (- ), niż 
W Y S Ł A N O W Ę G L A W roku 1903 

W mi.,sie,cu 
maju 

Od pocze,tku ro
kudo3l maja 

W ~;niesie,cu 
maju 

Od pocze,tku ro
kudo31maja 

-------,-----1--------;----- 1--------,--- -- -------,----1 W miesie,cu 

maju 

W okresie czasu 
od pocze,tku roku 

do 31 maja "' ..... 
·o .. 
o 
~ 

2 266 
1206 
1 886 
2 227 
1417 
1 914 
2 753 
2 902 
1 306 

394 
511 

42 
10 

13 
18 

258 
11 
28 

49 

150 
322 
123 

19 80o 

1 253 l 297 
1189 

920 
1 202 

81 
60 
32 
11 

1 

94 
50 
79 
93 
59 
80 

115 
121 

54 
16 
21 

2 
o 

1 
1 

11 
1 
1 

2 

825 

52 
12 
50 
38 
f> O 

3 
3 
1 
1 

o 

~-g~ 
eSoM C) 

~~_g 
""'o ~~'~'" 

W A G O NÓW 

11 031 
8 281 

10 356 
11 874 
8 649 
9 969 

Hi 432 
13 783 

6 359 
1872 
2 762 

11 
228 
óó 

160 
114 
166 
102 
901 
125 
183 

65 
128 
48 
17 

283 

1555 l 757 

105 266 

7 196 
2 768 
6 260 l 
4fl76 
5 523 

7 
223 
292 
286 

18 l 
1f> 
53 
21 
6 

94 
70 
88 

101 
73 
85 

131 
117 

54 
16 
23 
o 
2 
o 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
o 
o 
2 

1~ l 
892 

61 
24 
53 
42 
47 
o 
2 
3 
2 
o 
o 
o 
o 
o 

2 268 
718 

2 530 
2 399 
1532 
1 874 
l! 044 
2 839 
lll16 

261 
511 

45 
7 

3 
83 
12 

196 
36 
37 

6 
31 

396 
233 
115 

20492 

l 489 
:!Oł 

1 295 
875 

1111 

229 
89 
25 

7 
142 

94 
30 

106 
100 

64 
78 

127 
118 

5f> 
11 
21 

2 
o 
o 
3 
1 
8 
2 
2 
o 
1 

854 

62 
9 

54 
36 
46 

10 
4 
1 

o 
6 

wagonów \ wagonów--~---%---. 

11618 
9 803 

13 521 
12 709 

9 864 
11 533 
16 łó5 
14 017 
6 720 
1 248 
2 585 

206 
62 

43 
940 

97 
1 017 

203 
244 
34 

116 

1515 
1 342 

ó83 

98 + 
82 -

114 t 107 
83 
97 -

138 + 
118 -

57 + 
10 -
22 

2 + o -
o -

~ + 
8 -

~ t 
1 

13 + 
1~ j= 

116 485 l 979 + 

7 154 
2 302 
7 509 
5 832 
!) 641 

468 
410 

80 
11 
17 

544 

2 

60 + 
19 
63 + 
49 
47 -

~ + 
1 
o -
o + 
5 + 
o 

2 + o ł 587 i 488 - 40 + 1 532 64ł t 34 3165 
172 8 835 

115 8 1 215 1 40 - 2 1 564 
291 + 11 1 023 

63 - 2 234 
10 + 1 361 

133 - 3ł - 624 -
- -- 177 -
- - - 11 -
3 + 7 - 22 -
3 - 30 + 7 + 

- - - 160 -
10 - 7i - 71 -

~~ + 361 + 77t + 
62 24 t 116 t 
25 t 227 78 
9 32 61 
6 - - 31 -

18 - 37 - 12 -
- -- 48-
- - - 17 -

246 + 164 + 1 232 + 
89 - 27 , - 213 1 -
8 - 7 - 174 -

686 1+ 

236
1 + 

93 -
106 + 

45 -
91 -

3 + 11219 + 

148 + 
29 + 
7 

11 

19 -
31 -

~t 
183 + 

48 + 
22 -

100 -

14~ + = + 
1 - 100 -

42 -
466 -

1249 t 856 
118 

7 -
245 + 
118 + 
206 -

7 -

49~ + 
21 -
4 -

ó 
18 
30 

7 
a 
16 

7 
2 
6 

33 
6 

100 
10 
13 

100 
62 

466 
ó 

12 
62 
33 
48 
9 

100 
100 
435 

14-
23 

11 

1 
17 
20 
17 

2 
100 
110 

40 
72 
39 
13 

926 
100 

66 

Razem · l 5 046 l 210 l 27 644 l 234 l 5 466 l 228 l 29 970 l 252 l+ 420 l + 
W ogól e l 24 852 ! 1 035 1 132 910 ! 1126 l 25 958 l t 082 l 146 455 / 1 231 l+ 1106 l+ 

8 1 + 23261 + 8 

4 l+ 13 5451 + 10 
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W maju roku 1904 przypadało do podzia
łu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 900 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 21-526 
wagonów. Z liczby tej kopalnie odwolaly 2172 
wagony, czyli 10°/0 ; winny byly przeto otrzymać 
19 354 wagony; przyjęły dodatkowo ponad normę 
726 wagonów, wlaściwe odwolanie wynosilo przeto 
1446 wagonów czyli 7%. Droga żelazna podstawiła 
20 080 wagonów czyli 836 wagonów na dzień ro
boczy, a przeto o 726 wagonów czyli 4°/0 więcej, 
niż kopalnie winny by!y otrzymać. Oprócz tego 
droga żelazna podstawiła kopalniom ponad normę 
482 wagony austryackie. 

W maju roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 285 wagonów dr. żel. Iwangrodzko - Dąbrow
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 
6 739 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały 
1484 wagony czyli 220fo, przyJęły dodatkowo 
ponad normę 273 wagony, wlaściwe odwołanie wy
nosiło przeto 1211 wagonów czyli 180fu. Droga że
lazna podstawiła 5 495 wagonów czyli 229 wago
nów na dzień roboczy a przeto o 240 wago
nów czyli o 50fo więcej, niż kopalnie winny były 
otrzymać. 

W maju roku 1904 przypadało do podzia-

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

lu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 840 wa
gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
w Golonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. I wangrodzko-Dą
brows ki ej. Kopalnie wyslaly tą drogą 1865 wa
gonów czyli 78 wagonów na dzień roboczy a 
przeto o 1025 wagonów czyli o 122% więcej, niż 
przypadało z podzialu. 

W maju roku 1904 kopalnie wysłały 
do Warszawy 3 631 wagonów węgla czyli 151 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w maju 
r. 1903, o 354 wagony czyli o 110fo. W okresie 
czasu od 1 stycznia do 31 maja r. 1904 kopalnie 
wyslaly do Warszawy 23 264 wagony węgla czyli 
195 wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
samym okresie czasu r. 1903, o 1805 wagonów czy li 
o SOfo. W maju r. 1904 kopalnie wyslały do 
Łodzi 3 573 wagony węgla czyli 149 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w maju r. 1903 
o 1299 wagonów czyli o 260fo. W okresie czasu od 
l stycznia do 31 maja r. 1904 kopalnie wyslaly 
do Łodzi 24029 wagonów węgla czyli 202 wago
ny na dzień roboczy; mniej, niż w tym samym 
okresie czasu r. 1903, o 3 523 wagony czyli 
o 130fo. 

R . K. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w marcu r. 1904. 

WYDOBYWANIE GALMANU. W marcu roku 1904 
w trzech kopalniach galmanu bylo 49 szybów, sztol
ni i t. p.; kotlów parowych w kopalniach bylo 6; 
kopalnie były czynne w przeciągu 24 dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko
palniach byla następująca: 

Liczba Moc 

Wyciągowe 4 90 
W odociągowe . . 3 216 
Do innych celów l 20 

1,95 
4,68 
0,43 

Razem 8 326 7,06 
Liczba silnic ręcznych wynosila 8, koni ro

boczych na powierzchni-26. 
Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 

była następująca: pod ziemią 641, na powierzchni 
mężczyzni 337, kobiety 164, razem 1142. N a 10 000 
pudów wydobytego galmanu przypadało robotni
ków: pod ziemią 13,90, na powierzchni mężczyzni 

7,31, kobiety 3,56, razem 24,77. Przeciętna wy
dajność jednego robotnika na dniówkę wynosila 
wogóle 16,83 pudów; wydajność ta, sprowadzona 
do miesięcznej, wynosilaby 403,92 pudów, do 
rocznoj-4 847,04 pudów. Liczba ogólna odrobio
nych dniówek byla następująca: pod ziemią 15 383, 
na powierzchni mężczyzni 8 082, kobiety 3 936, 
razem 27 401. N a 10 000 pudów wydobytego gal
manu przypadało dniówek robotników: pod zie
mią 333,51, na powierzchni mężczyzni 175,22, ko
biety 85,34, razem 594,07. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosila (w rublach): pod ziemią 
16 969, na powierzchni mężczyzni 6 556, kobiety 
l 266, razem 24 791. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosi! (w rublach): pod 
ziemią 1,10, na powierzchni mężczyzna 0,81, ko
bieta 0,32, w ogóle 0,90. N a 10 000 pudów wydo
bytego galmanu przypadało zarobku robotników: 
pod ziomią 367,90, na powierzchni mężc~yzn~ 142,14, 
kobiety 27,45, razem 537,49. Wypadkow meszc~ę
śliwych z robotnikami by lo 6, zakończonych częścw
wą niezdolnością do pracy, 3, zakończ~ne . wy
zdrowieniem zupełnem, i 1, zakończony śm1ere1ą. 
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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 Od poczll,tku Od pocz~tku Od początku roku 
Marzec roku do 31 Marzec 1oku do 31 Marzec do 31 marca marca marca 

p u d ó \V pudów i % pudów l %_ 
Bolaslaw 11 4079 186 574 86925 234 825 - 27 154 - 24 + 48251 + 26 
J ózef. gBw 304666 142 J04 43' 886 + 43 332 + 44 + 127 220 + 42 
Ulisses I78 327 6146go I8g 288 68766I + IOg6I + 6 + 72971 + I2 

Razem 

Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia. 
Powyższa ilość galmanu podlug gatunków 

przedstawiala się, jak następuje: 

Gruby . . 150144 " " 35,89 " " 
Drobny . 268 173 " " 64,11 " " 

Ilość wydobytego galmanu z blyszczem 

Nazwa kopalni 

oleslaw B 
J ózef. 
Ulisses 

Rok 1903 

Od pocz(\tku 
Marzec roku 

do 31 marca 

---p u d 

28g6o 6g623 
- -

3484 I3 156 

Razem 418317pud. czyli 100,00 % wydobycia. 
olowiu podlug kopalń byla następująca: -

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

l Od poczs.tku Od początku roku 
Marzec roku Marzec do 31 mar ca l do 31 marca 

-l % w ó w pudów 
l 

pudów l ,u 

38723 848g4 + 9?63 + 34 + I527T + 22 
- - - - - -

4 I99 13013 + 715 + 21 - 143 - I 

Razem 32444 l 82779 l 42922 l 97907 l + 10478 1 + 32 1 + 15128 l + 18 

Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawiał: się, jak następuje: 

ozostalość z poprzedniego miesiąca p 
w marcu r. 1904 wydobyto. 

R 
R 

azem pozostalość i wydobycie 
ozchód w marcu r. 1904 

p ozostalość na 31 marca r. 1904. 

G 

Niesorto- 1 
wany -

p 
-

I 38g002 
-

T 38g002 

I3 719 

I 375 283 

a l m a 

Gruby l Drobny 

u d 

374 302 778 307 
ISO I44 268 '73 

524446 T 04648o 
I93822 362622 

330624 683 8s8 

-
n Galman 

z blysz-

l 
czem olo-

Razem WlU 

ó w 

l 2 54' 61( I 077720 
418 3I7 42922 

2 959928 T T20 642 
570163 -

2 389?65 I 120642 
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Pz.uKANIE GALMANU. W marcu roku 1904 były 
·czynne dwie płuczki galmanu i bŁyszczu olowiu. 
N a pl:uczkach tych by lo 3 kotly parowe i 3 ma
czyny parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 208. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosiła. 46,42 pudów galmanu piukanego; wydaj
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
1021,24 pudów, do rocznej - 12254,88 pudów. 

Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła 
4 579. N a 10 000 pudów galmanu plukaneD"o przy
padało robotników 9,78, a dniówek, odro~ionych 
przez robotników, 215,40. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosiła 2 706 rubli; przeciętny za
robek jednego robotnika wynosi! na dniówkę 
59 kop. N a 10 000 pudów galmanu piukanego 
przypadało zarobku robotników 127,30 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami nie bylo. 

Ilość otrzymanego galmanu płukanego w porównaniu z rokiem 1903 podlug płuczek była następująca: 
-

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

Od poczl\tku Od poczl\tku Nazwa pluczki Od początku roku 
Marzec roku Marzec roku Marzec do 31 marca do 31 m arca do 31 m arca 

---p u d ó w pudów l % pudów l % 

Bo 
Ol 
M 

lesławska 57 516 192402 g:J 036 
l 

262 300 + 325201 + 57 + 6g8g8 1+ 36 
kuska . . - - - l 15 000 - - + 15000 + -

echaniczna 126000 359 2g:J 116 SIO 392 293 - 9 4(]J - 8 + 33003 + 9 

Hazem . 

Ilość otrzymanego blyszczu olowiu w porównaniu 

66g593 l + 230301 + 13 1 + ''7(]Jr l+ zr 

z r. 1903 podług pluczek byla następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 otrzymano więcej C+) 

~o mniej C-), niż w r. 1903 -
Od początku Nazwa pluczki 

Marzec roku Marzec 
l Od pOCZI\tku Od początku roku 

roku Marzec do 31 marca do 31 m ar ca 
~::: 

p u d ó w pudów l % pudów l % 

olesławska B 
o 
M 

4 IOO 8165 5 883 
i 

10791 + 1783 + 43 + 2626 l+ 32 
lkuska . . - -

echaniczna - -

Razem l 4 roo l 8 165 l 
czu 

Przychód i rozchód galmanu piukanego i blysz
olowiu w marcu r. 1904 byl następujący: 

Pozostalość z poprzedniego miesiąca 
W marcu r. 1904 otrzymano . . 

Razem 
Rozchód w marcu r. 1904 . 

Pozostalość na 31 marca r. 1904 

l Galman l Błyszcz 
płukany ołowiu 

pudów 

6J 3 555 22 830 
200 546 6033 

28863 

1573 7091 28 863 

- - - - - -
ISO 2 350 + rso + - + 2 350 i+ -

'3 141 l + l 933 l + 47 1 + 49~ l + 61 

WYTAPIANIE CYNKU. W marcu roku 1904 W 

trzech hutach cynkowych. bylo czynnych 50 pie
ców gazowych i 7 pieców prażalnych; piece ga
zowe zawierały 1 920 mufli. Czynnych kotłów pa
rowych bylo 10, maszyn parowych 12 o mocy 
184 IP. Przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków była następująca: wytapiacze 75, palacze 101, 
ściągacze 49, muflarze 11, pomocnicy 55, pozosta
li robotnicy 338, razem 629; w tej liczbie mężczyzn 
by lo 569 czyli 90,46%, kobiet 60 czyli 9,54 ~. 
N a 1 000 pudów wytopionego cynku przypadaJ o 
robotników: wytapiacze 1,36, palacze 1,83, ściąga
cze 0,89, muflarze 0,20, pomocnicy 0,99, pozostali 
robotnicy 6,11, razem 11,38; w tej liczbie mężczyzn 
10,28, kobiet 1,10. Przeciętna wydajność jednego 
robotnika na dniówkę wynosiła 2,84 pudow cyn
ku; wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, 
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w;ynosiłaby 73,84 pudów, do rocznej-886,08 pu- ~ muflarze 553, pomocnicy l 928, pozostali robotni
dow. Liczba ogólna odrobionych dniówek wyno- cy 9 648, razem 24638; w tej liczbie zarobek męż
sila: wytapiacze 2 332, palacze 3 130, ściągacze czyzn wynosił 23 590, kobiet l 048. Przeciętny 
1511, mutlarze 342, pomocnicy l 712, pozostali l'o· j zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
botnicy 10 464, razem 9491, w tej liczbie męż- (w rublach): wytapiacze 2,24, palacze 1,65, ściąga
czyzni odrobili 17 636 dniówek, kobiety-l 855 cze 1,39, muflarze 1,62, pomocnicy 1,13, pozostali 
dniówek. Na l 000 pudów wytopionego cynku robotnicy 0,92, wogóle 1,26. Na l 000 pudów wy
przypadało dniówek robotników: wytapiacze 42,16, topionego cynku przypadało zarobku robotników 
palacze 56,59, ściągacze 27,32, muflarze 6,18, po- (w rublach): wytapiacze 94,57, palacze 93,49, ścią
mocnicy 30,95, pozostali robotnicy 189,18, razem gacze 38,09, muflarze 10,00, pomocnicy 34,86, po-
352,38; w tej liczbie dniówek, odrobionych przez zostali robotnicy 174,43, razem 445,44; w tej licz
mężczyzn- 318,85, przez kobiety- 33,53. Suma bie zarobku mężczyzn 426.50 i kobiet 18,94. Wy
ogólna zarobku robotników wynosiła (w rublach): padków nieszczęśliwych z robotnikami było 3, 
wytapiacze 5 231, palacze 5 171, ściągacze 2 107, zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

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

Nazwa huty 

Paulina 
onstanty K 

B ędzin 

Rok 1903 

-
Marzec 

Od pocza,tku 
roku 

do 31 marca 

p u 

16 338,so 54g00 
11 756 3368o 
16 779 48783 

l 

Rok 1904 

l 
Marzec 

l Od pocza,tku l roku do aj marca 

d ó w 

22721•751 66 92o,so 
12 504 

l 
37 621 

17 542 51 907 

Oprócz tego otrzymano następującą ilość pyłku cynkowego: -
Rok 1903 Rok 1904 

-
Nazwa huty 

Marzec 
Od pocza,tku Od pocza,tku 

roku Marzec roku 
do 31 marca do 31 marca 

l 

p u d ó w 

Paulina . 2 sw,so 6 544,55 1 sss~5o l 6710 
Konstanty 427 I 199 451 l l 555 
Będzin 461 l 398 537 l 

l s83 

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

Marzec l Od początku rok 
do 31 marca 

pudów l o/o pudów l 0
/ 0 

u 

l 

+6 383,25 + + 1' 9'So,5o 
l 

+ 39 22 

+ 748· + 6 + 3941 

l 
+ 12 

+ ?63 + s + 3124 + 6 

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

Od początku roku 
Marzec do 31 marca 

pudów l % pudów l % 

-l 342 l - 46 + 165~-15 1 + 3 

+ 24 + 6 + 356 + 30 

+ 15 l + !6 + 18) + 13 

Razem l 3 785,50 / 9 141,55 l 2 543,50 l 9 848 / - '242 / - 33 l+ ]06,45 1 + 8 

Pozostałość wytol?ionego cynku ;v hutach [ na blachę cynkową sprzedano 6100 :rudów cz~li 
na d. 31 marca wynosiła 6379,97 pudow, pyłku 18,17% sprzedaży, kupcom do dalszeJ sprzedazy 
cynkowego-4977,9 pudów. -320 pudów czyli 0,95% i pozostałym odbiorcom 

Rozchód cynku w marcu roku 1904 wynosił 27 160 pudów c:z.yli 80,88% ·. : 
56 547 pudów, pyłku cynkowego-2275 3 pudów. Podług mieJSC wysyłki rozc~od sp.rzeclanego 

, . ' . cynku oraz pyłku cynkowego składał s1ę z nastę-
R~zchod cynk"': składa;ł s~ę z na~tępuJących pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Polskieg? 

pOZJ;"CYI: dl_a dalszeJ przerob~t U Siebie 2~967 wysłano 10140 pudów cynku czyli 30,20% wcrsyłki 
pud~w czyl~ 40,~2 \ rozchodu 1 sprzedano 33580 i 11.0 p-qdów pyłku cynkowego czyli ~,84 ~ wy
pudow czy h 59,38% rozchodu. syłh; do Cesarstwa wysłano 23 440 pudow cynku 

Podlug kategoryi odbiorców rozchód sprze· l czyli 69,80% wysyłki i 2165,30 pudów pyłku cyn-
danego cynku składał się z następujących pozycyi: kowego czyli 95,16% wysyłki. R. K. 
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j> rzegfąa fiteratury górniczo ... fiutniczej. 
Spis art91{ułów, .zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

~ornozawodskij Listok (1904). Dodatek a .swtaszcza zastosowanie ich w silnicach gazowych 
techntczny N2 5. a) A. Tefpigorew. O sposobach (c. d.) . Opis podwójnie działających silnic czte
odbudowy poktadóllJ w~glz kamiennego 'l.f.l !~opalniach rotaktowych systemów Otto w Deutz i N orymber
Rosyi potudniowej (c. d.). b) W: Fritz. Piece llokso- ska-Augsburskiego towarzystwa budowy maszyn. 
we z ulawianiem wytworó :eJ pobocznyc/z (dok.). c) Opis silnic dwutaktowych systemów Kortinga i 
L. Podhajecki. Jan_vs.c:-Tu!dlskie kopabzie mdv że- Oechelhausera oraz wyniki badań silnicy Oechel
laznej w Kierczu. - hausera, dokonanych w hucie żelaznej Borsigwerk. 

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenierow b) Speer. Laboratorywn mechaniczne do badm'z lin 
(1904) N2 l. a) Z. Wojslaw. Perforator, poruszany wyciq,gowych, uffywanych w kopalniach w Westfalii. 
turbinq, wodnq,. Wszystkie dotąd znane systemy Sprawozdanie zawiera opis maszyn, zastosowanych 
perforato~Ó\~ (wiertarek) posiadają braki, dla któ- w laboratoryum. Przedewszystkiem zasługuje na 
rych znaJdUJą bardzo małe zastosowanie w prak- uwagę maszyna o sile rozrywającej 250000 kg do 
tyce. Praca pożyteczna perforatorów udarowych, badania wytrzymałości na rozerwanie caJych lin 
bardzo ciężkich, wynosi zaledwie 0,7% zużytej skręconych . Oprócz tej maszyny, wykonanej w 
siły. Perforatory obrotowe, ciężkie i niewygodne fabryce C. Hoppe w Berlinie, laboratoryum po
yr użyciu, po:r;timo wię_kszej wydajności nie mogą siada dokładne maszyny dla prób wytrzymałości 
J~dnakże wspolz~w?dmczyć z pracą ręczną gór- na rozerwani.e, zgięcie i skręcenie pojedynczych 
mka. Autor oplaUJe. nowy perforator obrotowy drutów. 
swego pomys-łu, lekki (waży 15 funtów) i wyaod- N2 21. a) Bawn. Zużytlcowanie gazów, otrzy
ny w użyciu. Swider, wprowadzany w ruch ~ałą mywanych w piecach koksowych, a zwlaszcza zasto
turbinkąwodnąomocy3/41P,robi4000-7000 obro- wanie ich w silnicac/z gazowych (dok.). b) Opis no
tów na minutę; strumień wody do poruszania tur- 1.oej ptuc.:;/d do 'l.Vfgla kamiennego w hucie żelaznej 
biny i przepłukiwania otworu dostarczyć może Rochling pod Vatklingen ( Saar). c) Przemysl gór
zwykł:a sikawka pożarowa. b) B. Luri. Ztoto w niczy we Francyi w r. 1902. 
gubemii lfoskiewskiej. W odległości 40 wiorst od N2 22. a) Brauns. O pożarach kopal/z, wy
~oskwy nad rzeczką Ikszą odkryte zostało zloże wotywanycll samoz apalaniem si~ 'l.o~gla, i środkach 
JHas~u złoto~oś~ego; .ze -.,vzględu na bardzo .male 

1 
::mb~.zpieczajqcych, pr.syj~tvc!z ~ okr.fgt~ gómiczym 

Ilości złota, Jakle daJe s1ę otrzymać, wątphwem Zwtc!zatt (pocz.). Powstawamu pozarow wskutek 
jest, ażeby odkrycie to moglo mieć znaczenie samozapalania się węgla w kopalniach okręgu 
praktyczne. c) .4.. Hitinski. O wylicz -uzitt katów w Zwickau sprzyjają w wysokim stopniu warunki 
kalibrach walców w;v~ai'z~zajq,cvc!z dla żelaza !;wadra- ~ naturalne:. cienk.ie stos~nkowo przerosty po~n.iędzy 
towego. d) A. Jfttwskz. Badanie karbanatów na pokładami smoltstego 1 ł:atwo kruszącego s1ę węg
zglliecenie. Dla przekonania się, do jakich granic la, poprzerzynane w różnych kierunkach uskoka
można dop_rowad.zić ciśnienie na koronkę, używa- mi i szc~elina~i, wypełnionymi mi.aJe~ wę~lo
ną przy wiercemach dyamentowych, autor wyko- wyro, daJą powl8trzu możność przemkama z Jed
nał kilka prób wytrzymałości dyamentów czar- nego pokladu do drugiego; brak dostatecznej iloś
nych (ka~bonatów) na. zgni~cen~e. Poddają? dya- c~ materyał:u podsadzkowego zmusza do stos_owa
menty probom na zgmeceme między dużemi płyt- ma filarowego sposobu odbudowy, przy ktorym 
kami ze stali lanej w prasie systemu Gagaryna, tworzy się sporo miału węglowego, latwo zapala
otrzyma-l średnią wytrzymałość 60-70 kg na 1 cm2 • jącego się pod działaniem przenikającego do sta
Poniew~ż .do~':.\d przyjmowano powszech11ie tylko rych zrobów powietrza. b) Laudien. Porównanie 
12 kg c1śmema na l cm2 płaszczyzny koronki, więc wydajności sililic parowych i elektrycznych w zasto
według autora próby powyższe wskazują, że ciś- sowaniu do poruszania maszyn wyciq,gowych. c) A. 
nie?ie .można będzie znacznie powiększyć, uży- .lfikolajcz ak. Nowy materyat wybuchowy. Artykuł 
waJąC Jednakże dyamentów mnieJszych rozmiarów podany w streszczeniu w Przeglqdzie Górllicz o-
jako bardziej wytrzymaJych. ' Hutniczym (M 19, kronika bieżąca). 

N2 2. a) Sprawozdanie z posiedzenia cz lollków N2 23. a) Bra~ms. O pożarach kopalń, wywo-
Towarzystwa inżynierów górniczych d. 19 lutego r. b. tywanyclz samozapalaniem si~ w~gln., i środkach za
Treść przemówień, poświęconych uczczeniu za- be.spieczajgcych, przvjętych w okr~gu . górniczy'~! 
slug, położonych przez ś. p. Zygmunta Wojsława Zwickaz,t (c. d.). Roboty przy obudowie chodm
na polu nauki i techniki górniczej . ków i odbudowie pokładów, mające na względzio 

OlUckauf (1904) N2 20. a) Bawn. Zużytko- zapobieganie pożarom. b) Schulte . Nowości w dzie
wanie gaz6w, otrzymywanych w piecach koksowych, dzinie ratownictw~. Opis i ocena krytyczna pneu-
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matofora typu Schamrock i przyrządu ratunko- Revue de metallurgie (1904) N2 l. a) F. 
wego Giersberga (model r. 1904), istniejącego w Osmond, Ch. Fremont i G. Cartaud. O odksztatc-
dwóch odmianach, a mianowicie: z respiratorem niach> spowodowanych dzialaniem sil rozrywajq.cych 
lub helmem. W końcu zalączono szczegółowy na żelazo i stal miękkq.. Autorowie podają zebrane w 
wykaz kosztów utrzymania stacyi ratunkowej na calość wyniki wlasnych badań oraz innych auto
jednej z kopalń w Westfalii. c) Nowa sortownia rów, zajmujących się mikroskopowem badaniem 
1: p tuczka w kopalni Dahlbusch. d) Przyrzq.dy do budowy miękkiej stali i odksztalceń, zachodzących 
oczyszcz ania wody i san1.oczynnego z asilania kotló·w. pr~ed i po. rozerwaniu pod dzialaniem sil rozry
Opis przyrządów do oczyszczania wody systemów waJących . b) L. Guillet. Wplyw krzenzu na żela
W altera i Brenera, i przyrządu Kortinga do zasi- zo. Zaznaczywszy na wstępie, że stal ze znaczną. 
lania kotłów. zawartością krzemu · posiada już dziś duże znacze-

St hl d · (1904) 10 nie, jako materyal do wyrobu resorów, autor po-
a un Etsen NQ • a) E. Baur. daje wyniki prób mechanicznych stali z zawar-

Faber du Faur i zastosowanie gazów wylotowych. 
Autor zebral z dawnych akt wiadomości, doty- tością okol o 1,200 Si przy 0,500--0,650C.; stal ta-

ka staje się bardzo wytrzymalą na uderzenie, a 
czące pierwszych usil'owań zastosowania gazów jednocześnie znacznie podnosi się jej granica ela-
wylotowych do ogrzewania wiatru przez Faber D 
·au Faura w hucie żelazneJ· Wasseral:fingen w r. styczności alej autor podaje wyniki badań mi-

kroskopowych i mechanicznych nad dwiema se-1832. b) Diegel. Zachowanie się niektórych metali · • l k h · 
) A k l · ryam1 stOf>OW że azno- rzemowyc , zawieraJących 

·w ·wodzie morskiej (pocz. · rty u zawiera wy- 0,4--29,0SI; próby pierwszej seryi zawieraly 0,200 
niki doświadczeń, dokonanych nad wplywem dlu- do 0,300C., drugiej zaś 0,750-1,000C. Stal pierw
gotrwalego dzialania (6-25 miesięcy) wody mor- szej seryi daje się walcować, gdy ilość krzemu nie 
skiej na niektóre metale i stopy. Stopy miedzi przekracza 7%; przy większeJ· zawartości węgla 
z niklem 57Cu i 42Ni lub 77,5Cu i 20Ni są od- 0 l 
porne na cizialanie wody morskiej; odporność ta ( ,750) i ość krzemu może dochodzić tylko do 5%. 
wzrasta, gdy stopy znajdują się w polączeniu z NQ 2. a) F. Osmond i G. Cartaud. O żelazie 
innymi metalami; miedź i bronz do pewnego stop- meteorycznem. b) O. Boudonard. Przemiany ato
nia, żelazo zaś zupelnie zabezpiecza stopy od nisz- tropowe stali niklowej. Opis badania zjawisk ciepl
czącego wplywu wody morskiej nawet po uplywie nych, towarzyszących przemianom alotropowym 
3 lat. Wplyw niklu na stopy miedziano-cynkowe stali niklowej . c) G. Tarbe de Saint-H arduin. Ba
jest dodatni, lecz nie posiada znaczenia praktycz- dania toplhvośd materyalów ogniotrwałych. Autor 
nego, gdyż stopy takie nie dają się kuć. Czysta opisuje prace, jakie wykonal w celu zbadania spo
miedź znacznie prędzej zostaje uszkodzona przez sob~ oznaczania punktów ~opliwośąi materyalów 
wodę, niż nieczysta, przyczem miedź, wytwarzana ogmotrwalych na podstawie sposobu Jegera. d) 
sposobem hutniczym, zachowuje się podobnie jak [ E. de Billy i J. Milins . Obecne warunki wspólza
elektrolityczna; obecność tlenu zmniejsza. wytrzy- wodnictwa międzynarodowego w przemyśle. żelaznym 
malość miedzi, podczas gdy arsen w ilości okolo (pocz} . Stan prze~yslu żelaznego w Niemczech, 
0,5% czyni miedź odporniejszą na cizialanie wody Anglu 1 Stanach ZJednoczonych. 
mors.kiej. .c) O. Si1.-r:mersbach. Amerykm1._ska od- Revue universelle des mines (1904) Kwie
lewn~a stalz ~ Angln. W celu sku~eczn_reJszego cień. a) M. Bodart. sposoby odbudowy pokladów 
':"spo~za~odmctwa z przemys!em angiel~klm .ame; węgla !zamiennego w z?glębiu Rdzsko- Wesifalskiem 
Iykanskle towarzy~two Westmghouse E~ectnc o_ (dok.). b) N. Francois . Sposoby mierzenia rozcho
z?udowa.lo w okol~cach Mancheste;-u duzą odlew- dtt gazów. Autor zajmuje się glównie opisem spo
mę stah, zasluguJącą . na. szczegolną u~agę ze sobu, polegającego na oznaczaniu szybkości stru
względu na zas~osowame s1ly elektryc.zn~J w ob- mienia gazu podlug jego sily żywej. c) R. .Jia
szernym ,z.akresle. d) H . Macco. TVęgtel .z koks w thot. O nowych sililicach gazowvch. d) L. Blum. O 
Stanac(t Z;ednoczonych. . J ~st to uzupeln~eme o b- sktadzie żużli wiellzopiecowych. Tlomaczenie ze St t hl 
szerneJ pra~y o ~olozemu przemysłu zelaznego und Eisen (r. 1901.). e) L. de Koninck. Zastosowa
w Ameryce ); za>yiera ono dane ,O prze~yśle wę~ nie żelaza elektrolitycznego do oz nac.sania miana 
glowym, a główme koszta W:ftworczośCI węgla 1 nadmanga7lia7lu potasu. Żelazo metaliczne, używa
koksu . . e) E. .(aboulay .. A11alzza ferro~hromu . f) Z ne do oznaczania miana, zawsze zawiera pewną 
praktylzz 1 teoryz odlewnzct~a. ZasluguJą n~ uwagę ilość zanieczyszczeń, mogących mniej lub więcej 
arty.kuły: "o. formowan.m rur rozga!ęzwn:y-c:h:, wplywać na dokladność oznaczeń; zalecane w os
"Op1s suszarm w ~dlewm V~lkan w Szczec1?1e , tatnich czasach żelazo. elektrolityczne również nie 
"Maszyny pomocn,ICze do uzytku w odlewmach. jest zupelnie czyste. Obecnie dla ustalania miana 
g) K. 5_cho~t. Porownawc.sa statys~yka wywozu w Skrabal proponuje wytwarzanie siarczanu żelaza
przemysł~ z·~Zazttym. .~rtyku~. z~w1era ~ane, . doty- wego z soli Mohra sposobem elektrolitycznym, a 
czące N1em1ec, Anglu, Belgu 1 Stanow ZJedno- następnie oczyszczenie go przez wykrystalizowa-
czonych. nie lub strącenie alkoholem. 

*) Stahl und Eisen, r. 1903, M 10, r. 19&, MX! 2 i 3. W. K. 
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Kronika bie~ąca. 

Nowy materyał wybuchowy. Własność ni- 4 087 rub., utrzymanie koni 1375 rub., utrzymanie 
tragliceryny zamarzania przy nizkiej temperatu- wodociągów 571 rub., utrzymanie ogrzewania cen
rze staje się często powodem wypadków nieszczę- tralnego i łaźni 620 rub., utrzymanie domów 
śliwych, zachodzących podczas wyrobu, użycia i mieszkań 2962 rub., reparacya budynków 458rub., 
lub przewozu nitroglicerynowych materyalów wy- podatki 4038 rub., cele dobroczynne 194 rub., pro
buchowych. Zalecane często środki, mające na ce- wizye i procenty 219 rub., zmniejszenie się war
lu zabezpieczenie nitrogliceryny przed zamarza- l tości ruchomości 6 697 rub.; w roku sprawozda w
niem, jak np. dodawanie kamfory, nitrobenzolu, 1 czym Towarzystwo przyniosło 226 567 rub. 
terpentyny i in ., nie dają dostatecznej pewności. , straty. Stan czynny bilansu Towarzystwa składa 
Dr. A. MIKOLAJOZYK (Gluckauf, r. 1904, .J\2 22) od- się z następujących pozycyi: nadania górnicze 
kryl nowy matery al wybuchowy, dwunitroglice- 525 000 rub., organizacya Towarzystwa 49 909 rub., 
rynę C3 H5 (OH) (ON0 2) 2 , który dzięki swym l wartość wywłaszczonej ziemi 160207 rub., majątek 
znakomitym własnościom może zupełnie wyprzeć ruchomy szybu głównego i wentylacyjnego 64999 
nitroglicerynę albo też zmienić jej szkodliwe włas- rub ., szyb główny 748407 rub., szyb wentylacyjny 
ności. Dwunitrogliceryna nie zamarza nawet w 249580 rb., domy mieszkalne 323094 rb., pozostałe 
czasie najsilniejszych mrozów, na uderzenie, tar- bndowle i urządzenia 131303 rub., zapasy materya
cie i działanie wysokiej temperatury jest mniej łów i węglfL 21350 rub., otwory wiertnicze 28549 
czulą niż nitrogliceryna; pod względem chemicz- rub., roboty przygotowawcze 16 942 rub., poszuki
nym związek ten jest dostatecznie ~talym: ~;dyż wania rudy żelaznej 763 rub., papie1:y procento~e 
może być przechowywany przez kilka miesięcy, 1168 rub., depozyty 89 063 rub., gotowka w kas1e 
nie doznając żadnych zmian. Własność rozpuszcza- 5 748 rub., depozyty i dłużnicy 218556 r ub., sumy 
nia bawel'ny kolodyonowej _i tw?rzenia tym_ spos~- przechodnie 3178 rub., straty z r. 1900-14 754 rub., 
bero żelatyny wybuchoweJ pos1ada dwumtrogh- straty z r. 1901-45149 rub., straty z r. 1902-
ceryna już przy nizkiej temperaturze, przytern 162041 rub., straty z r . 1903-226567 rub.; stan 
w stopniu znacznie wyższym, niż nitrogliceryna. bierny: kapitał akcyjny 2625000 rub., kapitał za
Dodając dwunitrogliceryny do nitrogliceryny, pasowy 1182 rub., kapitał amortyzacyjny 173658 
z którą daje się mieszać w rozmaitych stosunkach. rub., wierzyciele 108433 rub., depozyty 89062 rub., 
można własności tej ostatniej zmienić w stopniu sumy przechodnie 88994 ruble. 
bardzo znacznym. Przez dodanie odpowiedniej iloś
ci dwunitrogliceryny mtrogiliceryna traci własność 
zamarzania a jednocześnie zyskuje na sile wybu
chowej. Zdaniem wynalazcy nowy związek zajmie 
wybitne miejsce w szeregu materyalów wybucho
wych. 

W. K. 
Bila ns T owarzystw a Grodzieck ieg o. W M 

21-ym TViestnika Finansow> Promyszlennosti i Tor
gowli z r. b. ogłoszony został bilans Towarzystwa 
Grodzieckiego kopalń węgla i zakladów przemy
słowych. W roku sprawozdawczym Towarzystwo 
miało następujące wpływy: procenty od kapitałów 
14981 rub., dzierżawa domów i gruntów 3G56 rub., 
sprzedaż węgla G1 716 rub., wartość węgla, użytego 
na potrzeby własne, 41305 rub.; wydatki wynosiły: 
amortyzacya 77 812 rub., eksploat.acya węgla 
169296 rub., pensya pracującym 32671 rub., wy
nagrodzenie członków rady zarządzającej i komi
syi rewizyjnej 11500 rub., utrzymanie magazynu 
332 rub., reparacya ruchomości 88 rub., wydatki 
kancelaryjne 955 rub., utrzymanie dróg 15226 rub., 
wynajęcie mieszkań 480 rub., oświetlenie 2 610 rub., 
pomoc lekarska 4361 rub., wydatki różne 9774rub., 
ubezpieczenie 3 652 rub., utrzymanie stróżów 

s. 
Wytwórczość surowca w Niemczech w r. 

1903 wynosiła (w tysiącach pudów): 

Podług gatunków r. 1902 
. Surowiec lejarski 98860 

" Bessemera 23 640 
" Thomasa . 316820 
" pudlowy, zwier-

ciadlany i specyalny 

Podlug okręgów 
Westfalia i prowincye 
nadreńskie . 

Razem: 

Lotaryngia i Luksemburg { 
Saar l 
Sląsk . . . . 
Pomorze . . 
Sieg i Lann . . 
Hanower i Brunświk 
Bawarya, Wirtemberg i 

Turyngia 
·Razem: 

73660 

512980 

200320 

200900 

41650 
7800 

33220 
21070 

8020 

512980 
s. 

r. 1903 
109810 
27270 

383260 

95390 

615 730 

244760 
196430 
44930 
45970 

8230 
43840 
21840 

9730 

615730 
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Cło wywozowe od węgla w ważniejszych państwach. 

Antracyt Węgie l kamienny Kok s 

§~as " §~ PAŃSTWO ~"' 
~-~~ W monecie i wadze W monecie i wadze W monecie i wadze s·..-,cfS 

~:§1 'h. g, ~ ·~'g 
"' p, p, i!: O ~OP. 

miejscowej ~,g-g miejscowej e~-o miejscowej o .hl.,; 
"o o 

~ P.oo 
~ Cll.O 

Rosy a 
Do portów morza Czar-
nego i Azowskiego *) *) 6 6 9 9 
Przez zacbodnią gra-

*) *) 3 3 41/2 41/2 nicę lądową 

Przez zacbodnią gra-
nicę lądową, kon-
wenc .. ) *) *) 11/2 11/2 21/4 21/4 
Do portów morza Bal-
tyckiego *) *) 
Do portów morza Bia-

11/2 1'/2 21/4 21/4 

lego *) *) o o o o 
Szwecya . o o o o o o 
Norwegia. o o o o o o 
Dania 41

/ 2 krony od 100 f. 0,775 41/2 krony od. 100 f. 0,775 71
/ 2 krony od 100 f. 1,285 

Niemcy o o o o o o 
Holandya. o o o o o o 
Belgia . . o o o o o o 
Francy a 1,2 fr. od 1 tonny 0,735 1,2 fr. od 1 tonny 0,735 1,2 fr. od 1 tonny 0,735 
Anglia u o o o o o 
Portugalia 345reisów od l tonny 1,185 345 reisów od 1 ton. 1,185 400 reisów od 1 ton n y 1,36 
Hiszpania. 2,5 pesetos od 1 tonny 1,52 2,5 pesetos od 1 ton . 1,52 2,5 pesetos od 1 tonny 1,52 
Włochy . o o o o . o o 
Austrya . o o o o o o 
Szwajcarya 0,2 fr. od 1 tonny 0,125 0,2 fr. od 1 tonny 0,125 0,2 fr. od 1 tonny 0,125 
Grecya . o o o o o o 
Serbia . o o o o o o 
Finlandy a o o o o o o 
Turcya . 8°/o wartości - 8% wartości - 8°/0 wartości -
Bulgarya. 10°/0 wartości - 10 % wartości - 10% wartości -
Rumunia. 5 lejów od 1 tonny 3,05 1,5lejów od 1 tonny 0,915 l ,5 lej ów od 1 tonny 0,915 
Stany Zjednoczone o o 0,67 dolar. od 1 tonny 2,125 200fo wartości 
Japonia . . . 1,129 yenów od 1 ton. 1,755 l ,129 yenów od 1 ton. 1,755 1,557 yenów od 1 ton. 2,43 
Chiny . . . 

Węgiel azyatycki 0,25 taelów od l ton. 0,49 0,25 taelów od l ton . 0,49 *) *) 
Węgiel z innych częś-

0,6 taelów od 1 tonny 1,18 0,6 taelów od l tonny l, 18 0,6 taelów od 1 tonny 1,18 ci świata 

*) Nie pomieszczono w taryfie celnej. 
**) Obecnie obowiązuje taryfa konwencyjna. 

Brykiety węglowe 

l ~"' o" W monecie i wadze ~·er~ 
~ · p, g, 

miejscowej ~~.,; 
"o O 
~ 

6 6 

3 3 

11/2 11/2 

11 l ~ 11/2 

o o 
o o 
o o 
*) *) 
o o 
o o 
o o 
*) *) 
o o 

400 reisów od 1 tonny 1,36 
2,5 peseto s od l ton:oy 1,52 

o o 
o o 

0,2 fr. od 1 tonny 0,.125 
o o 
o o 
o o 

8% wartości -
*) *) 
*) *) 
*) *) 

5% wartości -

0,5 taelów od 1 tonny 0,98 

0,6 tael ów od 1 tonny 1,18 

s, 

Ol 

&5 

1-d 
~ 
N 
t,:.:j 

~ 
> 
tj 

Q 
O · 

~ o 
N 
o . 
p:; 
q 
1-3 

~ 
o 
N 
~ 

~ 

~ 
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Przywóz węgla do Stanów Zjednoczonych 
w r. 1903 wynosił (w tysiącach pudów): . 

r. 1902 r. 1903 
Antracyt Wę~iel ka- Antracyt Wę~iel ka-

m1enny m1enny 

Z Anglii . 4530 28300 9360 72590 
" pozostałych 

50 krajów Europy -
Kanady 104140 100030 

" 900 
" 

Meksyku 
590 

( 
" 

Japonii 
20130 22330 

" 
Australii 

" pozostałych 
10 krajów 

Razem: 4530 154120 9360 194950 
s. 

Wytwórczość surowca w Stanach Zjedno
czonych w r. 1903 wynosiła (w tysiącach pu
dów): 

Stan 
Fensylwania 
Ohio 
Illinois 
Alabama 
Virginia 
New-York 
Tennessee 
Maryland 
Pozostale stany 

Razem: 

r. 1901 
455280 
206240 
99000 
75960 
27810 
17580 
20900 
18800 
63310 

984880 

r . 1902 
503300 
225150 
107270 

91280 
33300 
24880 
24350 
18800 
76590 

1104920 

r . 1903 
509110 
203820 
104930 
96810 
33730 
34280 
25940 
20120 
87730 

1116470 
s. 

Bilans Towarzystwa kopalń węgla Flora. 
W M 20-ym Wiestnika Finansow,_ Promyszlennosti i 
Torgowlt z r . b. ogłoszony został b1lans Towarzystwa 
kopalń węgla Flora za rok 1903. W roku spra
wozdawczym Towarzystwomialonastępujące wpły
wy: ze sprzedaży węgla 873 270 rub., procenty 
od kapitałów 5 368 rub., różne wpływy l_ 287 rub., 
wydatki wynosiły: eksploatacy"a kopal m 670 980 
rub., utrzymanie biura zarządu i rady 38076 rub., 
podatki 13178 rub., prowizye 1836 rub.;_ czysty 
zysk wyniósł 155854 rub: Zysk post~now10no po
dzielić w sposób następuJący: na kap1tal zapasowy 
7 793 rub., na kapitał amortyzacyjny 49 850 rub., 
na oplacenie podatku przemysłowego 7 500 rub., 
na dywindendę od l 072 500 rub., oplaeonego ka
pitału akcyjnego 53625 rub. (50fo), dla członków 
rady zarządzającej 3709 rub., graty:fikacyę dla 
pracujących 1 854 rub., pozostale 31523 rub. po
stanowiono zaliczyć do zysków roku następnego. 
Stan czynny bilansu Towarzystwa składa się z 
następujących poEycyi: wartość kopalń 530985 rub., 
budynki 67 500 rub., ziemia ~1850 rub., maszyny 
i narzędzia 156650 rub., maJątek ruchomy 36560 
rub., materyaly 16127 rub., materyaly spożywcze 
834 r ub., zapasy węgla 7 929 rub., _gotówka w ka
sie i w bankach 33036o rub., dlużmcy 144504rub., 
nieopłacone akcye 427 500 rub.; stan bierny: kapi-

tal akcyjny 1500 000 rub., wierzyciele 39 003 rub., 
sumy przechodnie 35 945 rub., zysk 155 854 rub. 

s. 
Bilans Towarzystwa Francusko-Rosyjskie

go. W M 20-ym Wiestnika Finanso'!l, Promyszlen
nosti i Torgawii ogłoszony został b1lans Towarzy
stwa Francusko-Rosyjskiego za rok 1903. W roku 
sprawozdawczym Towarzystwo mialonastępujące 
wpływy: 1609 ~00 rub. ze ~prz_ed~ży_ :wytworów, 
3433 rub. z dz1erżawy domow 1 z1em1 1 3078 rub. 
z procentów od złożonej w Departamencie górni
czym kaucyi; wydatki wynosiły: 845 621 rub. pła
ca, robotnikom oraz pensye o:ficyalistów kopalń 
i zakładów, 57 604 rub. pensy e oficyalistów zarzą
du kopalń i zaklad?w w ~ąbrowie, ~3 330 . rub. 
utrzymanie kopalń 1 _zaklad_ow, ub~zp1eczeme o~ 
ognia oraz utrzymame maJątku meruchomego 1 
ruchomego, 283463 rub. kupno materyalów i I_Jrze
wóz (opal materyaly drzewne, smary, św1atlo 
i. t . p.), 12592 rub. podatek przemysłowy, podatki 
rządowe i gminne oraz świadectwa przemysłowe, 
21643 rub. utrzymanie rady zarządzającej i jej 
biura w Warszawie, 6 868 rub. wsparcia dla o:fi
cyalistów 705 rub. ofiary na cele dobr oczynne, 
21 361 rub. pomoc leka:·ska i wsparc~a dla robo~
ników 17 655 koszta ogolne, wydatki kancelaryJ
ne i p'ocztowe, marki stempl?w~, koszta reje~talne 
i stemplowe, 50 000 rub. dz1erzawa kopaln 1 hut, 
35 528 rub. dzierżawa z wytopionego cynku, 13 283 
rub. dzierżawa z wydobytego węgla, 52627 rub. pro
centa od długów Towarzystwa, 63900 strata skut
kiem pożaru kopalni. Red en; z:ys~ wynosił 293 6~0 
rub., który postanow1ono podz1ehć Jak następuJe: 
11982 rub. na powiększenie kapitału zapasowego 
i 228148 rub. na powiększenie kapitału amorty
zacyjnego. Stan cz_ynny bilansu ~kl.ada ~ię z na
stępujących pozycy1: wartość maJąt~u meruch?
mego i ruchomego 3 425 249 rub., gotowka w kas1e 
4388 rub., rachunki bieżące w bankach 149834 rb., 
kaucye 56 036 ru b., dłużnicy 277 269, materyaly 
i wyroby 244848 rub.; stan bierny: kapitał akcyj
ny 2250000 rub., ~apital zapasowy 3~534 r~b., 
kapitał amortyzacyJny 679959 rub., wierzyciele 
956502 rub., zysk 239630 rub. 

s. 
Przywóz węgla do Belgii w r. 1903 wyno-

sil (w tysiącach pudów): 
r. 1902 r. 1903 

Wę~iel ka- Koks Wę~iel ka- Koks 
m1enny m1enny 

z Niemiec 128250 12830 141920 16940 
Anglii . 38240 35890 100 

" 27620 1200 35180 1830 " Francyi 
" Holandyi 3220 20 3630 20 
,. pozostałych 

krajów 20 20 lO 
Razem: 197 350 14070 216630 18890 

s. 
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Wywóz węgla z Belgii w r. 1903 wynosil (w tysiącach pudów): 

r. 1902 r. 1903 

Węgiel 
Koks Brykiety 

Węgiel 
Koks Brykiety kamienny kamienny 

Do Francyi 241870 32340 24820 217 010 30160 19 080 

" 
Niemiec 18860 6 040 1780 19 540 7 360 1870 

" 
Holandyi . 17 840 2730 480 18070 2480 400 

" 
Luksemburga 10940 5 330 820 12180 8620 880 

" 
Anglii . . . 3050 620 5 720 420 

" 
Stanów Zjednoczo-

nych. . 3 210 1300 5170 5 560 1330 5380 

" 
Szwaj caryi . 4930 20 710 4070 20 390 

" 
Pozostalych kra-

jów 9 330 2560 6600 12 600 1390 9 700 

Razem 310 030 50 320 41000 294 740 51360 38120 
s. 

Bilans Towarzystwa huty żelaznej Puszkin. 1 stwo w roku sprawozdawczym dal o 13 62G rubli 
W ~ 22-im TViestnika Fillansów, Prom\'s:::lewwsti i czystego zysku, który postanowiono podzielić, jak 
Torgowli z r. b. ogloszony zostal bilans Towarzy- następuje: 606 rub. na powiększenie kapitalu za
stwa huty żelaznej Puszkin za rok 1903. Wply- pasowego, 2497 rub. na powiększenie kapitalu 
wy Towarzystwa w roku sprawozdawczym wyno- amortyzacyjnego, 606 rub. na wynagrodzenie 
sily: zysk na sprzedaży żelaza 78326 rub., z dzier- czlonków rady zarządzającej, 400 rub. na oplace
żawy mieszkań 1436 rub.; wydatki wynosily: wy- nie podatku przemysłowego, 500 na utworzenie 
datki handlowe 10493 rub., komisowe 11295 rub., kapitalu na wsparcia dla skaleczonych robotników, 
rabaty i procenty 1915 rub., koszta przewozu 8000 rub. na dywidendę od akcyi (20fo), pozosta-
2721 rub., podatki 2934 rub., pokrycie strat z lat łe 1017 rub. postanowiono zaliczyć do zysków 
poprzednich 38240 rub., zysk czysty wyniósl roku następnego. Stan czynny bilansu składa się 
12164 rub. Zysk postanowiono podzielić jak na- z następujących pozy~yi: majątek nieruchomy 
stępuje: na powiększenie kapitalu rezerwowego 163042 rub., majątek ruchomy 6510 rub., wytwo-
608 rub., na powiększenie kapitalu amortyzacyj- ry 88781 rub., materyaJy 2306 rub., kaucye 22500 
nego 8192 rub., pozostale 3364 rub. postanowio- rub., gotówka w kasie 1265 rub., dlużnicy 168258 
ne zaliczyć do zysków roku następnego. Stan rub., stan bierny: kapital akcyjny 400000 rub., 
czynny bilansu Towarzystwa sklada się z nastę- kapital zapasowy 2757 rub., dlug hypoteczny 
pujących pozycyi: nieruchomości 177345 rub., 1680 rub., kapital amortyzacyjny 8609 rub., wie
maszyny i urządzenia 215965 rub., różne przed- rzyciele 3490 rub., kaucye 22500 rub., zysk 13626 
mioty i części zapasowe 15460 rub., surowiec rubli. 
28181 rub., bloki 30173 rub., węgiel kamienny S. 
2667 rub., materyaly 51830 rub., żelazo handlowe ' Od Stałej Delegacyi IV zjazdu techników 
26 060 rub., dlużnicy 148 924 rub., banki 165 369 polskich oi .rzymaliśmy następującą odezwę: *) 
rub., kasa 6 723 rub., weksle 64165 rub., papiery Stala Delegacya IV zjazdu techników pol
procentowe 5943 rub., kaucye 3956 rub., depozy- skich, rozpatrzywszy na posiedzeniu, odbytem w 
ty 33750 rub.; stan bierny: kapital zakładowy dniu 13 b. m., warunki powodzenia zjazdu techni-
750000 rub., kapital rezerwowy 38262 rub., kapi- ków polskich w oznaczonym na wrzesieL'l r. b. 
tal amortyzacyjny 142160 rub.. depozyty 33 750 terminie. doszla do przekonania, że zwołanie 
rub., zysk 12164 rub. zjazdu w powyższym terminie nie daloby pomyśl-

S. nych wyników i dlatego uchwaliła odroczenie. 
Termin V zjazdu podany będzie później. 

Bilans Częstochowskiego Towarzystwa prze- We Lwowie w maju r. 1904. Stala delegacya 
mysłowo-górniczego. W M 20-ym TViestnilca Fi- IV Zjazdu techników polskich. 
nallsow, Prom_vs.slennosti i Torgowli z r. b. ogłoszo-
ny zostal bilans Częstochowskiego Towarzystwa 
przemysiowo-górniczego za rok 1903. Towarzy- * ) Por. Przegl .. d Górniczo-Hutniczy, .N! 8, str. 1!<32. 

)loaaoneHo IJeHsypow, 18 iioHn 1904 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor MieczysławGrabiński. 

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


