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Sfan fechniki górnic?ej \V końcu r. 1903. 
(Ciąg dalszy, patrz M 19, str. 523). 

Żeby tego rodzaju miejsca zabezpieczyć, opie. 
ra się wspomniane drążki (ralonges) na najbliższej 
kapie i podobnie jak przy robocie wpędzanej wy
suwa je w miarę postgpu czoJa, pobijając młotem, 
podklinowując tylny koniec a przedni starając 
się oprzeć o węgiel. Drążki te zrobione są bądź 
z żelaza kwadratowego 3-4- wz w kwadrat. bądź 
ze starych szyn i zaostrzone z przodu, żeby ła
twiej mogły wejść i oprzeć się na węglu. Używa 
się ich również z dobrym skutkiem przy pędzeniu 
chodników. Jeżeli strop jest tak łamliwy, że za
bezpieczenie to nie wystarcza, można je wzmocnić 
okrajkami, kładzionami poprzecznie na drążki. 
Oprócz większej mocy, drążki żelazne mają tę 
wyższość nad rlrewnianymi, że w razie, gdyby 
jakaś większa bryła obluźniła się i spoczęła na 
nich, nie łamią się jak zapałki, lecz wyginają się 
stopniowo tak, że gdyby nawet ciśnienia nie wy
trzymały, górnik ma czas odskoczyć. Ponieważ 
dalej tylny koniec ma d.obre oparcie na kapie, 
zwykle ustępuje przedni, lekko wciśnięty w wę
giel lub na nicr<:em nie oparty, tak że drążek od
gina się ku czołu i zjeżdżający po nim kamień 
czy bryła węgla spada lm ścianie a nie na górni
ka. Gdzieniegdzie w celu uniknięcia wypadania 
nawet małych kamyczków k-ladą na kratę, utwo
rzoną z kap, tarcie i drążków, maty słomiane 
(Belgia) albo tanie płótno (Niemcy), co jednak nie 
powiększa bezpieczeństwa, gdyż zakrywa strop 
przed górnikiem, który nie może go zbadać. Drąż
ki żelazne posuwają się razem z czołem, a miejsce 
ich zajmują okrąglaki drewniane lub bale, wsku
tek czego, dzięki małemu zużyciu, koszt nabycia 
ich jest jednorazowy i niewielki. 

Inny zupełnie jest cel i postać amerykań
skiej obudowy drzewnej w odbudowach rudy, t. z. 
"~quare Set System". Przy eksploatacyi grubych 
(ponad 5 m grubości) żył rudy zabudowanie po
wstałej próżni napotyka liczne trudności z powo
du wielkich wymiarów tych przestrzeni. Zwykle 
używany sposób stawiania stempli już przy 5 m 
grubości z powodll wysokich kosztów drzewa i 
trudności przewozu jest w najwyższym stopniu 
trudny, przy większej zaś grubośe'i staje się nie
możliwy. Używany obecnie w wielu kopalniach w 

Ameryce Square Set System spotrzebowuje mniej 
drzewa, niż jakakolwiek niesystematyczna obudo
wa, a oprócz tego wszystkie używane doń ka
wałki drzewa mają dogodną dlugość (poniżej 3m) 
i mogą być według szablonów przyrznięte na 
wierzchu. Po dosięgnięciu żyły przecznicą i prze
cięciu jej pędzi się chodniki w rozciągłości przy 
stropie i spągu. Po upędzeniu 8-10m odbudo
wuje się położoną między nimi część żyły i zaraz 
zaczyna kłaść pierwszą część obudowy t. z. "Sill 
Floor". "Long Sills", t.j. belki kantowe 25X25 wz, 
długie około 5 m (normalna długość kloców) ukła
da się równolegle do ogólnej rozciągłości żyły, 
zacząwszy od spągu do stropu w odległości 1,50 m 
od siebie. Belki skrajne są dobrze oklinowane 
przy kamieniu, tam zaś, gdzie z powodu nieregu
larności ściany odległość od niej jest za duża, wpę
dza się odpowiednio przyciętą poprzeczną rozporę. 
Dlugie belki są rozparte poprzecznami (Short 
Sills), dlugiemi na 1,60 m (3 sztuki z normalnej 
długości kloca) i zapuszczonemi z obu stron z 
góry w długie belki. N a węzlach utworzonej w 
ten sposób szachownicy, rozpartej między stropem 
i spągiem, stawia się słupy, również zaopatrzone 
w krótkie czopy. ·wysokość tych slupów wynosi 
około 2,5 m . Zaciągnięte na nie poprzeczne i po
dłużne kapy tworza, pierwsze piętro t. z. "First 
Floor", są to jednak same tylko krótkie kawalki 
po 1,60 m? :Viążąc~ się ze. sobą na ln:zyżowaniach. 
Wolne mieJsce m1ędzy p1erwszem p1ętrem a żyłą. 
w gó1 ze wypełnia się deskami i starem drzewem, 
które chroni obudowę od uszkodzenia przez strza
ły przy odbudowywaniu części górnej. W ten 
sposób zapełnia się miejsce odbudowane rusztowa
niem z drzewa, skladającem się z komórek pro
stopadłościennych, aż dojdzie się do górnego już 
odbudowanego poziomu. Strzał w pozostałej cien
kiej warstwie rudy z wy kle wyrywa otwór do sta
rej odbudowy, jednak wypełnjające ją rusztowa
nie normalnie nie traci oparcia, gdyż spodnie bel
ki pierwszej warstwy są wyjątkowo długie i znaj
dują oparcie po obu stronach wystrzelonego ot
woru. W miarę rozszerzania go podchwytuje się 
stopniowo stare rusztowanie i opiera na nowem, 
tak że odbudować można wszystko zupełnie czy-
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sto. Jak już wspomniałem, wszystkie belki, składa- kich równoległych ale równocześnie na przemian 
jące rusztowanie, z wyjątkiem podwalin, są kn)tkie leżących nacięć. Jeżeli taki arkusz blachy rozcią
i przyrznięte piłą obrotową według szablonu na od- gniemy, nacięcia otworzą się i powstanie rodzaj 
powiednie długości z drzewa okrąglego 30-40 cm tkanki żelaznej, zwanej tam "expanded metall". 
średnicy. Rozmieszczenie kominów zsypowych i Jest ona zupełnie podobną do siatek i woreczków, 
dla ruchu ludzi, kolejek wywozowych i t. p. jest robionych przez dzieci z naciętego papieru, po
z powodu urządzenia prostopadłościennego bardzo siada wielką wytrzymałość i doskonale wiąże się 
ułatwione i dogodne. Również i wytrzymałość tej z beLonem. 
obudowy jest znaczna, o ile tylko nie zostanie ona Wspomnieć należy jeszcze o jednej nowosc1 
wykrzywioną. Dla zapobieżenia temu można ją na potu żelaznej obudowy szybów, mianowicie o 
wzmocnić ;rn:zez wstawienie rozpór prz~kątnych l tubiJ_Jg_ach falistyeh. u~ywanych _obecn~e z dob17m 
lub przybiCie belek ukośnych, wreszcie przez wymluem przy oprawie żelazneJ zam1ast okhno
szczelne zapełnienie pojedynczych komórek sta- 1 wanych wieńców do podparcia całej oprawy i 
rem drzewem, albo przez zasypanie calego szere- hermetycznego zamknięcia wody. Używa się w 
gu pustym kamieniem, tworząc tym sposobem po- tym celu kilku wieńców zwykłej wysokości, ale o 
jedyncze potężne filary. ścianie zewnętrznej nie gładkiej, lecz wypuklej 

Polączenie drzewa i muru w postaci muru lu h zaopatrzonej w występy, dzi9ki czemu wień
z drewnianemi wkładkami wytrzymuje bardzo ce zyskują znacznie większą wytrzymałość, beton 
znaczne ciśnienie . Mur sam pęka łatwo pod sto- wiąże się znacznie lepiej z żelazem, umożliwiając 
sunkowo nawet niewielkim, lecz nierówno rozdzie- równocześnie nie przepuszczające wody uszczelnie
lonym naciskiem. Drzewo w postaci desek lub nie spodu oprawy bez użycia oklinowania. 
klocków najlepiej rozmieścić w płaszczyznach · 
prostopadłych do linii napięć w murze; dzięki W9twarzanie i przenoszenie sił9. 
swej elastyczności reguluje ono nierówności na
cisku i rozdziela 1~ównomiernie napięeie w calym 
murze. W bardzo wielu miejscach zastosowanie 
murowania tego rodzaju dal'o jak najlepsze wyni
ki. W saskich kopalniach węgla obok Olsnitz i 
Zwiekan przy bardzo silnem ciśnieniu robiono 
próby najrozmaitszych rodzajów obudowy, połą
czeń muru i drzewa, betonu i drzewa, betonu i 
żelaza, przyczem dość dobremi okazały się niektó
re urządzenia z betonu i drzewa. 

Beton jest znacznie tańszy od muru, a jeżeli 
dobrze wykonany, również mocny. Dlatego pró
bowano go używać do obudowy szybów. Przy 
obudowie betonem szybu Oonte Grandchamps we 
Francyi użyto okrąglego drewnianego szablonu 
kszaltu cylindra, zawieszonego na linie u windy. 
Za pomocą od powiedniego przyrządu, po zabeto
nowaniu i stwardnieniu ukończonej części, roz
luźniano przez zmniejszenie średnicy szablon, pod
ciągano go o l m do góry, znowu rozszerzano do 
właściwego światła szybu i betonowano nowy 
pierścień l nz wysoki. Robota szla mimo równo
czesnego pogłębiania bardzo szybko i kosztowała 
polowę ewentualnych kosztów muru. Kombino
wanej oprawy betonowo-żelaznej na wzór systemu 
MoNIERA, HENNEBIQUEA i t . d., użyto do nowej obudo
wy szybów Bellevue i Manville--Shafts, należących 
do Lackawanna OQ. w Stanach Zjednoczonych. 
Szyby te kształtu prostokątnego zostały wybeto
nowane na 45 cm grubości mieszaniną l części ce
mentu, 2 piasku i 5 żwiru, przyczem zabetonowa
no równolegle naokoło wewnętrznej ściany szybu 
5 mm gruby arkusz blachy dziurkowanej t. z. "ex
panded metali". Jest to materyal, obecnie prawie 
wyłącznie używany do urządzeń żelazo- betono
wych na powierzchni, i wyrabia się ze zwyklej 
blachy żelaznej, zaopatrzonej w wielką ilość krót-

Para, jako pośrednik do wytwarzania siły, 
nie straciła na wartości dla górnictwa, głównie 
dzięki zastosowaniu i w tej gałęzi pracy wszyst
kich pra,wie znanych ulepszeń, mających na celu 
podniesienie stopnia wydajności . Jednem z nich, 
obecnie już ogólnie i bez zastrzeżeń uznanem, jest 
wprowadzenie clztodnic centralnych (kondensatorów 
centralnych). Jak wiadomo, kondensacya ma na 
celu przez skraplanie pary, uchodzącej z pod tło
ka w cylindrze silnicy parowej, zmniejszyć prze
ciwdziałanie tejże pary na tłok z l atm. (ciśnie
nia atmosferycznego) na względne zero (próżnia w 
chłodnicy), przez co zyskuje się dodatkową wca
le znaczną silę. Ponieważ woda, uzyskana ze 
skroplenia, zajmuje bardzo mało miejsca, praca te
oretyczna, potrzebna przy skraplaniu, jest bardzo 
malą, gdyż polega jedynie na wypchnięciu tej 
wody z próżni chłodnicy na zewnątrz w atmosfe
rę. Parę zużytą chłodzi się w celu jej skroplenia 
wodą, bądź przez bezpośrednie zetknięcie, np. 
wtryskiwanie, bądź przez użycie wężownicy z rur 
z ciągłym o biegiem wody chłodzącej. Jeżeli ma
my dość wody do rozporządzenia, zapotrzebowa
nie siły dla skroplenia w praktyce niewiele jest 
większe od teoretycznego. Jeżeli jednak ilość wo
dy nie wystarcza nawet dla skroplenia przez bez
pośrednie zetknięcie (wymagającego wody mniej, 
niż t. z. skroplenie powierzchniowe), musimy wo
dę uchodzącą chłodzić sztucznie, poczem może 
być ona użytą powtórnie. Wodę ogrzaną, ucho
dzącą z chłodnicy, ttoczy się na szczyt wieży, 
zbudowanej w kształcie dużego prostokątnego ko
mina. Z umieszczonego tam naczynia woda roz
pylona spada kroplami na dół przez ukośnie na
chylone wązkie deszczułki, odpowiednio wewnątrz 
komina rozmieszczone. Ponieważ temperatura, 
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dzięki ogrzanej wodzie, wewnątrz komina jest 
wyższą, niż atmosferyczna, wytwarza się ciąg, skie
rowany przeciw kierunkowi opadania wody, który 
w razie potrzeby, np. dla zmniejszenia objętości 
chłodnika, może być wzmocniony zapomocą wen
tylatora. W oda, opad aj ąca w chłodniku, traci swe 
cieplo bądź przez bezpośrednie zetknięcie się z. 
zimniejszem powietrzem, bądź przez częściowe 
wyparowanie, i może być znowu użytą do chło
dzenia pary w chłodnicy. Utrzymanie tego obie
gu pochlania nieco sily, potrzebnej do pompowa
nia wody na szczyt chłodnika. 

Opisany powyżej bieg skroplenia z łatwością 
da się zastosować do wszystkich silnic górniczych 
o ciągłym biegu, mianowicie maszyn przewietrza
jących, wodnych oraz generatorów sily, więc kom
presorów, prąclnic i tłoczni hydraulicznych; jedna 
z najważniejs~ych a. najwięcej parY: spożywająca 
maszyna wymągowa me dawala s1ę dotychczas 
przystosować do skraplania. Z natury jej pracy 
wynika, że ilość uchodzącej pary jest bardzo 
zmienna i waha się od zera w czasie przerw w 
wywozie aż do maximum, prawie 100% napełnie
nia cylindrów, w początkach ruchu. Ponieważ 
ruch pompy t. z. powietrznej w chłodnicy jako 
też doplyw wody chłodzącej praktycznie nie da 
się przystosować do zmiennego ruchu maszyny 
wyciągowej, lecz musi być ciągly i regularny, 
okazuje się. że albo podczas pracy maszyny chłod
nica działać przestaje, gdyż próżnia znika w jed
nej chwili, jeżeli chłodnica jest zastosowana do 
przeciętnej pracy maszyny, albo też, jeżeli ta os
tatnia obliczona jest na maximum pary, praca, 
pochłaniana przezeń podczas przerw, pochlania 
wszelką na skro1leniu osiągniętą oszczędność. Nie 
wspominam nawet o potrzebnej w ty:rn ostatnim 
wypadku olbrzymiej ilości wody. Rzecz się zmie
nia przy zastosowaniu skroplenia centralnego t. z. 
ześrodkowania wszystkich odpływów pary z ma
szyn, pracujących na kopalni, w jednej chloclnicy, 
obliczonej na przeciętny przypJ'yw pary. Wpływ 
szkodliwy nieregularnego uchodzenia pary z ma
szyny wyciągowej zostaje zrównoważony przez 
inne silnice. N aj lepiej to objaśnić na przy kJadzie, 
przyczem zamiast cyfr dowolnych wolę przyto
czyć urządzenie, istniejące na szybie Marya w 
Przybramie. które tern lepiej może służyć za 
przykład, że warunki byly tam bardzo trudne. 
Jak widać bowiem, maszyna wyciągowa miała 
znaczną przewagę nad inneroi silnicami, równo
cześnie zaś nie było ani jednej maszyny o ciągłym 
nieprzerwanym ruchu, co normalnie rzadko się 
zdarza, a w kopalniach węgla, gdzie wentylatory 
bez przerwy są w ruchu, zupełnie jest wykluczo
ne. Zlączono z ch:ł'odnicą następujące silnice: 

Maszyna wyciągowa 

Przeciętne z u- W ruchu na 24 
Siła życie p~ry na godziny _przez 

l m1n. godzm: 

250 lP 19 kg 21 
" do zjazdu lu-

dzi (Fahrkunst) . . . · 80 " 15 " 6 

Kompresory (tłocznie) 40IP 
Wentylator (maszyna 
powietrzna) . . . . 40" 
Dynamomaszyna (prąd-
nica) . 15" 

425IP 

12 kg 

5 " 

2 " 
53 kg 

12 

12 

12 

Ruch maszyn podczas 24 godzin jest taki, że 
zużycie pary na l minutę waha się ogólnie mię
dzv 21 a 53 kg. 

V Ponieważ skroplenie obliczolle jest na 35 kg 
na l minutę, wahania dochodzą do 50~:. Stosu
nek więc jest nader niekorzystny. Przy ciśnieniu 
pary w kotlach 8 atm. oszczędność, osiągnięta na 
węglu, wynosiła na podstawie przeprowadzonych 
dokładnych doświadczeń 17,67%. koszt mząclzenia 
wraz z budynkiem 17 260 rubli, koszt prowadzenia 
skraplania (tylko smary) dziennie 50 kop. Ponie
waż zużycie węgla na 24 godziny wynosiło oko
ło 7 000 kg, oszczędność na węglu przedstawiała 
1237 kg dziennie, t. j. okolo 2500 rub. rocznie. 

Nadmieniam, że w innych wypadkach w 
Niemczech i w Anglii oszczędność na węglu do
sięgała 25%. Prawie zawsze, jak również i w wy
padku powyższym, używa się sztucznego chłodze
nia wody i skraplania powierzchniowego z dwóch 
powodów: l) ponieważ kopalnie rzadko rozporzą
dzają potrzebną ilością wody i 2) dla bardzo waż
nych korzyści, wynikających z użycia skraplania 
powierzchniowego. Przedewszystkiem po oddzie
leniu porwanych przez parę smarów z wytworu 
skroplenia otrzymujemy prawie zupeł'nie czystą i 
wolną od części mineralnych, w dodatku podgrza
ną wodę do zasilania kotłów. Zważywszy, jak 
rzadko ma się dobrą wodę do kotlów, można ła
two ocenić, jak znaczną oszczędność otrzymuje 
się niezależnie od skraplania na czyszczeniu i ob
słudze kotłów, pośrednio i na węglu. Oprócz tego 
i działanie chłodnicy powierzchniowej specyalnie 
nadaje się do nieregularnego przypływu pary. 
Przy skraplaniu wytryskowem ilość wody, mogą
cej działać oziębiająco w chwili naglego przypły
wu pary, np. z maszyny wyciągowej, jest bardzo 
małą, wskutek czego woda ta ogrze·wa się rap
townie i znaczna część pary nie zostaje skroplo
ną, podnosząc ciśnienie w próżni i przez to obni
żając działanie maszyny. Przy chłodnicy po
wierzchniowej wtloczona nagle wielka ilość pary 
ma do czynienia ze znacznie większą pojemnością 
wody, która działa, jak akumulator, ogrzewając 
się cała o kilka stopni w chwili większego przy
pływu pary, lub oziębiając znowu do temperatu
ry pierwotnej podczas przerw w ruchu maszyny 
wyciągowej, nie ogrzewając się jednak nigdy tak 
wysoko, jak w chłodnicy wytryskowej i zachowu
jąc przez to znaczniejszą próżnię. 

Skraplanie centralne należy dziś już do ogól
nie uznanych i przez nikogo niekwestyonowanych 
ulepszeń techniki kopalnianej. Widzialem kilka
naście takich urządzeń w ruchu na kopalniach w 
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Austry~, Anglii i Niem_czerh, ?~ia:łający,ch bez, za- , węgiel jako materyal, wytwar~ający siłę, przemi~
rzutu 1 ku zadowolemu własCICleh. Szczegolną nę tegoż w gazaleach na gaz 1 następne zużyCie 
jednak uwagę przy budowie tego rodzaju urzą- gazu w silnicy, \Vycbjność rzeczywista pracy mo
dzeń należy zwracać na ścisłe dostosowanie wiel- toru wynosi na podstawie caliciem dokładnych 
kości chłodnicy do istotnego zużycia pary, gdyż prób 14-16%. Ponieważ motory, poddane próbie, 
inaczej urządzenie skraplające pochłania. zbyt były małe (poniżej 200 JP), wydajność zaś przy 
wielką ilość siły; pilnować również trzeba dokład- większych silnicach wzrasta, możemy przyjąć 15% , 
ności oddzielania smarów od pary i wody skroplo- jako wydajność dobrego generatora i przeciętne
naj, slużącej do zasilania kotlów. Je żeli oddziele- go motoru. Jest to cyfra w każdym razie 2 razy 
nie jest niedokładne, olej, troczony z wodą do wyższa, niż w dobryeh silnicach parowych. Jeże
kotlów, powleka ściany tych ostatnich warstewką li jednak weźmiemy pod uwagę wspomniane po
tłuszczu, nie dopuszczającą wody. Wskutek tego 1 wyżej stosunki w górnictwie i hutnictwie, gdzie 
blachy przepalają się, wyginają i mogą uledz naj- ~ materyałem, wytwarzającym silę, jest nie węgiel, 
cięższym uszkodzeniom, nie wyłączając wybuchu. lecz gaz, służący do opalania kotlów, względnie 
Zdarzały się wypadki, gdzie w kilka miesięcy po poruszania silnic gazowych, stosunek między me
wprowadzeniu skraplania centralnego musiano chanicznym efektem silnicy gazowej a kalorycz-

·.• ruch wstrzymać, gdyż wszystkie kotły byly za- nym równoważnikiem źródła siły, przedstawia się 
grożone. Może to· się jednak zdarzyć w tym ra- znacznie lepiej i wynosi 20-2G ~, a dla przecięt
zie, jeżeli filtry, oddzielające oliwę, są źle urządzo- nych sib~ic około 22%, wobec nie o wiele korzyst
ne lub źle działają. niejszej niż powyżej wydajności silnic parowych. 

Z innych ulepszeń silnic parowych należy Nie są to cyfry, wyliczane teoretycznie, lecz re
wspomnieć o turbinie parowej, która w budowie zultaty dokładnych prób silnie, pracujących w 
de LavALA, a następnie znacznie ulepszonej PAR- normalnych warunkach, co zresztą widać i na po
soNA, RATEAU'a, CuRTISA i Rr&DL&RA osiągnęła tak danym poniżej przykla.dzie. 
oszczędne zużycie pary i praktycznie dogodną Glówuymi brakami silnic gazowych, dotąd 
liczbę obrotów, że weszla clziś w poważny okres nie całkiem jeszcze usuniętymi, są: niejednostaj
współzawodnictwa ze zwyktą silnicą tlokową. W ność ruchu. ciężka budowa, potrzeba wody do 
nie·któtych. dziedzinach. jak np. w żegludze paro- chłodzenia cylindrów; niezależnie zaś od tego do
wej, przewaga jej już obecnie jest tak znaczna, bre smarowanie i regulowanie · szybkości napoty
że wyparcie przez nią zupełne silnic tlokowych ka na liczne, choć drobne przeszkouy. 
jest bardzo możliwe, dla górnictwa jednak nie Najlepszy przykład, w jaki sposób udalo się 
przedstawia ona jeszcze żadnych szczególnych w praktyce powyższe niedogodności ominąć i 
korzyści. Nie przeszkadza to jednak użyciu jej, motory gazowe do potrzeb kopalnianych przysto
jako równorzędnej ze zwykla silnicą parową, do sować, stanowi urządzenie, znajdujące się od 2 lat 
popędu wentylatorów lub prądnic. Wspominam l w ruchu w szybie Teresa w Ostrawie Polskiej 
tu również, że prof. RATEAU użył z bardzo pomyśl- (Sląsk Austryacki). Na kopalni tej wybudowano 
nym rezultatem turbiny parowej, włączonej mię- koksownię (120 pieców systemu OTTo i HoFFMANA), 
dzy odpływ pary maszyny wyciągowej a skrapla- mogącą przerobić dziennie 640 t węgla; obliczona 
nie, do zużytkowania siły, zawartej w parze od- wydajność gazu wynosi (również na 24 godzin) 
pływowej. Rodzaj akumulatora, składającego się 180000 m3, z czego 60 ~ sł'uży do opalania pieców 
z. 3 ~tojących zbiorników, _wy~ełnioJ?ych naczy- l ko~sowych, reszta zaś_, t. j. około 70 900m3

, po~o
maml z żelaza lanego, zaw1eraJącem1 wodę, ma staJe do rozporząclzema. Gaz ten mogł być uzy
za zadanie wyrównywać zmienne ciśnienie pary ty albo do opalania kotłów, albo wprost do poru
w turbinie, spowodowane przez nieregularny przy- szania silnic gazowych. Przypuściwszy użycie naj
pływ. lepszych maszyn parowych, wyciągających 6,5 kg 

Silnice gazowe, jako źródło siły z wytworów pary na llP, oraz kotłów, w których l m 3 gazu 
przemysłowych, bardzo źle dotąd wyzyskanych a mógłby przy spalaniu wytworzyć 3,25 leg pary, 
praktycznie nic nie kosztujących, a więc z gazów wydajność tego urządzenia wynosilaby 8,2%. Po
wielkopiecowych w hutnictwie a koksowych w nieważ posiadano rękojmię znacznie lepszej wy
górnictwie, zasługują na baczniejszą uwagę. Jak dajności motorów gazowych. zdecydowano się na 
wiadomo, silnice gazowe mają znaczną wyższość ich urządzenie i postawiono 3 maszyny po 300 IP, 
nad parą pod względ~m zużytkowania siły ciepli- sprzężone wprost z prądnicami prądu zmienneO'o 
kowej, zawartej w węglu. Wydajność przeciętnej o 575 V napięcia, służ~cemi do przeniesienia sfiy 
silnicy parowej wraz z kotłem, czyli t. z. stosu- do licznych silnic elektrycznych, pracujących na 
nek równoważnika kalorycznego rzeczywistej pra- płuczce, koksowni, kolejce linowej i t. d. Silnice 
cy maszyny parowej do ilości ciepłostek, zawar- gazowe mają po 2 cylindry bliźniacze o 670 nlln 
tych w spalonym pod kotłami węglu, wynosi prze- średnicy i 750 mm skoku tłoka i robią 150 obro
cię~nie 5-6% , z3:ś przy najlepszych ~rządzeniac?- tów na ~inutę. Do ~yr~wnania nieregularnośc~ ru
dosięga 12%, wyJątkowo 18%. Jeżeh przypuśCI- chu słuzy bardzo Ciężkle kolo rozpędowe, umiesz
my te same warunki, co przy parze, mianowicie czone między cylindrami o 3,9 m średnicy i 23 t 

l 
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wagi. Wyniki prób bardzo dokładnych, przepro
wadzonych po dłuższym ruchu, są następujące: l) 
zużycie 842 L gazu o wartości cieplikowej 2 600 lzal 
na l m\ 2) zużycie wody do chłodzenia cylindrów 
w ilości mniejszej niż 70 l na l IP ind. i godzinę, 
3) zużycie smarów wynoRilo około 7 gr na l IP i 
godzinę, 4) jednostajność szybkości obrotowej w 

granicach stosunku 
1
!

0
, 5) możność zmieniania do

wolnego liczby obrotów o 5 ~ na + i -. Obli
czona z powyższego zużycia gazu rzeczywista wy
dajność cieplna silnic okazała się przeszlo dwa 
.razy wyższą od wydajności maszyn parowych, 
przyczem dodać należy, że w rok później powtó
rzone próby wykazały jeszcze mniejsze zużycie 
gazu i jeszcze większą wydajnoś6. 

Powyższy przykład, oprócz stwierdzenia wyż
szości ekonomicznej silnic gazowych, daje równo
cześnie pojęcie o wysokości zużycia wody chło
dzącej i smarów oraz możliwości dokładnego re
gulowania maszyny. Przy popędzie elektrycznym, 
szczególnie przy prądzie zmiennym, jednostajność 
ruchu wpływa na regularność a nawet wogóle 
możliwosć oświetlenia elektrycznego, zaś dokładne 
ustalenie ilości obrotów jest konieczne przy łą
czeniu równoległem prądnic. W danym wypadku 
okazało się, że dzięki właściwościom silnic gazo
wych, pomimo dobrego działania regulatorów w 
pełnym ruchu, przy łączeniu prądnic powstawały 
między niemi niebezpieczne wahania i zmiany 
prądu. Przez zastosowanie odpowiedniego urzą
dzenia elektryQznego, pochłaniającego co prawda 
l% wytwarzanego prądu, usunięto tę wadę zupeł
nie i obecnie lączenie odbywa się bez zarzutu. 
Miarę pewności ruchu daje wreszcie fakt, że je
den z motorów gazowych był w ruchu bez na,i
mniejszej przerwy przez 3 miesiące i 10 dni. Nor
malnie jednak okres 1-11

/ 2 miesięczny nieprze
rwanego ruchu okazuje się najlepszym. 

Powyższy przykład świadczy najlepiej, w jak 
wysokim stopniu rozwoju znajdują się dziś silnice 
gazowe, tak że możemy je razem ze skraplaniem 
centralnem przy maszynach parowych uważać, ja
ko niezaprzeczony doniosłej wagi nowy nabytPk 
dla górnictwa. 

Przy zasilaniu motorów gazem z koksowni 
baczną r1ależy zwracać uwagę na jego czystość. 
Smoła gazowa i amoniak muszą być oddzielone 
w fabryce wytworów ubocznych, a i potem gaz 
musi być kilkakrotnie oczyszczany i przemyty. 
Zwracamy również uwagę, że przy popędzie prąd
nic zapomocą silnic gazowych okazały się trud
ności, które były pokonane szczęśliwie; należy 
jednak pod tym względem żądać gwarancyi od 
fabryk. 

Elektryczność, powietrze zgęszczone i ciśnie
nie hydrauliczne, jako środki przenoszenia siły, 
posiadają już pewną przeszłość za sobą. 

Wytwarzanie i przenoszenie siły elektrycznej 

o 

w zastosowaniu do górnictwa, nie wykazuje wybit
nych ulepszeń, ani też zmiany w kierunku rozwo
ju. Zarówno prąd stały jak i zmienny, zależnie 
od warunków miejscowych, odpowiadają celowi. 
Znaczniejsze postępy wykazuje użycie motorów 
w górnictwie, co jednak omawiamy w pojedyn
czych ustępach. 

Mokre kompresory należą do przeszłości; cięż
ka dużo miejsca zajmująca budowa, nieszczególna 
wydajność, szczególniej przy większem zayotrze
bowaniu, skazują je powoli na wymarcie. \V Niem
czech np. wyrabia je tylko jedna fabryka. Wszyst
kie nowsze kompresory są suche; zgęszczanie od
bywa się w 2 działaniach, chłodzenie zaś ograni
cza się do płaszczów cylindrów oraz do przepro
wadzania powieLrza między pierwszem i drugiem 
zgęszczeniem przez wężownicę, chłodzoną w osob
nym zbiorniku wody. Ilość obrotów wzrasta do 
2:1:0 a nawet 500 na l minutę, normalnie jednak 
wynosi mniej (80-150 db kompresorów, pędzo
nych parą). Bardzo dobrze zbudowany i dobrze 
idący kompresor parowy widziałem na kopalni 
Bargoed Colhery (Walia Poludniowa, Anglia). 
Maszyna parowa stojąca bliźniacza Compound, 
nad 4 cylindrami parowymi są umieszczone 4 cy
lindry, zgęszczające powietrze, dwustopniowo aż 
do ciśnienia 5 atm. Kompresor posiada wentyle 
RmDLERA, sterowane samoczynnie, i regulowany jest 
osobnym przyrządem, który zmienia ilość obrotów 
od 61

/ 2 do 70 na l minutę stosownie do ciśnienia 
w przewodach. Przy 70 obrotach efekt kompre
sora wynosi 15001P. 

Nowy a wiele obiecujący krok uczyniono 
przez połączenie przeniesienia elektrycznego i po
wietrza zgęszczonego. N a powierzchni do popędu 
kompre'iorów najlepszą jest para, chyba że się ma 
do rozporządzenia, np. w razie użycia motorów 
gazowych, dużą ilość taniej sily elektrycznej. 
W takim razie szybko idące kompresory można 
sprzęgnąć wprost z motorem elektrycznym, osią
gając znaczne korzyści, mianowicie zwięzłą budo
wę i samoczynne regulowanie pTacy kompresora 
w stosunku do zapotrzebowania przy bardzo ma
łej obsłudze. Regulowanie to odbywa się mecha
nicznie lub elektrycznie. Regulatorem jest przy
rząd manometryczny, który w razie zbytniego 
przerostu ciśnienia w przewodach zamyka przy
pływ powietrza do wentyli ssących kompresora 
lub ł'ączy skTzynię tlo<'zącą z atmosferą. Regulator 
elektryczny działa na aparat, regulujący liczbę 
obrotów lub też wstrzymujący zupełnie ruch mo
toru aż do chwili, kiedy ciśnienie w rurach opad
nie poniżej pewnej normy. Wł'aściwa regulacya 
ma szczególniejsze znaczenie dla systemu małych 
kompresorów pod ziemią, poruszanych elektrycz
nie. 

(c. D. N.). Adam Łukaszewski. 
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Racyonalnie urządzona walcownia drutu po- ciągu a (patrz tablicę litografowaną). Wyciąg podno 
winna dawać jak największą wytwórczość przy jak sina odpowiednią wysokość okolo 3 t rygli, z któ
najmniejszej liczbie robotników i ekonomieznam rej zrzuca je na ruszt pochyły b. Jeden robotnik 
wyzyskaniu istniejącego źródła siły. Starsze wal- zesuwa pojedynczo rygle w rynnę c, z której za
cownie nie odpowiadają najczęściej wszystkim no- daje je do pieca p zapomocą elektrycznie poru
woczesnym wymaganiom i niezawsze dają się do szanej maszynki d. Również elektryczny przyrząd 
tych wymagań zastosować. Niemiecko-Luksem- przesuwa rygle kolejno przez piec. W piecu spo
burskie akcyjne towarzystwo górniczo-hutnicze ozywają rygle na, chłodzonych wodą rurkach. Na 
w Differdingen (Luksemburg) puściło w ruch w koń- drugim końcu pieca wyciągnięty rygiel dostaje 
cu listopada r. 1903 walcownię drutu, która może się na elektrycznie poruszane rolki _f które go pro
być wziętą, jako wzór nowoczesnego urządzenia wadzą do pierwszego potrójnego złożenia walców 
takich walcowni. (trio), zaopatrzonych w ruchomy stół. W walcach 

Silnicą tej walcowni jest dwutaktowy mpt.or tych wyciąga się rygiel do rozmiaru 48X48 mm, 
gazowy o podwójnem działaniu systemu KoRTINGA poezero udaje się takowyzapomocą samoczynnych 
o sile 2400 k. p. wskazanych. Całkowitą silę prze-, urządzeń do pily, która go tnie na sztuki, odpo
nosi kolo linowe zapomocą 25 lin kwadratowych o wiadające wadze przyszłych zwojów drutu. Po
boku 50 mm na pierwszą przenośnię, która odra- cięte rygle posuwają się znowu samoczynnie z 
zu porusza walcownię przedwstępną. pod pily do drugich trójwalców, w których prze-

Pierwsza przenośnia ma drugie kolo linowe, chodz~ przez dwa _kalibry; n~s~ępnie rygiel, prze: 
które porusza zapomocą sześciu lin kwadratowych chodz1 s_amoczynn~e d? _trzecieJ parJ: w~lc~w teJ 
o boku 45 mm walcownię wstępną, zapomocą w_alcowm, skąd ~owmez _sa:moczynme_ 1dz1e d? 
siedmiu lin pierwszą wykańczającą i zapomocą p1en~szych w_alco':' drug1eJ w_alco:vm ws~ę_pneJ. 
dziewięciu lin drucrą ostatecznie wykańczającą W teJ walcowm ryg1el przechodz1 w p1erwszeJ 1 dra
walcownię. 

0 
giej parze walców kolejno przez d w~ kalibry, zaol?a~ 

Koła linowe tak są dobrane, że przy 100 trzon e z ~yh~ w _sa0-oczynne wodz1?-la. W tr~ec1eJ 
obrotach silnicy walcownia przedwstępna robi 146 parze znaJdUJe s1~ Jeden tylk_o kahber, z kt~rego 
obrotów, walcownia wstępna 282. pierwsza wy kań- szt~ba przech~dz1_ samoczyn~ne ":pro~t d? pierw
czająca 4G.J:, a ostatecznie wykańczająca walcow- 1 sze.J ;vy~ańczaJąCeJ w~lcowm, posiadaJąCeJ 4 pary 
nia 606 obrotów na minutę. Walcownia przed- w3;lcow 1 zaopatrzoneJ z tylu w samoczynne wo
wstępna ma trzy pary kobylic dla walców o śred- d~1dł'a dla drutu., Przeszedłszy w po~obn:y spo
nicy 420-450 mm. Pierwsze walce slużą do wy- sob ~ pa~y walcow ostate~zme wy~~ncza.Jących 
ciągnięcia rygla i mają ruchomy stól. Druga wal- dostaJe s1ę ~rut san;10czynme do na:VlJarek, _któ~e 
cownia wstępna składa się również z trzech par same zrzucaJą zWOJe. Gotowe ZWOJe ~o~tn:H s1ę 
walców o średnicy 320-350 mm. Obie walcownie na taśmę przenoszącą, ~apomocą ktoreJ 1dą do 
wykańczające posiadają po cztery pary leobylic i sklad~ lub do ekspedycy1. Ba_rdzo . staranne wy
walce o średnicy 240-280 mm. Kobylice są w ten konam~ ~amoczynny?l~ wodzideł _1 doklac~n~ za
sposób zbudowane, że zarówno górny jak i dolny kladame !Ch _na_ mieJSCU P?ZW?lilo ~mmeJszyć 
walce mogą być nastawiane zapomocą odpowied- ba:rdz~ znaczme 1lość odp~dkow 1 brakow. <?dp~
nich śrub, środkowe walce zaś można zawsze utrzy- w1edmo d~ potrzeby um1eszcz~ne są na n_lekt?
mać w dokladnie poziomem położeniu, wskutek rych kob;y-hcach elekt~·yczne nozyce do obcman~a 
czego unika się wstrząśnień i cala walcownia poru- ro_zstrzęp10nych k~ńcow_ drut~. Do pro;vadzema 
sza się bardzo cicho 'i spokojnie, co jest bardzo m1ędzy dwoma kahbram1 dlug1ch zak~ętow d~·utu 
ważnem przy tak znacznej liczbie obrotów. W alce sluż~ tu kanały, nachylo~e od walcow_m w stosunl~u 
trybowe odznaczają się nowem urządzeniem, które 1:101 p_rzykryt~ blach~m1. D~a s~yb_bego usuwan~a 
zapewnia im zupełnie spokojny ruch. Są to proste, zda~za.Jąc:ych s1ę br~ko:v znaJdUJe s1ę prz~~ wykan
nie kątowe tryby, wykonane z lanej stali i cale czaJ_ącemi wa~co':mam1 elek~ryczn~_naw_lJar~a. ~~ 
frezowane; kobylice tych trybów są zupełnie za- tem1 walco_wmam1 zaś są dw1e naWIJarki, rowm_ez 
budowane, wskutek czego utrzymanie ich w czy- elektr:ycz:ne po_rus_zane_, dla grubego drutu, a mlę
stości jest ułatwione, smarowanie zaś czopów od- dzy me~1 znaJd_uJe s1ę elektryczna maszyna do 
bywa się zapomocą smarownic z pierścieniami i zaostrzama końcow drutu. 
knotami. N ad silnicą gazow?, i piecem znajduje się 

Czynność walcowania odbywa się w następu- przesuwalny pomost o rozpiętości 20m i sile noś
jący sposób. Walcownia drutu otrzymuje, jako nej 20 t; nad walcowniami zaś takiż pomost o sile 
materyal surowy, rygle o przekroju 100 X 100 mm nośnej 5 t i iozpiętości 29 m. 
wagi 100 l~g, które podjeżdżają na wózku do wy- Po 3-miesięcznym ruchu doszła ta walcow 
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nia do wytwórczości 120 t w 24 godzinach. 
Spodziewają się jednak, że wkrótce uda się pod
nieść normalną wytwórczość do 140 a nawet 180 t 
na 24 godziny. 

--------------------------
Opisana wah.:ownia drutu byla projektowaną 

i wykonaną przez fabrykę maszyn w Benrath. 

(Stahl und Eisen). Zygmullt Bielski. 

Siarka ''' i{rólesfwie P olskiem. 
Siarka spotyka się w Królestwie Polskiem we 1 dzącej w woskowo-żółtą albo oliwkową. Najpięk

wsi Czarkowie (w gubernii Kieleckiej) i poblizkich niejszą odmianą jest drobno-gronkowa albo nerko· 
miejscowościach. Złoże siarki w Czarkowie nie wa oraz inna, w której siarka występuje w postaci 
stanowi regularnego pokładu, lecz jest zupełnie l odosobnionych kulek na cienkiej powloce gipsowej. 
nieprawidłowem, tak iż nawet prawdziwy ksztait \'TV rozłożonej części pokladu znajduje się również 
jego jest jeszcze całkiem nieznany. N a zachodnim właściwy miał siarkowy, bardzo podobny do subli
stoku doliny Nidy we wsi Czarkowie i w stronę mowanej siarki wulkanicznej. N aj rzadszą jest siarka 
:vsi Sta:ry Korczyn występują n_a powierzchni .tu k~·ys~aliczna, jakkolwiek spoty~aj_ą się bardzo wiel
l owdz1e pod grubą powloką ghny potęż11e ław10e kle 1 wyraźne kryształy, narosmęte na mocnym 
selenitu, które zapadają ku pólnocy w stronę Ni- nieco popękanym marglu krzemionkowym. 
dy. Jeżeli przebijemy te ławice w kierunku po- Znana dotychczas ellugość złoża siarki w 
ziomym, to znajdziemy wzdłuż tej wsi potężną Czarkowie \Vynosi l wiorstę, grubość podają na 8 
masę szarego marglu, poprzerastanego czystą siar- metrów; są jednak miejsca, gdzie grubość pokładu 
ką; jest to właśnie tak zwane zloże siarki. Prze- powinna wynosić przynajmniej 16-20 metrów. 
bij3:jąc s~ę dalej k~ tołudniowi, svotyka:z:r;ty zwy- Przy wielkiej n_ieregularn?ści. złoża i nie:rrawid~o
ezaJny b1ały marg1e kredowy z hcznym1 gatun- wo prowadzoneJ odbudowie me można me powie
kami echinitów i catill usów; jest on wyraźnie dzieć na pewno ani o jego grubości, ani o rozcią
uwarstwiony i ma upad ku północy; z tego powo- głości i upadzie. Złoże to jest z pewnością naj
du mówi się, że zloże siarki leży na marglu he- bogatszem złożem tego rodzaju, oprócz Wloch i 
dowym, a nadkład tego v.loża tworzy selenit. N ow- Kroacyi *). 
sze badania wykazały, że w marglu pod tem zło- Zawartość siarki w rudzie wynosi w Czarko
żem powtarzają się jeszcze kilka razy warstwy, wie 20-25%; zawartość ta powiększa się w miarę 
zawierające siarkę, a więc ten tak zwany pokład &łębokości i dochodzi w najgłębszych znanych 
siarki jest tylko częścią masy marglu, przepełnio- dotychczas miejscowościach do 50%. 
nego czystą siarką, i tak samo, jak margiel kre- Zloża rud siarczanych w Czarkowie znane 
dowy całej okolicy, łączy się z utworem selenitu. były jeszcze w wieku XVI-ym, lecz otrzymywa
Masa marglu, w której tkwi siarka, jest mocniej- nie siarki rozpoczęlo się tu dopiero na początku 
sza, niż reszta marglu, i bywa często przerośnięta wieku XIX-go, kiedy ta część Królestwa Polskie
gipsem, tworzącym piękne druzy różnych postaci go należała do Austryi. Na początku wieku XIX 
krystalicznych, które częściowo mogą jeszcze i wydobywanie siarki w Czarkowie rozpoczął gene
teraz powstawać. W tem złożu znajdują sit;; próż- rał KoNCEwrcz, lecz wkrótce wstrzymal roboty z 
nie, wypełnione naciekowymi żółtym i brunat- powodu malej wydajności siarki z rud (10-12%) 
nym rogowcem i chalcedonem, powleczonym de- i przewidywanych znacznych wydatków na osu
likatnymi małymi krysztalkami gipsu i miałką szenie kopalń. W r. 1871 właściciele majątku Czar
siarką. W górnej części złoża cala masa uległa, kowa PusLowscr zbudowali zakład dla otrzymy
jak się zdaje, rozklaclowi w znacznym stopniu; wania siarki; z udziałem i pod kierunkiem inży
sklada się ona bowiem z samych ostrokanciastych niera KLoBuKowsKJEGo, kióry wystudyował sposoby 
oJlamków zbitego marglu siarkonośnego, spojo- otrz.) mywania siarki w Anglii, oraz b. zawiadu
nych miękkim marglem. \V lej masie rozJożmwj jąeego działem górniczym w Królestwie Polskiem 
znajdują się najpiękniej ze druzy gipsu oraz sb- Iluil'U wzniesiono lmclynl\i clla pomieszczenia ma
laktyty rogowcowe i chalcodonowe. Siarka jest szyny parowej i sile 20 JP Jla pochJOszenja rudy 
wrośnięta w masę marglową w postaci kropelek i i osuszania kopalni, ustawiono 3 kotły parowe i 
kulek wielkości od ziarua prosa do orzecha wlos- 3 aparaty dla wytapiania siarki, zbudowano kuź
kiego, a przy jeszcze w1~kszych wymiarach ziarna ni<;, urządzono składy dla węgla, rudy siaroza
te zlewają się jedne z drugiemi i tworzą zbite ma- nej i t. p; koszta tych urządzeń wyniosły 80000 
sy znaczniejszej ro,zciąglości. N aj rzadszą jest siar- rubli. Zakład zatrudniał 60 robotników, 2 ma
ka z bita barwy j aSlio-slomiano-żóltej i izabelowo-
żółtej, najczęstszą barwy siarkowo-żóltej, przecho- *l Pusch. Geologiczny opis Polski. 

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



548 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 190ł 

szynistów i l sztygara. Wytapianie siarki rozpo
częło się w r. 1873, lecz zaraz daly uczuwać się 
różne braki w urządzeniu zakładu; otrzymywanie 
siarki z powodu drożyzny węgla kamiennego, spro
wadzanego z Austryi i Prus, wypadało bardzo 
drogo. Wskutek tego postanowiono zmienić sposób 
wytapiania siarki i przyjąć system, stosowany w 
zakładzie w Swaszawicach (pod Krakowem). Spro
wadzony stamtąd w r. 1876 technik przebudowal 
zakład w Czarkowie kosztem 50000 rubli. Jednak 
i ten sposób z powodu konieczności ciąglej repa
racyi urządzeń nie oplacal się. Ciągle straty zmu
siły właścicieli zakładu w Czarkowie do zamknię
cia go w r. 1885 (w tym roku otrzymano 35000 
pudów siarki) ze stratą ogólną 300000 rubli. Po
wody niepowodzenia PuswwsKICH były te same, 
co na początku wieku XIX-go, mianowicie 11ie
umiejętność zastosowania odpowiedniego taniego 
sposobu wytapiania siarki. Po dwunastu latach 
zastoju tej gałęzi przemysłu staraniem inżyniera 
PArKANOWA zawiązała się spółka kapitalistów pe
tersburskich (KIRIEJEw, MoRDWINow, MEYENDORf' i 
OcuOTNJKow), która z kapitałem 200000 rubli posta
nowiła wznowić otrzymywanie siarki w Czarkowie. 
Wytapianie siarki postanowiono prowadzić podług 
sposobu, wynalezionego przez inżyniera PATKA
NIANCA (zapomocą wody gorącej). -Wkrótce jednak 
powrócono do dawnego sposobu (zapomocą pary) 
i oprócz tego wprowadzono ta11i sposób sycylij
ski (zapomocą ognia). Spółka powyższa prowa
dziła w Czarkowie wydobywanie rud siarczanych 
i wytapianie siarki do marca r. 1903, poczem za
kład został znowu zamknięty. Cala wytwórczość 
siarki sprzedawaną była do skarbowych prochow
ni. Ruda siarczana wydobywała się na ziemiach 
włościańskich i na jedną morgę powierzchni wy
padało około 6000 pudów wytwórczości rudy siar
czanej. Kopalnie leżą w miejscowości gęsto za
ludnionej, obfitującej w bezrolnych włościan, po
zbawionych zarobków; płaca robocza jest przeto 
bardzo nizka, mianowicie: robotnicy stali, zatru
dnieni przy aparatach, otrzymują 50-60 kop. 
dziennie, inni robotnicy 30-40 kop. Za wydo
bycie l sążnia sześc. rudy siarczanej (wagi 750 
pudów) płaci się 13 rubli. 

Wytwórczość siarki w Czarkowie była na
stępująca: 

l-tok 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

W;rdobyto rud Przetopiono rud 
s1arczanych. siarczanych 

208500 
315060 
498400 

1070200 
1111095 

815956 
? 

p u d ó w 

81000 
471800 
487200 
826500 

1135092 
782728 

? 

Wytopiono 
siarki 

7685 
38724 
26748 
96867 

150424 
102136 

14645 
Oprócz Czarkowaj siarka otrzymuje się w 

Rosyi jeszcze w obwodach Dagestańskim, Fergań-

skim, Terskim oraz w guberniach Tyfliskiej i Ka
zańskiej. 

Wytwórczość siarki w Rosyi włącznie z Kró-
lestwem Polskiem była następująca: 

r. 1884 46100 pudów 
" 1885 108700 " 
" 1886 72 000 " 
" 1887 88 300 " 
" 1888 22 000 " 
" 1889 5800 " 
" 1890 9800 " 
" 1891 20500 " 
" 1892 24576 " 
" 1893 35 975 " 
" 1894 90 " 
" 1895 11590 " 
" 1896 26 694 " 
" 1897 35 050 " 
" 1898 62124 " 
" 1899 27 548 " 
" 1900 96 867 " 
" 1001 151924 " 

Wytwórczość rud siarczanych w Rosyi włącz
nie z Królestwem Polskiem była następująca: 

Rok 

1893 
1894 
1895 
189() 
1897 
1898 
1899 

. 1900 
1901 

\Vytwórczośó rud 
siarczanych 

97825 pudów 
500 

3500 
147770 
351100 
536360 
521290 

1085500 
1163945 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Utyto z tego wła,cznie 
z zapasami do wyrobu 

siarki 
283515 

500 
50500 

120250 
221000 
661100 
492200 
826500 

1139092 
Cło od przywożonej z zagranicy do Rosyi 

siarki wynosi: 
l) do portów morza Baltyckiego, gubernii 

Archangielskiej i przez zachodnią granicę lądową 
3 kop. od puda; 

2) do portów morza Czarnego i Azowskiego 
71

/ 2 kop. od puda. 
Siarka oczyszczana opłaca cło w wysokości 

30 kop. od puda. 
Przywóz siarki do Rosyi z zagranicy był w la

tach ubiegłych następujący (w tysiącach pudów): 

S i a r k a 
nieoczyszczona oczyszczona 

1893 1079 52 
1894 1239 46 
1895 1144 48 
1896 1142 50 
1897 1185 79 
1898 1055 99 
1899 1240 132 
1900 1289 109 
1901 1084 77 
1902 960 110 
1903 1074 119 
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Ceny przeciętne siarki na różnych rynkach były w latach ubiegłych następujące (w kopiejkach 
za pud): 

Petersburg: nieoczyszczona 
" oczyszczona 

Ryga: nieoczyszczona 
" w laskach 

Moskwa: niooczyszczona 
Odesa: w laskach 

" oczyszczona 
" nieoczyszczona 

Liverpool: w laskach 
" oczyszczona 

Londyn: w laskach 
" oczyszczona 

Hamburg: oczyszczona 

1897 
95 

168 

143 
115 
150 

97 
107 

1898 
115 
165 

145 
135 
137 

95 
112 
109 
118 
100 

w k o ń 
1899 
104 
160 

135 

95 
107 
109 
122 
101 

c u rok 
1900 

90 
163 

135 
113 
135 
133 

98 
108 
103 
123 
100 

u. 
1901 
100 
168 

135 
111 
135 
133 

95 
103 
105 
122 
86 

1902 
96 

165 

145 

135 
138 

102 
110 
105 
122 
87 

Kazimierz Srokowski. 

1903 
9± 

165 
100 
125 

138 
135 

93 
98 

107 
105 
122 
98 

Zebrał 

A N D R Z E J A L B R E C H T. 

(Cis,g dalszy, p. M 17, str. 476). 

W edlug danych, zaczerpniętych od admini
stracyi voN KRAMSTY, koszt utrzymania 80- konnej 
maszyny na kopalniach bolesławskich dochodził 
do 25 000 rub. rocznie. Wydatek przeto na utrzy
manie w biegu maszyn o sile 500 koni wynosiłby 
rocznie 75000-100000 rub. Wymieniona suma 
przy zastosowaniu sztolni oszczędza się prawie w 
zupełności i dlatego też na przeprowadzenie sztol
ni można wydatkować co najmniej kapitał, od któ
rego procent wynosiłby ową sumę 75000-100000 
rub. Wysokość owego kapitału będzie rozmaitą, 
zależnie od tego, jakie przyjmiemy oprocentowa
nie. Je żeli 100fo, jak to się z wy kle liczy w prze
myśle, to wysokość tego kapitału równać się bę~ 
dzie 750000-1000000 rub. Dodając do tego ka
pitału jeszcze 200000 rub., niezbędne na ma
szyny, budowle i urządzenia, otrzymujemy kapitał 
950000-1200000 rub., który może być użyty na 
oczyszczenie sztolni, gdyż nawet przy wyłożeniu 
takiego kapitalu osuszenie zapomocą sztolni po
winno mieć pierwszeństwo przed osuszeniem zapo
mocą maszyn parowych. 

Z chwilą przeprowadzenia do Olkusza drogi 
żelaznej i ułatwienia dowozu węgla koszt utrzy
mania maszyn prawdopodobnie znacznie zmniejszy 
się, lecz w obecnej chwili tego zmniejszenia nie
podobna dokladnie określić. Jeżeli przypuśeim:y, 
że rozchody na dostawę węgla przez zbudowame 
kolei zmniejszą się do 1/ 3 części, to i tak utrzyma
nie maszyn kosztowaloby 25000-35000 rub. rocz
nie, co odpowiadaloby kapitałowi 450000-530000 
rub., który mógłby być użytym na osuszenie ko
palń zapomocl\ sztolni. Rzeczywiście, taki kapi-

tal na przeprowadzenie sztolni byłby niezbędnie 
potrzebny, gdybyśmy chcieli budować nową sztol· 
nię, lecz ponieważ z dawnych czasów pozostały 
zamulone kanały, odprowadzające wodę, i 5 wiorst 
zawalonych sztolni, które można spożytkować, 
przeto odnowienie sztolni Ponikowskiej wymagać 
będzie o wiele mniejszych kapitałów, aniżeli wy
żej podane, co znowu stanowczo przemawia za 
zastosowaniem sztolni do osuszenia kopalń olku· 
ski ch. 

N a zasadzie wyżej przytoczonych motywów 
przedstawia się projekt wyszlamowania i odbudo
wania kanału sztolni Ponikowskiej; co się zaś ty
czy projektu oczyszczenia samej sztolni, to bę
dzie on przedstawiony po odkryciu tejże. Przy 
projekcie odbudowania kanału miano na względzie 
następujące warunki. Ponieważ z dawniejszych 
czasów nie doszły do nas żadne plany, przeto nie 
znamy ani poziomu sztolni Ponikowskiej, ani 
punktu, od którego rozpoczynał się kanal; począ
tek kanału prawdopodobnie byl przy młynie Ce
gielnia, gdyż zdaj e się, że właśnie tam kończy 
się wykop, zrobiony ręką ludzką. Niepodobna 
jednakowoż ręczyć, czy początek starego kana
łu by l rzeczywiście w oznaczonym punkcie 
i bardzo być może, że kanał: zaczynaJ: się wyżej 
lub też niżej mlyna. Z tego· powodu przeprowa
dzenie kanału ze stalą obudową dna, a mianowi
cie brukowaniem, byłoby nieodpowiednie, gdyż 
mogłoby zdarzyć się, że kanał: bylby oczyszczany 
wyżej lub niżej, aniżeli wymaga tego poziom 
sztolni; ze względu jednak, że oczyszczenie i po
głębienie kanału nie może być dokonane bez 
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jednoczesnej obudowy dna, gdyż kanał na całej 
swej długości przechodzi przez kurzawki, prop-o
nuje się przy pogłębianiu kanału zastosować 
obudowę drewnianą, gdyż w takim razie łatwo bę
dzie w razie niezbędnej konieczności doprowadzić 
dno kanału do takiego poziomu, jakiego wyma
gać będzie stara sztolnia. N owo przeprowadzone 
pomiary i niwelacya wykazały, że ujście kanału 
znajduje się w odległości 1574 sążni od szybu że
laznego i o 4,5 sążni niżej od wierzchniej żelaznej 
oprawy tegoż szybu. Aby napewno przy ujściu 
sztolni wejść w jej poziom, daj e się kan al owi bar
dzo nieznaczny spadek, dochodzący zaledwie na 
całej długości do 2 sążni, gdyż wtedy dno kanału 
przy ujściu sztolni z pewnością wypadnie niżej, 
niż sztolnia, to jest osiągnięty będzie cel, do 
którego dążymy. Zresztą projekt tak jest ułożo
ny, że w razie potrzeby ujście kanału może być 
przedłużone jeszcze o 100 sążni do miejsca, nie
tkniętego ręką ludzką. 

Roboty przy oczyszczaniu kanału prowa
dzone będą w następującym porządku. Z po
czątku trzeba spuścić dwa stawy, leżące na 
kierunku kanału, mianowice w Rutkach i Cegiel
ni, i wynagrodzić właścicieli za straty, jakie po
niosą z powodu zatrzymania biegu młynów. N a 
powyższe wynagrodzenie oraz na kupno innych 
gruntów, przez które kanał będzie przechodził, 
przeznacza się w kosztorysie 15 000 rub. Po spusz
ezeniu stawów natychmiast przystąpi się do po
głębienia kanalu przy pomocy felowania, to jest 
zabijania 2-calowych desek; szerokość kanału bę
dzie wynosiła l sążeń. Na dł'ugości 1174 sążni 
obudowa będzie jedno1Jiętrowa, na długości zaś 
400 sążni, to jest tam, gdzie wysokość wykopu 
przechodzi 1,2 sążnia, zastosuje się obudowę dwu
piętrową. 

W ten sposób projektuje się dotrzeć do uj
ścia sztolni Ponikowskiej i wejść w jej poziom; 
oczyszczenie samej sztolni, jak to wyżej Żazna
czono, odnieść potrzeba do zupełnie oddzielnej se
ryi robót; kosztorys tych robót będzie przedsta
wiony w następstwie po zbadaniu stanu, w jakim 
znajduje się sztolnia. 

Na próbne oczyszczenie starej sztolni od jej 
ujścia do pierwszego świetlnika zamieszczono w 
kosztorysie sumę 10000 rub., z której można bę
dzie wydatkować i na przedłużenie kanału. jeżeli 
tego zajdzie potrzeba. 

Na zakończenie wypada nadmienić, jaki re
zultat osiągniętym zostanie przypuszczalnie przez 
oczyszczenie sztolni Ponikowskiej. Sławne kopal
nie olkuskie osuszane były w dawnych czasach 
zapomocą dwóch sztolni: Pileckiej, przeprowa
dzonej wyżej, i Ponikowskiej, idącej w poziomie 
niższym od poprzedniej i prawie z nią równole
gle. Zapomocą oczyszczenia sztolni Ponikowskiej 
otworzy się nam dostęp do najgłębszych robót 
górniczych dawnych czasów. Niejednokrotna niwe
lacya dowiodła, że obecny poziom naturalny wód 

w kopalniach olkuskich znajduje się wyżej od po
ziomu wody w kanala sztolni Ponikowskiej przy 
szybie żelaznym o 5 sążni. Z tego powodu, prze
prowadzając nową sztolnię od obecnego poziomu 
wody w kanale sztolni, możnaby otrzymać dosko
nałe rezultaty, lecz w takim razie stara sztolnia, 
która leży niżej, nie byłaby zużytkowaną a nadto 
nie osuszyloby się tej części złoża, która znajduje 
się pomiędzy obecnym poziomem w wody kanale a 
dnem starej sztolni. Dla uniknięcia powyższych nie
dogodności poglębienie kanału będzie tak uskutecz
nionem, aby koniecznie wejść w poziom starej 
sztolni, a wtedy poziom wód obniży się jeszcze 
o 2,5 sążni i cale obniżenie poziomu wód wyno
sić będzie 7,5 sążni. 

Jeżeli obecnie przyjmiemy pod uwagę, że 
przestrzeń kopalń olkuskich wynosi 6 wiorst kwa
dratowych, to przekonamy się, że przez oczysz
czf3nie sztolni Ponikowskiej zdobędziemy dla eks
ploatacyi górniezej wielką dotychczas niedostęp
ną przestrzeń, wynoszącą 11 260000 sążni kwadr., 
i ilość galmanu, jaka wydobyta będzie z powyż
szej przestrzeni, możemy obliczyć w przybliżeniu 
na zasadzie da!}ych, uzyskanych na kopalniach 
galmanu Ulisses i Jerzy, mianowicie, że jeden są
żeń sześc. masy dolomitu, pośród którego znajdu
je się o·alman, daje 3,41 kibli galmanu i że w mia
rę pogłębiania się robót ilość ot1·zymywanego gal
manu wzr~tsta. Przy zastosowaniu tych danych 
do kopalii olkuskich do poziomu sztolni, określi
my przypuszczalny zapas galmanu w ilości 
41737 500 kibli, nie przyjmując pod uwagę błysz
czu ołowiu, jaki pozostal w starych robotach. 

Ponieważ jeden kibel galmanu daje co naj
mniej 50 funtów cynku, przeto przetopiony z ko
palń olku kich galman wyda 52171875 pudów 
cynku, czy li łwzy czystym zysku, wynoszącym 
chociażby 50 cop. na pudzie wytopionego cynku, 
otrzymamy zysku na osuszeniu kopalń olkuskich 
26 000 000 rub. 

N a przeprowadzenie robót pogłębienia kanału 
i oczyszczenia sztolni do pierwszego świetlnika 
razem z wynagrodzeniem za grunta potrzeba bę
dzie 68910 rub.; roboty wykończone będą w prze
ciągu dwóch lat, na które powyższa suma winna 
być rozłożona. Wincenty Kosil'zski. 27 października 
1872 r. J\2 3 534. 

Projekt osuszenia kopalń galmanu w Zachodnim Okręgu 
Górniczym. 

Chociaż geognostyczny ustrój miejscowości, 
w której znajdują się kopalnie, ma ścis1y związek 
z systemem osuszenia, jednakowoż kopalnie nasze 
są tak dokladnie zbadane, że obecnie o warunkach 
występowania pożytecznych minera1ów będziemy 
mówili tylko o tyle, o ile dotyczą one bezpośre
dnio obniżenia w kopalniach poziomu wód. 

Kopalnie galmanu, eksploatowane obecnie, 
powinny być podzielone na oddzielne grupy, z któ
rych każda oddzielnie winna być osuszoną, a po-
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nieważ przy dzisiejszych warunkach wydatkowa-~ kich korzyści, jak osuszenie kopalń 3-ej i 4-ej 
nie znacznych kapitałów na osuszenie wszyątkirh . grupy. . . 
grup jesL niemożliwem, przeto n::tjprzód potrzeba Kopalme 3-eJ grupy są gł'ówną podstawą na
wyjaśnić, która grupa kopalń najwięeej nadaje si~ s~ego przemysłu_ cynko\~ego, a wydobywane z 
do osuszenia pod względem zyskowności przed- m ch galmany daJą średmo 10,% czystego_ me~alu. 
~iębiorstwtt. Bogate. galmany tych kopalu. napotykaJą s1ę w 

Kop<tlnie galmanu w Zachoduim Okręgu Gór- ksztn:łCle konglo1!leratu ~olom1toweg~, w któr:y:m 
niczym dzielą się, na +.grupy .. miano\v~cie: l) ko- o~dz1el_ne kawał;uo· ~lolom1tu : os.trem~ kr~wędz~~
palnie w okolirach ws1 ZychClc~ z g:Jownenu ko- m1. spoJone s~ '' ęt->l~nem. c~nl .. u 1 od 1lo~Cl o~e~o 
palniami Barbara, Herkules. \VoJkowiCe, 2) k~pal- zw1.ązk~1 cynl,u ;alezy ~rocentowa zaw~rtość Jeo? 
nie w Strzemieszycach: Anna Ger<tska, Leomdas, ':' rudz1e. ~owyzs~a forma wy_stęl!o:vama dowod~1, 
Kawia Góra i Kozioł pod Slawkowem, 3) kopal- z~ nasyce~n~ cynl~1em. ~astąp1ł'o JUZ po osuszemu 
nie w Bukownie: Ulisses, Jerzy i kopalnie voN s1ę clolonu~ow. BlOdmeJRze galm~ny tych kopah'l. 
KRAMSTY w Boleslawiu, 4) kopalnio właści we o l- są_ zupel:~n~ podo~ne do galman o w gn~p:y. strze-
kuskie z o·lówną kopalnią Józef. m~eszyck~e~. W ogol~ w grupach bukawskleJ 1 strze-

o . . . . , . m1eszyc heJ osuszeme rozszer~a tylko pole, dostęp-
Kopalme w okolH'y ZychclC a, glowme ko- ne dla eksploatacyi lecz nie powiększa boaactwa 

palnia Ba~·bara w dawniejszych czasach uw_ażan~ rudy. ' b 

?yła za p1erwszo~·zę? 1~ą pod w~gl~'dem zamoznoścl Rozszerzenie pola dla odbudowy w grupie bu
l _dla tego prę~lne JeJ osu,;zeme pocz:ytywano za lcowskiej jest o wiele ważniejsze, niż w strzemieszyc
rn_ezbędne. Sąs1edztwo bogatych l~op_aln ob?~~ Szar- kiej, gclyż galmany pierwszej grupy są o wiele bo
leJU na Ślą?ku n~prowa,dzalo n_a mysi, ze_, obmzywszy gatsze niż drugiej. \V r. 1875 dla r0zszerzenia pola 
na _k.opnlm poz1om wod. mo~;ma bydz1e eksploato- w gru]Jie l:iukowskiej oczyszczono sztolnię Bole
wac te ~a~e bog_aie eo na Slą~ku l!o.klady; przy sławską, przez co obniżono poziom wód w kopal
dokładm~Jszem Jednak z_had_aJ~lll JllleJSCOW?ŚCl na~ niacb Ulisses i Jerzy 0 3 sążnie i znacznie pod
sunęły .. s1ę pew~JC wątph ~1To:;c1 . co t! o zw~ązk_u 1 mesion o i e h wytwórczość. W kopalniach bolesław
~nalog_n k~paln . o~wlo Zychc1c z kopal!na_m1 w s kich voN KRAMSTY w celu większego obniżenia 
Szar~e~u: M1anow1Cle w czasach, loedy _gormct:vo poziomu wód pogJ 9biono szyb przy granicy ko
admlmstrowa~Je było przez Bank Pohdn, ustawlO- palni Ulisses, ustawiono dwie maszyny wodocią
~10 na k~palm Barbara -±0 konną mas_zynę pa~·ową gowe, jedną o sile GO, drugą 50 JP i w ten sposób 
1 poglęb10n_o szyb wodny; z,pow?du Jetl.nak, ze ta obniżono poziom wód w stosunku do poziomu 
m~szyna me mogla prze~11odz s1lnego przypJywu sztolni Bolesławskiej 0 5,43 sążni. 
wod, roboty _zatrzymano 1 od leJ po1:,v przcnl· ::tną VoN KRAMSTA zaproponował następnie Skar
zos~ała praw1cl~owa odbudowa k?palm. W_obec po- bowi przylączenie się do stosownego przez nie
w_yzszego nalozy przypus~cza?, ze osus~e.me kopal- go obniżenia poziomu wód w kopalniach galmanu 
m Barbara. napo_tka na \~1el}oe trudnosc1, a re~ul- z pomocą maszyn pod warunkiem zwrotu części 
tat o_suszema,_ t J· znalez1eme bogatych ]JOkladow, kosztów na ich urządzenie i częściowego pono
będzie wątphwym. szenia kosztów utrzymania. Skarb przed raz-

Kopalnie w Strzemieszycach składają się z strzygni<;wiem projektu voN KRAMSTY polecił' zba
calego ciągu starych robót, i clącego od S trze mi e- dać, .i a ki e poklacly występują na kopalni Ulisses 
szyc do Staw kowa, i prawdopodobnie mają zwią- na poziomie zamierzonego obniżenia poziomu wód. 
zek z kopalniami 3-ej grupy; kopalnie te zaliczy- Taka ostrożność by la l<Onieczną, gdyż na polud
ł'em do grupy oddzielnej dla tego, że są one o niu kopalni Ulisses w niewielkiej odległości od 
wiele mniej zamożne, niż kopalnie w Bukownie. obecnych robót dają się zauważyć wychodnie 
Osuszenie kopalt1 strzomieszyckich może być do- wapienia podstawowego, będącego granicą poży
konane jedynie tylko zapomocą silnych maszyn tecZllyc!J minerałów, które rozszerzają się dalej 
parowych. Nie uleg-a wątpliwo$ci, :le obniżenie l na wieś Starczynów, a więc przy północno-wschod
poziomu wód w kopalniach strzemieszyckiclL nim npatlzie pokładów poziom projektowanego 
powiększyłoby ilość wydobywanego galmanu, lecz c)bni>i.enia robót mógł przejśu poza granicę dolo
nie jest pewnem, czy galman z ni%szych pozio- mitów, zawierających galman, to jest znajdować 
mów rzeczywiście będzie posiaclnl większą zawnr- ~i~ \l' wnpieniu podstawowym. 
tość cynku. Do takich przyuajmuiej wniosków do- . \.by wyjaśnić powyższe wątpliwości, przehi
prowadza próba, Llol~onana w 18;)-± r. na kopalni to na kopalni UlisseR otwór wiertniczy, który na 
Kawia Góra, gdyż pogłębiony Łam zapomoe<! ma- glęboko$(·i 21±,5 stóp czyli 30,0 sążni natrafił na 
szyny parowej szyb nie potwierdził zasady. że w wapie1\ podstawowy. Uslmteczniona niwelacya 
miarę przybliżania się do wapienia podstawowego od wodnego szybu 11a kopalniach bolesławskich 
powiększa się zawartość cynku w gnlmanac h. Dla- do otworu wiertniczego i do wychodni wapienia 
tego też, jakkolwiek kopalnie strzemieszyckie znaj- podstawowego daJ a profil uwarstwowania miejsco
dują się w najmniejszej odległości od kopah1 wę- wości, który przekonywał, że poziom robót w 
gla i hut cynkowych, osuszenie ich nie może dać ta- wodnym szybie na kopalniach w Bolesrawiu spot-
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kalby jeszcze na kopalni Ulisses dolomity, to jest, 
nie wyszedłby poza granicę występowania poży
tecznych minerałów. 

Wobec powyższego rezultatu poszukiwań 
Skarb móglby skorzystać z urządzeń maszyno
wych w kopalniach bolesła>vskich, gdyby warun
ki, przeds~awione przez_ p. K~AMST~ wspólnego · 
użytkowama z maszyn 1 chodmka, odprowadza
jącego wodę, byly dostępne; warunki owe były 
jednak tak wygórowane, że nawet nie można bylo 
seryo traktować o wspólnem osuszaniu kopalń 
galmanu. 

Obecne działanie maszyn na kopalniach w 
Boleslawiu nie ma żadnego wpływu na obniżenie 
wód na kopalni Ulisses, gdyż dla osiągnięcia ob
niżenia poziomu wód potrzeba przeprowadzić 
chodnik od wodnego szybu do kopalni Ulisses; 
ponieważ poludniowa część kopalni Ulisses łączy 
się z pólnocną częścią kopalni Jerzy, przeto moż
na byłoby osuszyć obie kopalnie. Mówiąc o osu
szeniu kopalni Jerzy, wypada przypomnieć, że w 
r. 1860, na skutek polecenia dyrektora Wydziału 
Górnictwa Kxólestwa Folskiego .A.. J ossA wypra
cowano projekt osuszenia tej kopalni zapomocą 
odbudowania starej sztolni Starczynowskiej, 
projektując obn~żenie pozio~u :Vód na kopa~n~ 
Jerzy o 3,6 sążm a na kopalm Uhsses o 6,6 sązm 
(sztolnia ŁAB~CKIEGO) *). Kosztorys wydatków wy
nosił 93 866 rubli. a czas wykonania pro
jektu oznaczono na 4 lata. Wedlug mego zdania 
wykonanie powyższego pl"ojektu będzie o wiele 
zyskowniejsze, niż obniż_enie poziomu wód. zapo
mocą maszyn bolesławshch, gdyż osuszeme do
chodzi prawie do tej samej głębokości, i gdyby 
nawet voN KRAM TA znacznie zmienił proponowa· 
ne warunki, to i tak osuszenie kopalń zapomocą 
sztolni bez ponoszenia kosztów na utrzymanie 
maszyn lepiej się opłaci. Z tego względu, jeżeli 
tylko okaże się możliwem wyjednanie u Skarbu 
odpowiednich funduszów, osuszenie kopalń Ulisses 
i Jerzy najlepiej i najprędzej da się dokonać za
pomocą odnowienia sztolni Starczynowskiej . 

Przystępując do rozwiązania pytania o osu
szeniu naj bogatszej kopalni galman u Józef pod 
Olkuszem., zaznaczamy, że od chwili zastosowania 
galmanu do przetapiania i ostatecznego zadecy
dowania o ważności dla kraju przemysiu cynko
wego na kopalnię Józef patrzano zawsze, j ako na 
znakomite źródło do czerpania bogatego galmanu; 
rzeczywiście, przyznać trzeba, że tradycya ta by
la ZUJ)elnie słuszną, gdyż najbogatsze galmany, 
przeta.piane na naszych hutach, pochodzą z ko
palni Józef i zawierają do 25% cynku. Zloże ol
kuskie przedstawia oddzielny typ występowania, 

*) z tego us.tę:pu nale~y.wnosić, ~e ~am,ierzona sztolni~ Łabęc
kiego byłaby właśc1w1e odnow10ns. sztolnH\ Starczynowsks. 1 J?Ogląd 
ten wypowiedział również autor ninieJszego art;J;k~u; na z'?-alez10nym 
jednak starym planieiktorego pochodzema ustalić. me mogli_śmy, s"!tol
nia Łabęckiego (i Pol iniego}_jest wskazana tak;, J~k to UWI~oczmono 
na planie, dołączonym do ~ 15 Przel?jlądu Gormczo-Hutmczego, co 
też postanowiliśmy pozostawić bez zmiany. (Przyp. red.). 

różny od występowania innych wyzeJ opisanych 

1 
grup, mianowicie, galman leży tu na wapieniu 
podstawowym i pokryty jest dolomitem, słoista 
zaś budowa galmanu dowodzi, że powstal on 
wcześnioj, niż nakrywający go dolomit, co właśnie 
warunkuje bogactwo tej kopalni. 

Oprócz galmanu spotyka się na kopalni J ó
zef srebronośny błyszcz ołowiu, leżący nad gal
manem. Chociaż błyszcz ołowiu spotyka się i na 
innych kopalniach, jednakowoż na kopalni Józef 
zamożność tego minerału jest największa i kopal
nia Józef w dawnych czasach była właśnie głów
nym punktem, w którym było ześrodkowane wy
dobycie błyszczu. Dlatego też wszystkie projekty, 
mające na celu osuszenie kopalń galmanu, prze
ważnie tyczyly się kopalni Józef. Z nich zastoso
wano tylko jeden, mianowicie pogłębiono u ujścia 
sztolni Ponikowskiej szyb maszynowy i ustawiono 
do ściągania wody 100-konną maszynę. *). 

W r. 1872 naczelnik Zachodniego Okręgu 
Górniczego GRuM przedstawił: do Departamentu 
Górniczego projekt osuszenia kopalni Józef, wy
pracowany przez WINCENTEGO KosxŃsKIEGO, który 
proponował: oczyszczenie starego kanału sztolni 
Ponikowskiej; przedłużenie kanału do wsi Rutek 
w celu otrzymania największej możebnej różnicy 
poziomów; spusze;zenie stawu w Rutkach i pro
wadzenie kanalu dalej do wsi Cegielni; długość 
ogólna kanału wynosić miala 157:1: sążnie. 

Różnica poziomów pomiędzy końcem odpro
wadzającego wodę kanału i szybem żelaznym 
wynosi 4,5 sążni, potrącając zaś na spód kanalu 
2 sążnie, otrzymujemy różnicę poziomów, wyno
szącą 2,5 sążni . Ponieważ różnica poziomów szy
bu żelaznego i obecnych robót na kopalni Józef 
wynosi 5 sążni, przeto wedlug projektu KosiŃSKIEGO 
obniżeni_e lJoziomu :vód w kopaln~ wyn_osi_ć będzi~ 
7,5 sążm. Wypada Jednak zauwazyć. ze 1 sztolm 
potrzeba nadać odpowiedni spadek, który przy 
d.tugości sztolni 1840 sążni wynosić będzie co naj
mniej 1,5 sąż., wobec czego rzeczywiste obniżenie 
poziomu wód na kopalni Józef według projektu 
KosxŃsKIEGO wynosić będzie tylko 6 sążni. Wy
datki na przeprowadzenie projektu obliczył Ko
siŃsKI na 68910 rub., w ktorych mieści się rów
nież suma 10000 rub., przeznaczona ogółem na 
oczysz~zenie starej sztolni Ponikowskiej, gdyż 
dokładnego kosztorysu tych robót przedstawić 
obecnie niepodobna; Wreszcie KosiŃsKI obliczył 
ilość osuszonego galmanu i określił wartość ko
palni Józef na 26 milionów rubli. 

Rozratrując projekt. ~osxŃsKIE~o, należy przy
znać, że Jest on znakom1c1e obrobwny; myśl od
prowadzenia wód zapomocą sztolni przy najwięk
szej możebnej różnicy poziomów jest zupełnie 
uzasadniona, wybór zaś dla powyższ-ego celu sztol
ni Ponikowskiej z wielu względów zasługuje na 

*} N as tępuje opis ró~nych projektów, przytvczonych w roz
działach poprzedmch. 
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uznanie, sztolnia Ponikowska bowiem idzie od Główną zaletą mego projektu jest ta oko
północy, czyli od s~rony ogólnego upadu p~kła- liczność, że przy za.stosowaniu go daleko prędzej 
dów a zatem czym zadość warunkom, przyJmo- dochndzi się do zamierzonego celu, niż przy po
wanym zazwyczaj przy podobnego rodzaju robo- mocy oczyszczonej szt.olui Ponikowskiej; cUugość 
tach; oprócz te~o przy odbudowywaniu ~anału kanału wynosić będzie tylko 1190 sążni, poziom 
KosJŃSKI użytkuJe roboty, przeprowadzone Jeszcze wód na kopalni Józef obniży się o 4,5 sążni, a 
przez Bank Pol.ski. a zatem zmniejsza ilość rob?t ilość galmanu, która znajdować się będzie w osu
ziemnych. Pom1mo to wszystko przy wykonamu szonem polu, da się obliczyć w sposób następujący. 
projektu na:rotka się je~nak .t~udn_ości, któ~·e nie- Przestrzeń tej części kopalni Józef. którą uważa6 
łatwo będzie przezwyCiężyc 1 ktore przyJąć po- należy za zupełnie już wyrobioną, wynosi 95 000 
trzeba pod uwagę przed zatwierdzeniem i Z<1sto- sążni kwadr., i stosownie do danych, znajdujących 
sowaniem tego proje~tu.. _ się w archiwum górniczem. wydobyto z niej od 

Wiadomo, Jak w1elkl naplyw wody okazał s1ę r. 1815 do r. 1878-785 477 kibli galmanu, z któ-
•przy pogłębianiu szybu żelaznego, jak również, 1·ego przy średniej zawartości cynku 56 funtów 
że pompowanie wody w sz,ybie .żel~znyn~ nie mi.a- w kiblu galmanu wytopiono l 099 669 pudów cyn
lo żadnego wpływu na obmżeme s1ę poziOmu wod ku. Dostępna po osuszeniu przestrzeń do eksploa
na kopalni J ozef, sklad zaś chemiczny wody w tacyi po odliczeniu przestrzeni wyrobionej wyno
szybie różnil się od skladu. chemicznego wód ko- sić będzie l 083 000 sążni kwadr. i wnętrze ziemi 
palnianych. Woda w szyb1e żelaznym należy do w niej znajdować się będzie w tych samych wa
obszernego ro~erwuaru w?d~ego,. '~yplywają~ego runkach, co i w przestrzeni wyrobionej; że zaś 
z sąsiednich gor formacy1 JUrsheJ, pochłamaną średnia głębokość obecnych robót górniczych czyli 
bywa prz~z piaski, znajdujące się pomię~zy. Olku- średni poziom wód znajduje się na głębokości 8,5 
szem i glownem pasmem rzeczonych gor, 1 dlate- sążni od powierzchni ziemi i przy tej głębokości 
go uważam za błędne lączenie tego rezerwuaru wydobyto z kwadratowego sążnia 8,27 kibli gal
z wodą, zalewającą .kopalnię Józef, szczególnie w manu, a sążeń sześcienny całej masy dał 0,973 
tych punktach, gdz1e starsze formacye pokryte są kibli, więe lJrzestrzeń, osuszona do głębokości 4,6 
grubą warstwą lotnego piasku. . . sążni, zawierać będzie 4741915 kibli galmanu, co 

Wapień podstawowy występuJe na sameJ przy zawartości 56 funtów cynku w kiblu galma
kopalni Józef w Starym Olkuszu, następnie ginie nu odpowiadać będzie G G38 681 pudom cynku, 
a dalej sp_otykam):' go z~owu ;r kaw~ł~a~h okoł_o czyli powiększając wytop cynku nawet do 300 000 
świetlnikaw stareJ sztolm PomkowskieJ. Z powyz- pudów rocznie, otrzymamy z jednej tylko kopalni 
szego wynika, że złoże gaJma~O"IYe ograniczo~e J óze± ilość galmanu, dostateczuą przeszło na 20 lat. 
jest wapie~iem podstawow?m m~ t,ylko z poludma, Przytoczone powyżej obliczenie doprowadza 
lecz i z połnocy, co potwierdzaJą 1 ślady starych nas raczej do zbyt małych niż do przesadzonych 
robót; nie ulega więc żadnej. wątpliw?ści, że zto~- rezultatów, gdyż w rachunku przyjmujerny. że cała 
nia Ponikowska na znaczneJ długości przechodzi- masa jest jednakowo zamożną, gdy tymczasem w 
ła przez puste skały, przyjmując zaś pod uwagę rzeczywistości najbogatsze galmany znajdują się 
warunki, przy jakich pogłębiony był szyb żelaz- w niższych poziomach, które przez osuszenie clo
ny, należy przypuszc~ać, że owe p~ste skały oka- stępne będą dla eksploatacyi; również i ta częś6 
żą się prawdopoclobme kurzawkam~. Pl~n kop~l~ kopalni, którą uważamy za zupełnie wyrobioną. 
ni stwierdza, że odbudowa sztolm PomkowslneJ zawiera jeszcze bogate ~almany, za.lane wodą. 
nie tak prędk~ przycz:y:ni się, ~o obniże.ni~ rozio- uważaliśmy jedua.k za stosowne przyjąć za pod
mu wód w naJbogatszeJ częsc1 kopalm 1 ze dla stawę do obliczenia jak najmniejsze liczby, aby 
prędsze&o osuszenia tej cz.ę~ci. czyli wlaśc~wej ko- przez wyliczenie olbrzymich ilości galmanu nie 
palni J o ze±, trzeba ku meJ. P.rzepro>yadzić _ch o~- poelać w. wątpliwość bogactwa ~op~lni. . . . 
nik długości około ~O sążm 1 przebić 6 św1etlm- ProJektowany kana1 sztolm PileckleJ. Jak to 
ków· ta robota zaś zaJęłaby 6 lat czasu przy wy- poelano wyżej. będzie długi na 1190 sąż.; niższa 
datku okolo 50 000 rub., który powinien być do- czę~6 jego wyJożona będzie obudową drewnianą 
łączony do kosztów oczy zczenia kanału, obliczo- przy wymiarach 7 stóp szerokości i 3,5 stóp wy
nych przez KosiŃSKIEGO na 68 910 rub. . sokości. co jest niezbędnem, gdyż kanał prawie 

Na zasadzie przytoczonych powyżeJ moty- na eal'ej swej długości przechodzić będzie przez 
wów przyszecllem. d~ .przek~nania, że ?suszenie kurzawki. 
kopalni Józef naJlepieJ da s1ę uskuteczmć przez Prz.y powyższych danych średnia prędkość 
oczyszczenie i odbudowa~ie .stare.g? kanału sztol- wody, wyliczona podług wzoru PaoNB, będzie na
ni Pileckiej. Kanał sztolm P1lec_k:1eJ od ~az~ wcho- stępująca: 
dzi w najbogatszą część kopalm, przyJml_lJąC do V 56,86]f R J- 0,072 = 1~242 metrów, 
siebie koryta rzeki Baby, a z tego wymka, że, . . . . , . . , 
oczyszczając ten kanał, mo:>.na natychmiast odbu- gdz1e R p_owie.rzchn:a, J spa.dek (rozniCa pozwmow). 
dowywać gniazda bogatego galmanu w zalanych l . Pomewaz pow1erzc:hma równa się 2 278 met
obecnie poziomach kopalni Józef. row kwadr., przeto przez kanał może prze-
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chodzić 2 829 metrów sześc. czyli 99,9 albo 100 . 
stóp sześc . wolly na sekundę, co dla ilości wód w 
kopalniach pod Olkuszem n aj zupełni ej wystarczy. · 

Wydatki na oczyszczenie kanału sztolni Pi
leckiej będą następujące: 
Oczyszczenie kanału z obudową drewn. G3808 rb. 
Most na szosie, prowadzącej do Olkusza l GOl " 
Omurowanie sztolni ])rzy wejściu . . 375 " 

Razem 65 784 rb. 
Jan Hempel ;N~ 1051, rok 1879. 

nia przeto wytwórczości w dotychczasowych roz 
miarach lub Jw.wet powiększenia jej pozostaje jako 
jedyny środek obniżenie poziomu wód niżej sztol
ni Boleslawskiej; tego obniże11ia poziomu wód za
mierzono dokonać zapomocą maszyn wodocią
gowych. 

Złożem olkuskich kopalń galmanu jest dolo
mit, występujący u a powierzehnię w kształcie 
wzgórz, mających rozciągłość z zachodu na 
wschód; każde wzgórze stanowi oddzielną kopal
nię lub też gr u ]Ję kopalń. Wzgórza rozdzielone 

Projekt osuszania kopalń galmanu Ulisses i Jerzr . są pomiędzy sobą, a z wschodniej, południowo-
. . . 1 wschodniej i pólnocno-wschodniej strony odgra-

Kopaln~e gal~anu Uli~ses 1 Jerzy znaJ~luJą 
1 

niczon e są od ciągu g6r formacyi jurskiej glębo- • 
się w nadamu górmczem Uhsses IV b., wy0z1elo- Jnemi dolinami piaskowemi, po których pl·zebie
nem górnictwu rządowemu dla wydobywama gal- o·ają lub giną w nich strumienie i rzeczki, 
manu i błyszczu ołowiu . . Główne_ bogactwo ko- 1 ~yplywające z gór jurskich. Ilość napływu wód 
palń zasadza się na galmame, zaleg:l.jącym w kszta~- zależy wlaśnie od tego, czy owe strumienie i 
cie gniazd w dolomicie fon~1acyi ~ryaso':'eJ; rzeczki bezpośrednio dotykają pola kopalniane 
błyszcz ołowiu zalega przeważme w w1erzcl~mch go, czy też są mniej lub wivcej od niego oddalone. 
warstwach, *) tak że obecnie p;rzy głębs~eJ o<;!- \Vogó]e w kopalniach galmaiJU z powodu 
budowie kopalń błyszcz ołowm zupełme me warunków ustroju ich ]:lO Wierzchni napływ wód 
przyjmuje się pod uwagę. Obie wyżej wymienio- bywa bardzo znaczny (~00-1000 stóp sześc. na mi
ne kopalnie znajd~1ją się w jednych i tych s_amyc~ nutę), a ponie':"aż mas~yny paro~e były w elaw
warstwach dolom1to':'yc~1, maJ_ących rozClągło_śc nych czasac·h Jesżcze meznane, w1ęc }Jrzy eksploa-
z zachodu na wschod 1 średm. upad okol? lo0

; towa11iu kopalń olkuskich na blyszcz ołowiu 
obie są obecnie osuszone ~o poz~o11m s~tolm Bo- osusza11o je jedynie tylko zapomoeą sztolni. Na 
lesławskiej i w wielu miejsCach lączą s1ę ze sobą })Oczątku XIX stulecia przy odnawianiu kopalu 
podziemneroi robotami górniczemi, tak że wła- na galman warunki z powodu małego jeszcze udo
ściwie tworzą jedn~ l_wpalni.ę, ro?.dzieloną tylko skonalenia maszyn parowych i względnie wyso
pod względem adm1mstracYJnym. . kiej ich ceny zmieniły się mało. a nieudana pró-

Sztalnią Boleshwską, przeprowadzoną 1 ma- ba osuszenia części kopali1 galmanu, mianowicie 
j ącą być utrzymyw::~,ną w przeciągu 15 lat na za- kopalni Józef, gdzie naplyw wód jest największy, 
sadzie kontraktu, zawartego przez Skarb d. 29 (około 1000 stóp sześc. na minutę) zapomocą 100 
maja (10 czerwca) 1871 r. z ~warectw~m von KRAM- konnej ma zyny parowej zakorzeniła w górnikach 
sTA, poziom wód w kopalmach ohmżono o 3,2~() przekonanie, że osuszenie kopali1 galmanu zapo
sąż . i projektowano wydobyć w całego nadama mocą maszyn parowych jest niemożliwe i że naj
ll6453B kibli galmanu. Do l czenyca 1884 ~-- wy- pewniejszy sposób obniżenia poziomu wód w ko
dobyto 955 623 kible, zatem do d ma 29 map (10 paln iach olkuskich przedstawia budowanie sztolni. 
czerwca) 1886 r . pozostaje do wydobycia. według N a zasadzie właśnie owych przekonań nastąpilo 
projektu jeszcze 20891U kibli. . odbudowanie sztolni Boleslawskiej i Ponikow-

Sądząc z obecnych robót na kopalmach skiej. 
Ulisses i Jerzy, w przeciągu następujących dwóch Obecnie jednak, kiedy budowa maszyn do
lat, t. j. do ]Jrzytoezonego wyżej _terminu, wydo- szla do wysokiego "topnia doskonalości i kiedy 
będzie się jeszcze okolo 150000 hbli galmanu. J?o wypompowanie maszynami wodociągoweroi ilości 
pełnej przeto ilości 1164539 brakować bęc~zw wody okoJo 1000 stóp sześc. na minutę z głębo
około GOOOO kibli, to jest ilości tak nieznaczneJ w koś0i 30 sążni uie lJrzeclstawia żadnycL trudności, 
poró:vnaniu do caJeĘ\·o wydob_ycia "! okre;;io 15 lat, pytanie o zas~oso><:aniu dla k~palń olkus~ich. sp?
że me może ona świadczyć UJel?-me o t;):ch rozu- sobu osuszoma rozstrzyga s1p ostnteczme, 1 me 
mowaniach i motywach, jaloe przyJęte by- możemy mieć już żadnej wątpliwości, że osuszenie 
ly za zasadę przy odnawianiu sztolni Bolesł'a:v- zapomocą maszyn ma absolutną przewagę nad osu
skiej. Do chwili skończenia się wyżej _w_spomma- szeniem zapomocą sztolni. Jeżeli wogóle zasadniczo 
nego kontraktu prawdopodobnie znaczmeJsza część korzystniejszem jest osuszenie olkuskich kopalń 
z dotychczas jeszcze nietkniętych filarów dolo- o·almanowych lJl'~)' pomoey maszyn, to owe ko
mitu rudonośnego będzie wyrobioną i_ w nastęy- ~zyści, specyalne dla kopalń Ulisses i Jerzy, uwy
stwie wytwórczość galmanu w kopalmach Uhs- clatniają się jeszcze wyraźniej, ponieważ pola tych 
ses i Jerzy będzie zmniejszała się nie tylko co do kopalń względnie do przypływu wód ·znajd.ują się 
ilości, lecz i co do jakości galmanu. Dla utrzyma- w lepszych warunkach, niż inne pola kopalń ol

kuskich; kopalnie Ulisses i Jerzy, znaj dując się 
w środku całej rudonośnej przestrzeni olkuskiej, 

*l Na zasadzie zdobytych w ostatnich czasach danych przy
puszczenie to należy uważać za uieuzasadmonc. (l'rzyp. red ). 
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tern samem oddzielone są od rzeczek i strumieni l Chociaż w kopalniach Ulisses i Jerzy niżej 
oraz piask~w wzgórzami. wa:pienia ponstawo.w.ego sztolni .BolesJ'awsk~ej nie robi_ono systen:atycznych 
lub dolom1tu w przybliżemu na odleglośm Jed- poszulnwań, z ktorych moznaby wmoskować o 
nej wiorsty i dlatego przyplyw wód w nich nie zamożności pola, jednakowoż l!Osiadamy niektó
podlega żadnym niespodziewanym zmianom, jest re dane, pozwalające wysnuwać dosyć zbliżone i 
wogól~ um~arkowany (okoł? 240. stóp ~ześc. na m.i- pewne wnioski co do tej zamożnośc~. Mi~nowi~ie 
nutę) 1 moze być z caJą śCisłośCią obhczony. N1e ze względu na to, że występowame mmera,low 
ulega prz~to żad~ej w~tpliwości? ż~ obn~żenie wód po~ytecznych w kopaln~ach Ulisses. i Jerzy jest 
w kopalmach Uhsses 1 Jerzy mżeJ poziOmu sztol- gmazdowe, o zamożnośCI można wmoskować z na
ni Bolesławskiej przy pomocy ma.szyn wodocią- stępujących danych: l) z głębokości i rozległości 
gowych będzie tańszem i mniej ryzykownem, warstw, w których występują mineraly pożytecz
niż przy pomocy sztolni, wymagającej większych ne, czyli w danym wypadku dolomitu; 2) z iloś
nak1'adó:V i kilku lat czasu na j~j wykon~nie: Na ci~ -:viel~{Qści gniaz~ g~lmanowych; 3) z, s~mej war
podstawie przytoczonych wyżeJ motywow 1 po- tosCl mmerału, t. J· Jego procentowosCl. Rozpa
danych poniżej zasad wypracowano projekt osu- trzymy kolejno wymienione wyżej dane względ
szenia kopalń Ulisses i Jerzy niżej poziomu sztol- nie do pola kopalnianego Ulisses i Jerzy. 
ni Bolesławskiej. (n. N.) 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1904. 
W~GIEL KAMIENNY. W 'kwietniu r. 1904 w 30 \robotników: górnicy 28,75, pomocnicy pod ziemią 

kopalniach węgla kamiennego bylo czynnych 45 60,47, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 28,11, 
szybów wyciągowych i 306 kotłów parowych. l kobiety 5,45, razeJll 112,78. Suma ogólna zarobku 
Wydobywanie węgla odbywalo się w przeciągu 23 robotników wynosił'a (w rublach): górnicy 203751, 
dni roboczych. pomocnicy pod ziemią 195109, pomocnicy na po-

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal- wierzchni mężczyzni 113 940, kobiety lO 914, ra-
niach była następująca: zem 523 714. Przeciętny zarobek jednego robotni-

~§~ al ka na dniówkę byl następujący (w rublach): gór-

.Moc 

·;:;.-.~~ nicy 1,88, pomocnicy pod ziemią 1,03, pomocnicy 
~g . ~ na powierzchni mężczyzni 1,07, kobiety 0,53, wo-

lP 1-E~ ~ góle 1,23. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
~~a~ przypadało zarobku robotników (w rublach): gór-

Maszyny 
Wyciągowe 

Liczba 
70 

129 
146 

~ 2~.o nicy 54,00, pomocnicy pod ziemią 51,71, pomocni-
2 2G cy na powierzchni mężczyzni 30,20, kobiety 2,89, 

W odociągowe . 
Do innych celów 

8518 
17 206 
5543 . 

, 3880 4 -6 razem l , . ,o 
1,47 

Razem 345 31 267 8,29 
Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiJ'a: na powierzchni 368 i pod zie
mią 601. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była 11astępująca: górnicy 4 716, pomocnicy 
pod ziemią 8 279, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 612, kobiety 883, razem 18 500. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadaJ'o robotni
ków: górnicy 1,25, pomocnicy pod ziemią 2,19, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1,22, kobie
ty 0,24, razem 4,90. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 34,79 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 12,62 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 8,87 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 204.01 ctr. metr., do rocznej- 2 448,12 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górnicy 108 460, pomocnicy pod zie
mią 190 408, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 106 072, kobiety 20 574, razem 425 514. Na l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 

Liczba wypadków nieszczęśliwych była 
stępująca: 

na-

Przy{'adało 
wypadków meszczęśli wy ch 

Zakończone śmiercią . 
Niezdolność do pracy zu

pclna . 
Niezdolność do pracy czę-

l 0,22 0,03 

ściowa . . . . . 20 1,08 0,53 
Wyzdrowienie zupełne . 459 24,81 12.16 

Wytwórczość węgla podług gatunków była 
następująca: 
Gat. grube 1981402 ctr. metr. czyli 52,51°/0 wytw. 

" średnie 615 642 " " " 16,32°/0 " 

" drobnell76004" " " 31,17°/0 " 

Razem 3773048 ctr. metr. czylil00,00°/6 wytw. 
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Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 byla następująca: 

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

-~ 
p . 

~ ~ "' l Q) .Oj "' Q) 

Od początku Nazwa Wlaściciel lub ~~·a ?'o · .... ..... . .... or.-c_fl o " ~ o " ., Kwiecień roku do dzierżawca 
Q) 

~] 
Q) ".&·~ kopalni ..... ..... ~o il: 30 kwietn i a ~ ." ... l 
~ ." ... ~ 

~ o g ~ o "' 

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

Niwka Tow. Sosnowieckie . ł 
l l 

24629 1+ 
l 

435 043 2 J88 582 4596-;z 2 000851 + 6 - 18773' - 9 Barbara 
" " l 

Mortirner 293 078 I 573 827 301 629 ' 55' s83 + 8551 + 3 - 22244 - l 
" " Milowice 229753 l 237037 3o8638 l 309794 + 7888s + 34 + 72757 + 6 
" " + + + + lO Hr. Renard. Hr. Renard 470 502 1 g8866z 492 J64 2 '78 741 21 662 5 190 079 " Andrzej II. 15 772 46g8z 20495 96870 + 4723 + 30 + 49888 + w6 
" " " 

+ + + + 8 Kazimierz Warszawskie 282105 l 423 58o 365 200 l 544700 83095 27 12! 120 
" + + + + 6 Feliks. go 525 428025 . 102000 452000 II 475 13 23975 
" " Paryż. 
" 

Franc.-Wloskie . ~ . 355 527 I 66g 610 403 701 I 735744 + 48 174 + '4 + 66 134 + 4 
Koszelew 

" " " Saturn Saturn . 347 rs6 l 612653 405 874 l 734 391 + 58 7,8 + '7 + 121738 + 8 
" 

Czeladź Czeladzkie 313 700 l 449727 323649 I 400700 + 9949 + 3 + 10973 + l 
" Flora . 
" 

Flora 
J Franciszek . 

" " l 170002 75° 190 182 907 783 777 + 12845 + 7 + 33587 + 4 
Mikołaj 

" " " Jan Spadk. hr. Walewskiego 6J 946 223 774 20 6go !48 4'52 - 41 256 -67 - 75 312 - 34 
Grodziec I. St. Ciechanowski . 28731 142o88 29 594 125 761 + 863 + 3 - J6 327 - li 

Grodziec II Tow. Grodzieckie . 32 532 93997 s66zz 207 g67 + 24ogo + 74 + II397° + 121 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 63500 zgo5oo s8goo zgo 287 - 46oo - 7 ·- 213 - o 
Re den Tow. Franc.-Rosyjskie 83 274 359635 102 742 334 50I + '9468 + 23 - 25 134 - 7 
Tadeusz II. 

" " " zogo s8 582 37 200 122 8os + 35 I 10 +J68o + 64223 +Jog 
Staszyc 

" " " 10312 42939 10267 55 397 - 45 - o + 12458 + 29 
Helena . Dzierż. T. Waligórski 7 521 57649 12 07' 49737 + 4 sso + 61 - 7912 - '4 
Andrzej I 

" 
J. Wrzosek 8728 52 572 z6o8o gog8o + 17 352 +199 + 384o8 + 73 

Al wina 
" 

W. Szyszkin . 4 558 10038 3882 !8g6o - 6]6 - l- + 8922 + 8g :> 
Flotz Rudolf Z. Zwoliński . 168o4 76891 25 555 123 8go + 8751 + 52 + 46999 + 6J " 
Matylda. L. Piwowar s8oo 15 212 3 328 14 135 -- 2 472 - 43 - I 077 - 7 " Tadeusz I 

" 
M. Wieczorkiewicz - 5 300 2747 138g4 + 2747 +- + 8 594 + 162 

Jakób. 
" 

M. Sternicki . 6615 45 484 15 346 67829 + 8731 + 132 + 22 345 + 49 
Wańczyków A. Zieliński - 10 55' 2095 4075 + z 095 +- - 64]5 - 6J 

" Leokadya J. Wrzosek 2 !68 14024 - - - 2 J68 -,oo -- 14024 -100 
" Stella. M. Sternicki ·' 

- 86101 - - - - l- 8610 -100 
" 

Razem: · 13 337 8oz 15 8]5 721 3 773 048 16 5'7 8311+ 435246 + '3 1+ 641 110+ 4 
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Dnia 30 kwietnia r. 1904 pozostaJość wydo
bytego węgla na kopalniach byla następująca: . 

Ctr. metr. 0/o ·wytwórcz. 0/u rozchodu 
za kwiecień za kwiecień 

Gatunki grube 51 61:1: 2,60 2,64 
" średnie 170 935 27,77 28.89 
" drobne 618 2±4 52,57 50,94 

---
Razem 840 793 22,28 22,47 

Rozchód węgla w kwietniu byl następujący: 
U:tyto na własne 

Sprzedano potrzeby kopalń 
~~ 

Razem 

ctr. n1etr. 0
10 rozCh. ctr. metr. 0

/ 0 rozch. ctr. metr. 

Gatunki grube 26 876 1,37 1 929 465 98,63 l 956 341 
średnie · H 693 7,82 527100 92,18 571 793 
llrobne 279 333 23,02 934 301 76,98 l 213 634 

Razem 350 902 9,38 3 390 866 90,62 3 741 768 

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

Rodzaj rozchodu 

Opal dla pracujących, opalanie domów 

l zbornych i zabudowań kopalnianych 
Opalanie kotlów parowych 

:l Skreślono węgiel, który straci{ wartość 

Razem . l 
R ozchód węgla sprzedanego skladal się 

Rodzaj sprzedaży l 
Sprzedaż na kopalniach 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 

l p~» ;..; l p Q) h ~ pal p.., 
H ~00,..0 +" ~~=~,.a -+" 1-!1 ~,.o +" ""'d Q) Q) ""'"'aJ Q) 
Q) h,.... N s h~ N s p..,dal s ·~ ~.b -~ ~.b 

-N,.... N 
p~.b 

;..; o d o ~ o d o ;..; . o d o 
+" ;--- ~=~ P; -+" ;--I=IP; +" l;- !=l P; o o o 

l 94, 13 1 

l 
2,87 1 23o63 8;,81 42o6g 8030 i 

377-i 

l 
14,04 ~24 '/ s,87 1 26o 592 1 93,

2
9 1 

39 o,15 - !0711 3,84 

26 876 
1 

wo,oo l 44 6g3 l roo,oo l 279 333 1 1oo,oo l 
z następujących rodzajów sprzedaży: -Gatunki grube l7atunki średnie Gatunki drobne 

l h h h 
;..; •N ~ ·N ;..; •N 

-+" d +" d -+" d 
Q) "d Q) "d Q) "d s Q) s Q) s Q) 

N N N 
H H H 

;..; 
l 

P; ~ P; ~ P; 
-+" en +" 00 +" 00 

o o~ o ~ o ~ l 
l 

64 522 3,34 34688 6,s8 126190 13,5 1 
l 

Wysylka drogami żelaznemi r 8s7 838 ~)6,29 490942 1 93,14 795 001 1 85,15 
Wysylka drogą wodną 71051 o,37 l 470 o,28 !2 SIO l ,34 

Razem 

~ 
pal h 

.;.;; ~~,.o 
Q) +"d Q) s h..-.. N 

•N !=:: p .b 
~ od~ +" - .::: o lo 

73162 1 20.87 

266ggo l 76~07 
10750 3,o6 

350902 , 100.00 

Razem 
-

l h 
~ ·N 
+" d 
Q) "d s Q) 

l 

N 
H 

H P; 
-+" 00 
o o"'< 

225 400 6,65 
3 144 381 1 92m 

2r o8sl o,62 

Razem ·II 929 465 \ 1oo,oo l 527 IOO \ wo,oo l 934 301 l IQI),oo 1 3 390 866\ Ioo,oo 

w 
Za 

" 
" 
" 

Wysyłka węgla drogami żelaznami skladala się z następujących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
= 

l 
:.;;! :.;;! ..... 

~ ~ 
~ - ~ - --+" h +" h +" h s 00 s en s 00 

~ l h h 
~ -ti ~ ;..; ~ 

-+" &e ~ +" o"'< <:.) <:.) <:.) 

KrólestwiePolskiem l 728 473 458 710 l l 
93,04 93,43 791 578 99,49 

TO 578 123 l l 

B ialystok 0,57 o,o2 !23 o,o, 

Brześć 9138 0,49 - - - -
Kowel 82499 4,44 3936 1 o,8o - l -
gran icę 27 rso l 1,46 28173 5,75 3goo l o,so 

Razem:' . 

Razem 

..... 
;..; ~ --+" h s en 

h 
;:..," ~ 
+" ~ <:,; 

29781ii 94m 
I0824 o,3.J 
9138 o,29 

86435 2,75 
59 223 I,8g 
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WJtGIEL BRUNATNY. W kwietniu r. 1904 w 3 ko
palniach węgla brunatnego było czynnych 34 
szyby wyciągowe i 7 kotlów parowych. Wy
dobywanie węgla odbywało si'ę w przeciągu 23 dni 
roboczych. Liczba maszyn wodociągowych (in
nych maszyn nie było) wynosiła 7. Liczba koni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi
ła· 2 (pod ziemią koni roboczych nie było). Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na
stępująca: górnicy 1~3, pom.ocnicy pod .ziemią 34, 
pomocnicy . na pow1erzchm mężczyzm 107, ra
zem 264. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadało robotników: górnicy 1,96, pomocnicy 
pod ziemią 0,55, p0mocnicy na P.owierzchni .męż
czyzni 1,71, razem 4,22. Przeciętna wydaJnOść 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 
22,12 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 
17,31 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 10,20 
ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do ~ie
sięcznej, wynosilaby 23:1:,60 ctr. metr., do roczneJ-

2 815,20 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
d~iówek b:yła ~1astępująca: górnicy 2 832 pomoc
me~ pod .ziemią 786, pomocnicy na powierzchni 
męzczyzm 2:1:61, razem 6 079. Na 1000 ctr. metr. 
wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ków: górnicy 45,22, pomocnicy pod ziemią 12 55 

· pomocnicy na p~wierzchni mężczyz~i ~9,29, ra;er?-
97,06. Suma ogol,na .zarobku robotmk?w wynosi
ła (w rublach): gormcy 2 381, pomocmcy pod zie
mją 386, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
2424, razem 5191. Przeciętny zarobek jednego ro
b~tn~ka na dniówkę .był' nastypu,jący (w rublach): 
gormcy 0,84, pomocmcy pod ziemią 0,49, )20mocnicy 
na powierzchni mężczyzn i 0,98, wogóle O .Sb. N a l 000 
ctr. m~tr; wydobytego wę~;la. przypadaro zarobku 
robot~1ko.w (w rublach): ~ormcy 38,q6, pomocnicy 
pocl z~em1ą 6,16, pomocmcy .na pow_1erzchni męż
czyzm 38,70~ ra~em 82,81. W ypadkow nieszczęśli
wych w kw1etmu r. 1904 z robotnikami był' 1 
zakończony wyzdrowieniem zupel'nem. ' 

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

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

-~ l p -~ l .e o·~ l 
Właściciel lub 

Q) l .l< o·~ Q) 

Nazwa .,..; .,..; Od początku C) ~t0E C) ~"ÓE 
Q) ~ :;j.~ Q) 

l 

~p.~ Kwiecień roku do kopalni dzierżawca 
.,..; 

o.J< li' .,..; 
0-'i !l= 

~ "'e..: ~ P<o.l< 30 kwietnia 
~ "Ó o ~ "CC"' o CQ o g 

centnarów metrycznych ctr.metr. / % ctr.metr./ % 

Katarzyna Tow. Poręba . :l 146so l 73 350 l 7200 71400 - 7 450 1- SI - 1950 1-29 
L udwika Dzierż. J. Meyerhold. I6 200 75 970 20700 87 540 + 4440 + 29 + II 570 + 15 
Nierada . P. Strzeszewski . •l 36026 t78 334 1 347'-P I66 552 - 1294 1-4 - II 782 - 7 

l 
l 

Razem ·l 66936 327 654 62632 325 492 - 4 3°4 - ó - 2 J62 -I 

Dnia 30 kwietnia r. 1904 pozostal'ość wydoby
tego węgla brunatnego na kopalniach wynosil'a 
19 682 ctr. metr. czy li 31 ,42°/0 wyt wórczo§ci za 
kwiecień i 32,40% rozchodu za kwiecień. 

Rozchód węgla w kwietniu r. 1904 wynosił 
60 756 ctr. metr. i składał' się z następujących po
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 5 299 
ctr. metr. czyli 8,72% rozchodu; 2) sprzedano 
55457 ctr. metr. czyli 81,28% rozchodu. Rozchód 
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, 
składał się z następujących pozycyi: l) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych l 067 ctr. metr. czyli 20,14% 

użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów 
parowych 4232 ctr.metr. czyli 79,86% użytku na 
własne potrzeby. 

Sprzedaż węgla skladał:a się z następujących 
pozycyi: l) sprzedaż nakopalniach 13568 ctr. metr. 
czyli 24,470fo sprzedaży i 2) wysyłka drogami że
lazn emi 41 889 ctr. metr. czyli 75,53% sprze
daży. 

Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazneroi 
(41889 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostał 
w Królestwie Polskiem. 

R. K. 
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WYTWÓRCZOŚĆ WĘGLA w KRÓLESTWIE POLSKIEM 

za cały czas istnienia t ego przemys ł u (w tonna c h) *). 

Rok Rok Rok Rok 
I792 rso 1820 I6 soo· I848 I77 400 I876 453 s8o 
1793 IOO r82r 20000 I849 I22500 1877 6I2700 
I794 300 !822 27000 !850 I35770 !878 go6goo 
I795 500 I823 35000 J8ji II2goo I879 1o86o8o 
r7g6 I 100 1824 oo ooo I852 97 230 I88o 1 286 oso 
I797 I 700 1825 6gooo 1853 I202SO 188r I 4o6 I40 
1798 1 goo I826 7' 400 1854 I41 100 I882 I 382 470 
I799 2 200 I827 86 6oo 1855 148 840 1883 I 676 940 
I8oo 2 300 I828 94 200 r8s6 I6r 420 1884 1 6g6 28o 
J8ol 2 6oo 1829 s8 000 18S7 178 390 I88S l 791 )20 
18o2 3200 1830 426oo 1858 I86740 I886 Ig68155 
18o3 3400 1831 li700 1859 202650 I887 rg86I70 
I 8o4 3 6oo l 832 40 200 186;) 22 5 000 l 888 2 392 430 
I8o5 3700 I833 38roo 186r 13267o 188g 24796oo 
18o6 3goo 1834 66200 I862 1298oo 1890 2470670 
18o7 4000 I835 668oo 1863 220000 18g1 2003840 
18o8 3 800 I830 T Oj 700 1864 255 620 18g2 2 800 000 
I8og 3700 1837 IOJ 500 1865 23I 100 1893 3 16g820 
I8 !O 3 500 I838 97 000 1866 235 ]20 I8g4 3 355 875 
18IT 3 500 I839 10]000 I867 2536oo I8g5 36846]I 
I812 3 700 I840 I I7 600 1868 224 200 1896 3 666 3I I 
1813 3gco 1841 l32000 186g 298820 1897 376J5g8 
1814 4000 1842 1478so 187o 329170 18g8 40929L.J 
I8IS 4100 1843 141800 1871 301810 1899 3975213 
1816 5 200 1844 I 30 830 1872 229 020 Igoo 4 109 017 
1817 14 000 1845 128110 1873 336000 lgDI 4 2445o5 
r818 '4700 1846 150340 I874 402470 1902 4321865 
181g 15 400 1847 I 32 I70 1875 4o8 260 1903 4 838 785 

Za cały okres istnienia przemysłu węglowego w Królestwie Polskiem wydobyto 80 700189 ton n węgla. 
Przeciętna roczna wytwórczość była następująca: 
1792-1800 l 031 tonn 1851-1860 157 458 tonn 
1801 - 1810 3 540 . " 1861 - 1870 231 070 " 
1811 - 1820 8 500 " 1871 - 1880 602 293 " 
1821 - 1830 5G 380 1881 - 1890 l 925 038 " 
1831- 1840 75 780 " 1891- 1900 3 517 624 " 
1841 -1850 139 888 " Kazimierz Srol;:owski. 

J rzegrąa fi teratury górniczo ... fiutniczej. 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnal (1904) Kwiecień. a) Spra- ' lzolow. Badanie biegu pieców martenowskich w zakla
wozdanie pruskiej komis_vi dla zba. dania sposobów za- l dach Nejwo-A lapajewskich w okresie ~za su od 5 czerwca 
pobiegania 1-uypadkon1-, wynikajq-cym z przyczyny do 15 sierpnia r. 1903 (dok.}. Op1s tel·mochemicz
obrywania się 1-uęgla i skat plomzych (c. d.). b) A. So- nych badań generatorów i pieca; bilans ciepła pieca 

*) l tonna 61 pudów= 10 centnarów metrycznych. 
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martenowskiego, posiadającego generatory, opalane konywania otworów wiertniczych, a mianowicie: 
drzewem. c) Krylow. Porównawcze badania żelaza wiercenie dyamentowe i udarowe na sztywnym 
i stali drog'! prób mechanicznych, chemiamych i me- przewodzie z przepłukiwaniem otworu. Roz
talograjicznych. Wplyw węgla i innych ważniej- patrzywszy właściwości każdego z powyższych 
szych skladników na mechani<;zne własności żAla- sposobów, autor przychodzi do wniosków nastę
za i stali. d) E. Kuklin. O tal~ z·wauym fosjorze pujących: wiercenie dyamentowe nadaje się szcze
szkodliwym. Ażeby przekonać się o wpływie, ja- gólniej do poszukiwań soli i rozmaitych rud; dla 
ki wywiera hartowanie i odpuszczame na stan poszukiwań węgla kamiennego najodpowiedniejsze 
fosforu w stali, autor wykonał szereg badań, na jest wiercenie udarowe (sposób Faucka); w razie 
podstawie których doszedł do wniosku wprost wiercenia otworu w warstwach nieznanych, po
przeciwnego, aniżeli Juptner, a mianowicie, że chlaniających wodę, lub też niezwykle twardych 
ilość t. z. fosforu szkodliwego jest większa w sta- należy stosować wiercenie udarowe bez przeplu
li odpuszczonej, niż zahartowanej; ponieważ fos- kiwania. b) W sprawie z;aopatry~Mnia ·w węgier 
forki żelaza i manganu, wydzielającego się w !zamienny drogi żela::mej syberyjskiej i ros_vjs!..>iej ma
kryszta..lach, nie zawierają fosforu szkodliwego, rynarld wojennej na Dalekim fVsclzodz ie. Opis za
więc znajduje się on w tej części, która jest roz- sługujących na uwagę złóż węgla kamiennego na 
puszczona w całej masie żelaza, a więc należy Syberyi i Dalekim Wschodzie; streszczenie arty
przypuszczać, że znajduje się w ferrycie, którego kulu, zamieszczonego w Targowo- Promys:::lennoj 
ilość zmniejsza się wskutek zahartowania. Sposób Gazecie. c) I. Ilfayer. Z po~vodu wypadków tęgo
Juptnera oznaczania Rzkodliwego fosforu działa- ryjca na kopalui Jerzy w Ostrawie ,Worawsldej i 

·niem rozcieńczonych kwasów na stal autor znacz- okręgu Ostrawa-Karwina (dok.) . d) A. Luleaszewski. 
nie ulepszył, czem uzyskał możność otrzymywa- Stan teclmiki górniczej ~v l~o/lcu 11 • 1903 (e. d.) . e) 
nia zupełnie dokładnych wyników. Kryzys przemystawy w 1\'iemczech (c. d.). Rzut oka 

Uralskoje Gornoje Obozrenje (1904) NQ 20. na stosunki w przemyśle żelaznym w Austryi. f) 
a) W Iżewski. O spolecsmm z naczeniu teclmild i T"V:vtwórczość miedzi na lmli :demskiej. 
o metalurgii w Rosy i. W stęp do wy kładów meta- NQ 22. a) Przemyst górniczo-hutniczy ~v Boś-
lurgil w politechnice Kijowskiej. ni i Hercegowinie w r. 1903. Dane statystyczne 

NQ ~t. a) D. I{arasiow. O próbacli wytwarza- wedlug źródeł urzędowych. b) A. Łukaszewski. 
nia surowca nildowego w zakladach Kamienskich na Stan teclmild górniczej w k01'zcu r. 1903 (c. d.). c) 
Uralu. Próby wytapiania surowca niklowego, slu- Kry.sys przemystawy 7V Niemczech (dole). Stan wy
żącego do wyrobu stali niklowej na potrzeby ma- twórczości węgla brunatnego w Czechach; wplyw 
rynarki, nie da..ly wyników pomyślnych. Przy po- kryzysu w przemyśle niemieckim na przemysł że
mocy kilkakrotnego topienia surowca z rudą ni- lazny w Austryi. d) Elektrometalurgia w r. 1903. 
klową w kopulaku otrzymywano surowiec niklo- Streszczenie artykułu, zamieszczonego w czaso
wy, zawierający średnio 12% Ni, lecz koszta otrzy- piśmie Ele!;:troclzemisclze Zeitsclwift, r. 190-/.. 
mania takiego surowca okazały się za wysokie NQ 2~. a) C. BZOmeke. Sortowa7lie ~vęgla 1~a 
(cena l% Ni wyniosla 40 kop.). Próby, przeprowa- wystmvie ~v Dilsseldorfie w r. 1902 (pocz.). Opis 
dzone w wielkim piecu. dały surowiec z zawartoś- sortowni systemu Bauma, zasadzającego się na 
cią 1,8% Ni; małą zawartość Ni w surowcu objaś- płukaniu przed sortowaniem, i dawnych systemów, 
nia się niedbaJem sortowaniem rud niklowych w których sortowanie poprzedza płukanie. b) O 
z Rewdy i Niżnieiselsl\a, zawierających 2-3,5% Ni. 1'Óin_vch sposobach ~vytwarzania żela.sa z lewnego. 

NQ 2::$. a) l:V. TVm1naczew. ll~rrób żela.s-a w Streszczenie artykułu Daelena (Stalzl und Eisen, r. 
piecu martenowskim z 1wmiaru, sldadajqcego się 190.J). c) P. Stein. ll~)'bór sposobu ~viercenia glę
przeważnie ::;e starego żelaza . Dla ułatwienia to- bokic/z otworów poszuldwalnych (dok.). d) A. Luka
pienia naboju, w skład którego wprowadzono sta- szewski. Stan teclmild gómiczej w k01l.cu r. · 1903 
re żelazo (złamki) w iloś ci około 80%, zastosowa- ' (c. d.). 
no początkowo miał w~glowy; następnie węgiel J NQ 24. a) A. Bolires. Elel?t11_\'CZ11a lampa Ieo 
kamienny zastąpiono koksem i otrzymano bardzo palufana syste111u Bohresa. Lampa Bohresa skl!ł-da 
dobre wyniki, wyrażające się powiększeniem wy- się z akumulatora i lampki żarowej z drucikiem 
twórczości i zmniejszeniem kosztów własnych. osmowym, przykrytej mocnym dzwonem szklanym. 
Nizka cena starego żelaza w porównaniu z su- Lampa ta waży 1.7 kg, daje światło białe bard~o 
rowcem dała możność osiągnięcia znacznych osz- silne, wymaga tylko 2V i na wypadek rozbicia 
czędności. b) Jlf. Puchalski. Proje/et tablic dla ol~re- dzwonu nie przedstawia niebezpieczeństwa wybu
ślenia stopnia m'ezdolności do P7'acy robotllikó~v z chu gazu ziemnego. b) C. BZOmelze. Sortowanie wę
powodu wypadlzów nieszczęśliwych w kopalniach g la na wystawie w Dilsseldor.fte w r. 1902 (dok.). Po
i fabrylzaclz. równanie różnych sposobów sortowania i opis kil-

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg und ku oddzielnie wystawionych przyrządów. c) A. 
HUtteowesen (1904) NQ 21. a) P. Stein. Wvbór Łukaszewski. Stan techniki górniczej w koitcu r. 
sposobu wiercenia glęboldch otworów poszukiwalnych 1903 (c. d.). d) W Foltz. Rynek węglowy i me
(pocz.). Autor uwzględnia tylko dwa sposoby wy- talowy w czerwcu r. 190Lf.. 
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NQ 25. a) P. Sorgo. Elelztryczna maszylla pów żela.s~tyclz drogą elektrotermiczną (pocz.). Autor 
wiertnicza systemu potqczo~tvch zaktadów Sierrtells zaznajamia ze sposobami i przyrządami, służący
i Sc!zucl~ert w Austryi. Szczególowy opis wierta- mi do wyrobu żelaza zapomocą elektryczności, 
rek elektrycznych nowego typu, różniących się rozpatruje ich stronę e.konomiczną i porównywa 
od dawnych silniejszą budową i bezpośredniem koszta wytwarzania żelaza w piecu elektrycznym 
połączeniem silnicy z maszyną bez pomocy osi z kosztami, ponoszonymi przy stosowaniu starych 
giętkiej; wskutek tego wiertarka latwiej daje się powszechnie używanych sposobów. Sposób M. Rut
obsłużyć i zajmuje mniej miejsca. b) R. Rieger. tenburga zajmuje miejsce pośrednie między sarto
Próby mas;:yn wn;bowyclz ( wcinaczy) Jeffreya (pocz.). waniem magnetycznem i wytapianiem surowca z 
Wyniki prób zastosowania maszyn wrębowych rud, polega na sortowaniu drobnych ubogich rud 
J effreya w kopalni Luis, należącej do huty żelaz- magnetycznych, które następnie pod wpływem wy
nej w Witkowicach. Ze względu na obecność ga- sokiej temperatury w obecności środków redukują
zów wybuchowych, jako siły popędowej użyto cych dają częściowo zredukowaną masę porowatą; 
ścieśnionego powietrza. Autor daje opis maszyny wedlug wynalazcy masa ta bez dodatku środków 
i sposobu jej użycia, podkreślając trudności, jakie redukujących może być przetopiona w wielkim 
miano do przezwyciężenia przy przystosowaniu piecu lub z dodatkiem takowych w piecu marte
jej do warunków miejscowych oraz przezwycię- nowskim. Do grupy sposobów wytapiania żelaza 
żeniu niechęci robotników, wrogo usposobionych w piecach z zastosowaniem elektrod węglowych 
do wszelkich nowości. c) A. Lulms.sewski. Stan należą sposoby: Stassano, Kellera, Heroulta, Har
techniki gómiczej w kOJictt Y. 1903 (c. d.). d) Prze- meta i Oonleya. Piec Stassano, pierwszy obliczo
myst górniczo-lzut;ticzy we fVtosseclt w r. 1902. l ny na wyrób żelaza w większych ilościach, dozna-

Stahl und Eisen (1904) NQ 11. a) A. Rul~fus. wal cz9stych zmian w budowie. Sposób polega 
Opis ltawe;' walcowni blachy w Clwrlottenlu'itte. b) na wytapianiu żelaza miękkiego z brykiet, skła
R. Kun:::. Ameryka/;slde wielkie piece o dwf:ej wy- dających się z mieszaniny rudy, węgla drzewnego, 
tz~Jórczości. Artykuł zawiera wiele ciekawych 1 wapna i smoły; reclukcya i świeżenie odbywa się 
szczególów, dotyczących budowy i biegu wielkich w jednym piecu. b) O. Goldstein. Opis walcowni 
pieców o wytwórczości 400-450 t surowca na do- w J!onterey w Meksyku. c) [{. rtfland. Obliczeuie 
bę. c) Diegel. Zaclzowanie się niektórych 1/letali ·w koso:tów wytwarzania sity dla dużej huty żelazuej. 
wod~ie lllOYsldej (dok.). Skutkiem długotrwałego Autor na podstawie własnych baclań oraz danych, 
działania wody morskiej na dwa gatunki żelaza, udzielonych przez zainteresowane fabryki, doko
pozostające z sobą w zetknięciu, żelazo, zawiera- nał porównania kosztów założenia i utrzymania 
Jące więcej fosforu, znacznie prędzej zostaje znisz- urządzeń mechanicznych dużej huty żelaznej, pa
czone. Z dwóch gatunków stali ta będzie prędzej siadającej wielkie piece, stalownie i walcownie, 
uszkodzona, która nie zawiera niklu. Stal o wy- oraz położoną w pobliżu kopalnię węgla kamien
sokiej zawartości niklu nie poddaje się niszczą- l nego przy zastosowaniu jako siły popędowej pa
cym wpływom wody morskiej, będąc zaś w połą- ry, gazu lub elektryczności. d) Opis odlewni fir
czeniu ze stalą, nie zawierającą niklu, przyspiesza my Bopp i Reuttcr w TValdhof pod Jfamz!zeimem. 
uszkodzenie tej ostatniej. d) Elektrvc::mie porusza- e) B. Osmn·z. Stal lana i odlewllictwo stali (c. d.). 
na mas1yna do wsadzallia bloków. Opis nowej ma- Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
szyny, służącej do wsadzania bloków do pieców Hiittenmannischen Vereins (1904) Maj. a) Heide
ogrzewalnych, zbudowanej w zakładach Towa- priem. O kotlach bateryowych i kornwalijskich. Licz
rzystwa Lauchhammer. Zalety maszyny są nastę- ba kotłów bateryowych z warnikami zmniejsza 
pujące: oszczędność na sile roboczej, gdyż do ob- się na Śląsku Górnym z każdym rokiem, ustępu
sługi całego szeregu pieców potrzebny jest tylko jąc miejsca kornwalijskim z dwiema rurami żaro
jeden robotnik; oszczędność na paliwie, ponieważ wemi; autor stara się bliżej zbadać przyczyny te
piec krótką tylko chwilę pozostaje otwarty; moż- go zjawiska i rozbiera dodatnie i ujemne strony 
ność obsługiwania pieców, położonych bądź prze- każdego z tych systemów. b) Sprawozdanie Związ
ciwlegle, bądź pod kątem, i przenoszenia bloków ku kopabz okn;gtt Dortmund za r. 1903. c) Sta
różnych wymiarów; możność kierowania maszyną tys.tyka przemystu weglowego na Ślasku za I kwar-
z jednego punktu i wykonywania jednocześnie tat r. 1904. • • 
kilku ruchów. e) B. Osann. Stal lana i odlew- 1 Revue de Metallurgie (1904). NQ 3. a) G. 
nictwa stali (pocz.). Obecny stan i postępy odlew- Bresson. Przenz_vsl żelazny na Ślasku Górnym. 
nictwa; o trudnościach, napotykanych przy wyro- Skreśliwszy obraz przemysłu żelazn~go na Śląsku, 
bie od-lewów stalowych i o środkach pomocni- autor przychodzi do wniosku, że w obecnych wa
czych, mających na celu usunięcie tych trudności. runkach wskutek niemożności zbytu za granicę 
f) Now_oczesna odlewnia. Opis nowej odlewni, na- przemysł ślaski, mogąc wytwarzać tylko na po
leżąceJ do huty żelaznej w Wnpperthal pod Bar- trzeby kraju, nie ma możności rozwijać się, po
men. ~asługuje na uwagę nader umiejętne wy- d~bni~, jak w innych przemysłowych okręgach 
zyskame szczuplego terenu. · N1em1ec. b) L. Guillet. Stal chromowa. Obszerne 

NQ 12. a) B. Neumann. Wyrób żelaza i sto- streszczenie tego artykułu będzie pomieszczone 
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w M 21-ym Przeglą-du Górniczo- Hutniczego. c) neralnej. Klasyfikować można według faz, t . j. 
H. Le Chatelier. O hartowaniu stali narzedziowef o mas jednorodnych, ag-regatów i wreszcie według 
wysoldej z(lwartości węgla. Autor komunikuje wy- budowy. Dla stali nadaje tylko podział pier wszy, 
niki badań, dokonanych w celu wykrycia sposobu na podstawie którego odróżniamy jako części skia
określania gatunku stali narzędziowej. Przeko- dowe: ferryt (możliwie czyste żelazo budowy 
nawszy się, że zapomocą prób mechanicznych nie krysztalicznej), grafit, cementyt (bezksztaHny wę
można osiągnąć wyników pomyślnych, autor ba- glik o składzie Fe3C), martensyt, charakterystyczny 
dał warunki, w jakich odbywa się hartowanie, i dla stali hartowanej, oraz troosit, sorbit i anste
doszedł do wniosków, potwierdzających dawniej nit, składniki mało dotąd zbadane. Perlit, stop 
z praktyki znane fakta, że wszelkie zmiany w eutektyczny, składający się z mechanicznej mie
warunkach hartowania wywierają wielki wpływ szaniny ferrytu i cementytu, należy do agregatów 
na gatunek stali. i występuje w postaci krystalicznej lub ziarnistej, 

NQ 4. a) F. Osmond i Ch. Frthnond. WvPad- zależnie od warunków tworzenia się . c) E. de 
ki odks.stalce11 żelaza i stali miękkiej pod 1vptywem ! Billy i I .l!ilins. Obecne warunki wspó łzawodnictwa 
sil rozrywajqcyc!t. b) H. Le Clz•ftelier. O klasyfi- międzynarodowego w przemyśle .tela.<mym (c. d.)~ 
kacyi w clzel'nii i z astosowaniu jej do składników Przemysł żelazny w Niemczech . 
stali. Autor mówi o korzyściach, wynikających IV. K . 
z dokładnej klasyfikacyi zwłaszcza w chemii mi-

w 
Za 

" 
" 
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. Kronika bie~ąca. 

Wysyłka węgla dąbrowskiego drogami żelaznerui w styczniu r. 1904. 
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R.K 
Rektorem szkoły politechnicznej we Lwo- prezesem Towarzystwa politechnicznego we Lwo

wie na rok 1904/5 wybrany zostal d. 28 czerwca wie i kuratorem Towarzystwa bratniej pomocy 
r. b. zwyczajny profesor encyklopedyi górnic- słuchaczów politechniki Lwowskiej. 
twa, nafty i głębokich wierceń LEoN SYRoczYŃsKr, Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo
długoletni inżynier górniczy_ Wydziału krajowego. Hutnicze_i. Dnia 2 lipca r. b. o godzinie 8-ej wie-

P . 8YROCZYŃSKI jest przewodniczącym kura- czorem odbylo się w lokalu resursy w Dąbrowie 
toryi krajowej szkoły górniczej i wiertniczej w posiedzenie członków Sekcyi VII-ej Górniczo
Borysławiu, członkiem komisyi egzaminacyjnej do Hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa 
oceniania uzdolnienia kierowników i dozorców popierania przemysłu i handlu, na którem p. W A

kopalń wosku ziemnego tudzież do rewizyi górni- LERY SwiRTUN opowiedział o zalaniu w r. 1900-ym 
czo-policyjnych przepisów tych kopalń, członkiem kopalni Grodziec i o pracach, przedsięwziętych 
hon?ro,wyl? mię~z~naro~owe~o towarzyst.wa ~n- , dla jej osuszenia. Rozp~tr~jąc .przyczyn:;:-. które 
żymerow 1 techmkow w1ertmczych w Wwdmu, mogły spowodować nagły 1 obf1ty przypływ wód_ 
l' 
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podziemnych, p. SwmTUN wypowiedział pogląd, że 
przypływ ten mogło spowodować przebicie przez 
Towarzystwo Grodzieckie otworu wiertniczego, 
który na głębokości 200 metrów napotkał uskok. 
Sprawa ta wywołała ożywioną dyskusyę, z której 
okazało się, że ponieważ poziom otworu wiertni
czego był o 150 metrów niżej od poziomu robót 
w kopalni Grodziec, przeto należy powątpiewać, 
żeby przebicie przez Towarzystwo Grodzieckie 
otworu mogło stać się przyczyną zatopienia ko
_palni Grodziec. 

W dalszym ciągu posiedzenia p. TADEusz 
W AŚNIEWSKI opowiedział przebieg wypadku udu
szenia gazami na kopalni Hrabia Renard sztygara 
JANA SAPETY. który, zaopatrzony w aparat DRAE
GERA, poszedł z górnikiem, zaopatrzonym w apa
rat KoENIGA, obejrzeć tamy. Przypuszczać należy, 
~e SAPETA, który przedtem byl zmęczony dłu
giem chodzeniem po chodnikach, upadł, wskutek 
czego aparat zsunął mu się z głowy, co spowo
dowało uduszenie. 

W końcu dokonano wyborów komisyi redak
cyjnej dla opracowania monografii kopalń węgla 
w zagłębiu Dąbrowskiem; wybrani zostali: p. STA
NISLAw KoNTKIEWJCZ (dział geologiczny), p. KAZI
MIERZ SRoKowsKI (dział historyczno-statystyczny), 
p. HENRYK CzECZOTT (odbudowa pokładów grubych 
sposobem śląskim), p. FELICYAN GADOMSKI (odbu
dowa pokładów grubych z podsadzką), p. \VALERY 
SwiRTUN (odbudowa pokladów cienkich), p. JAN 
BRZOSTOWSKI (mechanika górnicza). 

s. 
Rynek węglowy w Warszawie za czas od 

5 czerwca do 2 lipca r. 1904. Usposobienie na 
rynku węglowym przez cały czas było bardzo 
słabe. 

W czasie powyższym dostawiono na stacyę 
towarową drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; 

w tygodniu I 675 wagonów 
" II 530 " 

" 
III 582 

" 
" 

IV 557 
" 

Płacono za korzec węgla grubego i kostko
wego I po 82-87 kop. za marki lepsze, po 75-84 
kop. za marki gorsze. 

W sprzedaży cząstkowej placono w tym cza
sie rub. l kop. 05. 

W składach sprzedaży drobnej z odwózką 
płacono rb. l kop. 10 za 100 kg. 

Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
cenach: 

gruby i kostkowy I 
kostkowy II 
orzech I 
orzech II 
drobny 
miał 
(Podług Gazety Haudlowej). 

90 kop. 
90 " 
84" 
81 ". 
70 " 
53 " 

Cement portlandzki i żużel wielkopiecowy. 
Sposoby rozróżniania cementów portlandzkich od 
żużlowych mogą być oparte na określaniu ilości 
wody połączonej oraz na własności rozpuszczania 
się w wodzie. SEGER i CRAMER ( Tlwn industrie Zei
tung, XXVII, 2, 1860, 1903) podają wyniki badań, 
dokonanych na 6-ciu próbach cementów portlandz
kich i na 3-ch próbach żużli wielkopiecowych. 
Dla oznaczenia ilości wody, jaką każda z prób 
może pochłonąć i zachować, postępowano w ten 
sposób: 50 gr wysuszonego cementu wsypuje się 
do kolby objętości 300 cm3

, zalewa 100 gr wody 
gorącej i silnie się wstrząsa, w ciągu 3-'lh godzin 
podtrzymuje się w stanie slabego wrzenia, dole
wając często wody na miejsce wyparowanej. Ce
ment, osiadający na dnie, można z łatwością 
utrzymywać w stanie zawieszonym zapomocą 
mieszadła, zakończonego rurką gumową. Po 3-ch 
godzinach wrzenia zawartość kolby sączy się, 
przemywa dwa razy wodą gorącą i wysusza przy . 
110-120°. Przez wyprażenie l gr wysuszonego 
cementu otrzymuje się ilość wody połączonej. 
Próby cementu portlandzkiego daly zawartość 
wody połączonej od 10,19% do 13,10% , średnio 
11,46 ~ . W tych samych warunkach zawartość 
wody w żużlach wynosiła tylko 0,70, 0,82, 0,84 ~. 
Dla określenia rozpuszczalności cementu l {(Y sub
stancyi słabo wyprażonej zalano 3-ma litrami wo
dy destylowanej, świeżo przegotowanej i ostudzo
nej, poezero wstrząsano silnie w ciągu 3-ch go
dzin, przesączano i przemyto kilka razy zimną 
wodą. Sączek po wysuszeniu spalono. 

Cement portlandzki zawiera średnio: 
61,12 % części nierozpuszczalnych, 
40,25% części rozpuszczalnych. 

Żużel zawiera średnio: 
97,82% części nierozpuszczalnych, 
2,18% części rozpuszczalnych. 

Cement portlandzki i żużel są więc bardzo 
zbliżone pod względem składu chemicznego, al~ 
różnią się wielce pod względem rozpuszczalności 
w wodzie i własności łączenia się z nią. 

W. K. 

Węgiel na Śląsku Austryackim. W Po
gwizdowie pod Cieszynem znaleziono pokłady 
węgla kamiennego. Węgiel, poddany licznym pró
bom i analizom, ujawnił bardzo dobry gatunek 
(wydajność koksu 71-75% a nawet 790fo, zawar
tość popiołu 8-10°/0 , siarki 0,6-0,8°/0). Pierwszy 
pokład węgla znajduje się na głębokości ~ me
trów i ma 2,5 metra grubości. Caly praw1e tere~ 
(700fo) znajduje się w rękach polskich, lecz w::taśCI
ciele, nie posiadając potrzebnych na ~ałożeme ko
palni kapitałów, chcą sprzedać swoJe prawa na 
wydobywanie węgla. 

s. 
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Przywóz węgla do Francyi w r. 1903 wynosił (w tysia.cach pudów): 

r. 

Węgiel 
kamienny 

Anglii . 393 520 
Belgii . 260110 
Niemiec 62830 
Stanów Zjednoczo-

nych. 1980 
Pozostałych kra-

jów 5410 

Razem 723 850 

1902 

Koks 

35 030 
41100 

2060 

78190 

Brykiety 

5 930 
23 850 

950 

lO 

30 740 

r. ·1903 

Węgiel 
kamienny 

364140 
234450 

65 380 

60 

20240 

684 270 

Koks 

32 770 
58730 

1360 

92 860 

1904 

Brykiety 

5040 
28120 
1930 

3250 

38340 
s. 

O oznaczaniu siarki w surowcu i stali ko- ~ wozowe od węgla w ważniejszych państwach" 
lorymetrycznym. sposobem W~bo~gha_. Oddaw- p~nyinno być: "Cło przywozowe od węgla w waż
na przekonano s1ę, że oznaczame s1ark1 sposobem meJszych państwach". 
WmoRGHA nie daje wyników zupełnie dokładnych; . --- , 
zabarwienie płatków nasyconych często posiada Sprostowanie. Dla gubernii PiotrkowskieJ 
odcień mniej lub więcej brunatny, co utrudnia ustanowione zostały l)rzez komisyę do spraw fa
bardzo określenie zawartości siarki przez porów- brycznych i górniczo-hutniezych w Piotrkowie 
nanie z odcieniami na skali normalnej. Zmiana następujące normy średniej placy dziennej wy
zabarwienia pochodzi najczęściej stąd, że wskutek robników w przedsiębiorstwach przemysłowych 
g:wałtowne~o wrzeni.a nieco grafit~, zuajdując~go 

1 

(por. Pr.seglqd Górniczo-Hut.nicz_v, J\'2 13, str. 374): 
s1ę w plyn1e w stame drobnego proszku, unos1 ze Powiat łJódz- Powiaty Czę-
soba. para wodna i osadza na płatku· nie J. est ki, m!asta: Pa- stoch~~sk_i i Pozostałe . 

, . '• . b1nn1ce, Czę- Będzmskl. m1eJscowośc1 
rown1eż wykluczony wpływ węglowodorow. Często stochowa i miastu: Piotr- gubernii 
także ma miejsce ńiejednorodne zabarwienie plat- Sosnowiec. kóws~~~.ma- Piotrkowskiej 

ka, .w:ywierając~ wpływ uj~mny na clok~adność Dorośli mężczyzni 80 kop. 65 kop. 60 kop. 
wymkow. Braki te bardzo łatwo .dadzą s1ę usu- \ kob· ety 65 50 45 
n~ć przez umieszczenie pod płatkiem w odległoś- Mł;dzież m;żczyzni 55 " 40 " 35 " 
c1, ~-6 mm (gr~bo.ść ?-3 obrącz~k kaucz'?ko~y~h) l " kobiety 50 : 35 " 30 : 
laązka z:wycza:Jne~ b1buły do .PIZ~sączama. Zm1a- Nieletni mężczyzni 25 20 20 
na ta daJe moznosć otrzxmama rownego, czystego i kob'ety 26 " 20 " 20 " 
zabarwienia płatka bez sladów brunatnego oclcie- l " 1 

" " " 
nia. (I. K. Ann. r. 1904, str. 114), (Berg-und Hut- S. 
ten. Ztg.). 

rv: K. Wspomnienie pozgonne. Od Zarządu Towa-
. rzystwa przemysłowo-górniczego Hrabia Renard 

Wytwórczość pożytecznych ctał kopalnych otrzymaliśmy następującą wiadomość: 
na Kaukazie w r. 1903 (w pudach) . Dzisiaj o godzinie 2-ej po południu zmarł 

Nafta . . . . 636 481565 / przy gorliwero spełnianiu swych obowia.zków szty-
W ęgiel kamienny 3 088 923 l §o·ar naszych kopalń węgla Hrabia Renard w 
Ruda manganowa 23 076 903 ielcach p. JAN SAPETA w wieku ]at 23. 
Ruda siarczana. 137 500 W osobie zmarłego Towarzystwo Hrabia Re-
Ruda srebro-ołowiana l 665 367 nard straciło dzielnego i wiele obiecującego pra-
Sól . . 3147 437 cownika, który pozostawia. po sobie szczery żal 
Ruda miedziana 6 212 197 wśród swych przełożonych 1 kolegów. 

S. Sosnowiec d. 25 czerwca r. 1904. 
' Dyrektor jeneralny 

Sprostowanie. W N~ 19-ym Przeglqdu Gómż- 1 Towarzystwa przemysłowo-górniczego 
czo-Hutniczego (str. 538) w tytule zamiast "Cło wy- Hrabia Renard __ Ludwik Jlauve. 

,ll03BOJJeHO ]JeH3JpOIO, 2 iiOJIH 1904- r. 
--------

w drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński_ 
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