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PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISMO, POSWIĘOONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'l1NICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l września 1904 r. M 23. 

Stan fech11ihi górnic?ej \\? końcu r. 1903. 
(Dokończenie, patrz M 1!2, str. 589). 

Sila światł'a takiej lampy, wyrabianej przez płomyka druciki rozżarzają się i świecą; po ilości 
kilka firm (między inneroi FRIEMANN i W OLF, Zwi- świecących się drucików można łatwo poznać 
ckau, Saksonia), wynosi 6-8 świec, przewyższa procent gazów szkodliwych. 
więc znacznie wszelkie lampy olejne i benzyno- Elektryczna lampa górnicza MAxA ma ulep
we. Lampa taka ma wygląd zwykłej lampy bez- szoną formę akumulatorów, skł'adających się z 2 
pieczeństwa z tą różnicą, że rezerwuar otoczo- i komórek zHwierających po 12 elektrodów w 
ny jest rodzajem grubego pierścienia, dającego kształcie prętów walcowych, odzianych w pokrow
się posuwać w górę i na dół'. W pierścieniu ce azbestowe. Azbest izoluje elektrody i zapo
znajduje się woda, dopływająca rurką do węg- biega opadaniu czynnej masy a zatem groma
lika wapnia (karbidu), umieszczonego w rezer- dzeniu się jej na dnie, co sprowadza krótkie zam
wuarze. Przez przesuwanie pierścienia reguluje }mięcie, zdarzające się często wslmtek wstrząśnień, 
się ciśnienie gazu w rezerwuarze; dopływ wody na jakie lampa w kopalni zwykle jest narażoną. 
reguluje się sam przez się. Płomyczek acetylenu Waga jej wynosi 2,25/?g, sila świetlna 11

/ 2 świecy 
jest rażąco bialy o wielkiej sile świetlnej i ma przez 10-12 godzin. 
tę zaletę, że przy nachyleniu lampy utrzymuje 
się w jej osi. Nie wykonano dotąd prób dosta
tecznych w celu przekonania się o zachowaniu 
się lampy w gazach wybuchowych. 

W Anglii wprowadzono w użycie na kilku 
kopalniach parę gatunków lamp bezpieczeństwa, 
których budowa polega na zasadzie MtisELERA, że
by gazy spalenia nie s ty kały się bezpośrednio, 
jak W lampie vVOLFA, Z dopływem świeżego po
wietrza, lecz żeby każde mialo drogę osobną. 
\~l tym celu lampa zaopatrzona jest w kominek 
podobnie jak u MtisELERA, lecz dyafragma jest 
szczelna a nie z siat.ki. Następni e d opływ po
wietrza świeżego przechodzi jak zwykle przez 
sitko, lecz doprowadzony jest poniżej płomienia 
zapomocą kilku cim1szych rurek, zastępujących 
druty, łączące górną część lampy z rezerwuarem, 
~ub zapomocą jednej większej o płaskim przekro
JU. Lampa taka ma być bezpieczną nawet w prą
dach zstępujących, na które lampa MiisELERA jest 
zwykle bardzo czulą. 

Lampa BEAR MACKlE ma za cel latwe i szyb
kie oznaczenie zawartości gazów w powietrzu ko
pa:lni a nem. Jest to lampa bezpieczeństwa z wyk
leJ budowy, ewentualnie spirytusowa, tern się tyl
ko różniąca od innych, że posiada dwa pionowe 
druty, umocowane obok knota, między którymi 
są rozpięte w różnych wysokościach, odpowiednio 
do długości stożka plomienia przy różnych pro
centach gazów, cienkie druciki platynowe. W mia
rę większej zawartości gazów i wyciągania się 

.. 

Odwodnienie. 

Wyczerpywanie wody kopalnianej przyjęło 
w ostatnich kilku latach inną postaó, a ulepszenia 
i wynalazki na tern polu szybko postępują na
przód, chociaż niektóre z najnowszych urządzeń 
polegają na zasadach starszych, niż najstarsze 
pompy. Mam tu na myśli czerpanie wody w 
skrzyniach czy wiadrach zapomocą maszyny wy
ciągowej . Sposób ten, używany już dawniej w 
Ameryce, został zastosowany obecnie z korzyścią 
przy pogłębianiu szybów o znacznym przypływie 
wody. W ostatnich czasach urządzono w Sta
nach Zjednoczonych kilka już nie prowizorycz
nych ale stałych urządzeń do wyczerpywania 
wody w ten sposób. Między inneroi na kopalni 
Sloan and Harnilton (SCI·anton) 2 windy elek
tryczne po 800 IP będą wyczerpywały wodę za
pomocą dwóch wiader o 17m3 zawartości. Cala 
manipulacya odbywać się będzie samoczynnie, a 
koszta ściągania wody mają być niższe, niż przy 
pomocy pomp. . 

Wydajność różnych systemów pomp Jest 
trudną do oceny, gdyż jakkolwiek posiadamy 
dość danych, zebranych z dokladnie przeprowa
dzonych prób, zwykle warunki, w jakich próby 
te robiono, są różne i brak jednolitej skali po
równania. Ani wydatek pieniężny na jednostkę 
wypompowanej wody i głębokości, ani ilość pra
cy w poaniesionej wodzie na l lzg spalonego wę-
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gla nie może t~l słu_żyć _za podstaw~. J'eszcze mo- 1 zast_osowanie _mechaniczn_ego otwierania i zamy~ 
że najlepszą m1arą Jest Ilość zużyteJ pary na 1 IP kama wenty h ssących 1 tłoczących, w dalszeJ 
w wodzie wypompowanej. N aturainie miara ta jednak praktyce okazało się to niepotrzebnem, i • 
nie może być użytą do urządze:ll elektrycznych, pompy różniczkowe B ERGMANNA trójcylindrowe o 
gdzie generatory są pędzone silnicami gazowemi. działaniu pojedynczem oraz dwucylindrowe o 
W skutek tego niepodobna wyrobić sobie abso- podwójnem idą z szybkością ponad 200 obrotów 
lutuego pojęcia o wyższości ekonomicznej tego bez żadnych urządzeń samoczynnych. Okazało 
lub innego systemu tern bardziej, że w wielu się, iż nasze niekoniecznie logiczne przekonanie, 
porównaniach w~żną rolę odgrywa z gó_ry po- że_ w~da, jako ciało ni?elastyczne, nie _znosi vyię
wzięte uprzedzeme. Maszyny ze sztywnymi prze- ceJ, Jak 12-30 skokow tłoka. na mmutę, Jest 
wodami do pomp tłoczących lub RITTINGERA, usta- czystem uprzedzeniem. Przy dawnych budowach, 
wione na powierzchni, oprócz tej korzyści, że nie wskutek ciasnoty wen~li i rury ssącej oraz nie
ulegają zatopieniu, mają być według zdania wielu regularnoś ci ruchu pompy, strumień wody ssanej 
wybitny?h techników angielskich najwy~ajniejsze. przer:ywal ~ię i pompa przy podwyższonej liczbie 
Można Jednak przypuszczać, że wydaJność ICh obrotow "me brała", wskutek zaś małego przekro
ulega znacznym zmianom w wypadku, jeżeli za- ju wentyli tłoczących i niepomiernie wysokie~o 
chodzą jakiekolwiek braki czy to w budowie, czy wznoszenia się tychże dla lJrzepuszczenia w krot-
w utrzymaniu takowych. W tak zaś ciężkiej ma- kim czasie potrzebnej ilości wody następowały 
szyneryi, rozmieszczonej po większej części wszy- przy niezrównoważenem cizialaniu tłoków silne 
bie, gdzie dozór i naprawy są utrudnione, o bra- uderzenia powracającego słupa wody. Znaleziono 
ki zapewne nie trudno. Przy maszynach pod- jednak radę na to wszystko. Przez umieszczenie 
ziemnych, których ca!y mechanizm ześrodkowany tuż pod wentylami ssącymi kociołka z powietrzem 
jest w je~nej komorze, dozór jest. łatwiej_sz_y i i _powięks~eni_e ic_h przekroju pierwszy brak usu
utrzymame zawsze w dobrym stame pewmeJsze. męto. Rowmeż 1 wentyle tłoczące zosta~y znacz
Przy elektrycznem przeniesieniu siły maszyny nie powiększone i zastosowano konstrukcye, które 
podziemne wymagają w szybie tyle tylko po- przy najmniejszem wzniesieniu dawały duży prze
mieszczenia, ile zajmuje rura wodna, gdyż miejsce, krój przepływu i które dla przyspieszenia zam
zajmowane przez kabel, praktycznie w rachubę ]mięcia obciążono sprężynami. 
nie wchodzi. Nawet przy popędzie parowym lub Jednem z najprostszych i najlepszych tego 
hydraulicznym dwie rury mniej wymagają miejsca, rodzaju urządzeń jest wentyl talerzowy w lesztal
niż ustawienie pompy z maszyną na powierzchni. cie pierścienia. Oprócz prostej budowy, łatwego 
Podziemne maszyny parowe, oprócz znanych już otoczeni:t i oszlifowania, posiada on przy tej sa
postaci, budowane są obecnie również ze stojący- mej wysokości skoku prawie dwukrotnie większy 
mi cylindrami i szybko idące. Jedną z takich przekrój przepustowy w porównaniu z wentylem 
maszyn ustawiono na kopalni spółki akcyjnej de zwyczajnym. Pompy szybkoidące o dobrej bu
MARGINELLE et ComLLET w Belgii. Cylindry Com- dowie nie różnią się niczero co do wydajności i 
pound o średnicy 665 m1n i 1050 mm Llmieszczone pewności ruchu od wolnoidących, zajmują zaś 
są pionowo nad osią korbową, poruszającą 4 tlo- wraz z silnic:ą bez porównania mniej miejsca, niż 
ki pomp poziomych o pojedynczaro działaniu po inne podziemne maszyny wodociągowe. 
130 m 'n średnicy. ·wspólny skok cylindrów pa- Na kopalni Gneisenau w Westfalii silni~a 
rowych i wodnych wynosi 500 mm, ciśnienie pa- dla prądu z1niennego o 2500 V napięcia posiada 
ry 6 atm. Przy pełnej liczbie obrotów 60 na mi- 450 IP siły i robi tylko 61 obrotów na minutę. 
nutę maszyna tJ'oczy 1,35 m3 na minutę bezpo- Umieszczone po obu stronach silnicy pompy tło
średnio na wysokość 520 m. Maszyna zaopatrzona czące o podwójnem działaniu, 216 mm średnicy 
jest w kolo rozpędowe i może działać także i i 600 /lUn skoku tłoka, sprzęgnięto wprost z kor
połową siły, t . .i. zapomocą jednego cylindra pa- bami, naklinowanemi pod kątem 90° po obu koń
rewego i 2 pomp tłoczących. Zagwarantowane cach osi silnicy; tłoczą one 5,3 m3 wody na 1 mi
zużycie pary na godzinę i 1 łP ind. wynosi 9 lzg; nutę wprost na wysokość 380 m. W en tyle są pię
na 1IP w wodzie podniesionej 15 lzg pary. Kil- trawo-pierścieniowe z bronzu i kauczuku. Średni
ka maszyn odmiennej budowy, ale również o cy- ca rotoru w silnicy" 3.6 m, szerokość 60 C" ll. Przy 
lindrach pionowych i szybkoidących, jest w ru- urządzeniu tern z powodu małego przekroju szy
chu w Niemczech. bu, którym części maszyny miały być spuszczone. 

Szybkoidące pompy charakteryzują popęd stator musial być odlany w 4 częściach, rotor w 
elektryczny i istotnie dążenie konstruktorów dwóch, i nawijanie zbroi musiało odbyć się pod 
tychże pomp polegało na umożebnieniu sprzę- ziemią. Oprócz tego zasługuje na uwagę mała ilość 
gnięcia ich wprost z osiami silnic elektrycznych, obrotów silnicy, pomimo że prąd wykazuje nor
co też zostało szybko osiągniętem i dziś pompy malną ilość zmian, t . j. około 50 na sekundę. Wy
tłokowe, idące z szybkością 300 obrotów, zostały dajność całego urządzenia w stosunku pracy indy
już wprowadzone. Znany konstruktor tłoczni i kowanej maszyny parowej w stacyi centralnej do 
pomp RIEDLI!:R osiągnął większe szybkości przez pracy rzeczywistej silnicy wynosiła 68,6%. 

• • 
• • 
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208 obrotach na minutę, oraz pompę systemu 
],3ERGMANNA w szybie Ferdynand w Katowicach na 
Sląsku Górnym, tł'oczącą 5,5 m3 wody na wyso
kość 300m przy 147 obrotach na minutę. \Vy
dajność calego urządzenia ostatniej pompy wyno
siJ-a 64% przy zużyciu 17 leg pary na godzinę 
i l JP w wodzie wytłoczonej. 

Oprócz powyżej opisanych t.ypów p0mp Ha
kowych wspominam, że pompy odśrodkowe rów
nież zostały znacznie ulepszone, głównie przez 
szwajcarską firmę SuLZEH w \Vinterthm, tak że 
mogą być obecnie używane do głębokości 220m. 
Szczególnie dobrze nadają się do pogłębiania, z 

1 powodu bowiem braku tłoków i wentyli mogą 
brać bez uszkodzenia i przerw wodę mętną, zmie

t szaną z szlamem, piaskiem a nawet okruchami 
kamienia (rys. 9). Bez wentyli, chociaż z tloka-

1 Pompa 0Hvo bez wentyli. 

S- otwory ssqce 
T- ,,_ tloczqce. 

Również interesujące urządzenie wy konano 
na kopalni :Montenad, Mines de Firminy we 
Francyi. Dla uniknięcia pod ziemią tworzei1ia 
się iskier, mogących wywołać wybuch gazów, 
silnica o prądzie zmiennym, wprost sprzęgnięta 
z pompą, zostaje puszczana w ruch nie bezpośred
nio na dole, lecz z powierzchni, mianowicie w ten 
sposób, że obwód rotora jest krótko zamknięty, 
a ruRh rozpoczyna się z chwilą puszczenia ma
szyny parowej, pędzącej prądnicę na stacyi elek
trycznej na powierzchni. Przewody od prądnicy 
idą wprost do silnicy bez przechodzenia przez 
jakiekolwiek przyrządy z wyjątkiem naturalnie 
bezpieczników i głównych wyłączników. Pompa 
systemu JANDJN, dwucylindrowa o podwójnem dzia
łaniu tłoków, posiada specyalną budowę, zapew
niającą jej równy wypJyw wody na każdą 1/ 1 ~ 
część obrotu. Tłoczy ona 2,7 m wocly na minutę 
na wysokość 2GO m. Silnica elektryczna 200 IP, 
sprzęgnięta bezpośrednio z pompą. 1·obi 100 obro
tów na minutę. Zarząd kopalni wymagał, żeby 
żadna część maszyny nie przekracza.la ellugości 
2m a ~wagi 5000 l<g, zbudowano więc rotor, cały 
z jednej sztuki, nawi11ięty w fabryce, o średnicy 
tylko 1,8 "'· Ilość obrotów w tych warunkach 
jest w samej rzeczy wyjątkowo maJą. Ponieważ 
zawdzięezać to należy temu. że już z samego 
założenia wynikała potrzeba użycia do popędu 
pompy zupełnie odrębnej prądnicy, można bylo, 
nie krępując się warunkami oświetlenia, użyć 
prądu zmiennego tylko o 20 zmianach na sekun-
dę, co umożliwiło zmniejszenie ilości obrotów RYs. 9. 
siln~cy: Prą~1ni;a, ?ostarczająca , prądu o. l 000 l~ l mi jest pompa systemu 0Rvo *). W dwóch cylin
napl~Cla, 1:ob1 rowmeż 100 obrotow na mn~ut_ę 1 drach nasadzono na dwa drągi tłokowe po 2 tło
chama~ w1ększa, ma_ budowę, podobną do. s1lmcy. l ki, z których jeden mniejszy, drugi ~iększy,. 
~ędz1 H bezpośredmo m~szyna }Jarowa Jednacy- Dowcip wynalazku polega na tern, 2e tloh JedneJ 
l~ndrowa, leżąca ze sta:ndJem OoRLJss-.FAHCOT ._0 działają jako wentyle dla ~hugiej strony. Jest t? 
sJ_le ?koło 300 JP, prac;lJąC_a ;-e skroJ?lem~m. 01s- po prostu pompa z mecbamcznym ruchem wenty h. 
meme p~ry ~ atm.. Stop1en wydaJ~Oś?l całego 

1 
Ogól~y wnio~ek, jaki ~ożnab:y z po:wyższych 

urządzema między mdykowanem zuzyc1em pary uwao· wyc1ągnąć, Jest ten, ze w dz1edzm1e maszyn 
~ e~ektywnie wytłocz?ną wodą. wynosi ęo% '· zu- wod~ych, jak zapewne i w i;nnycb, dziedzinach, 
zyCJe p~ry w maszym~ parowe.J na go_dzmę ? ll-P niema typu powszechnego, ktory mogłby ?yć sto
w woclz1e, wytłocz_oneJ na pow.Ierzclnnr, ~4,6 !~g: sowany we wszystl~ich _warunkacJ:. _ChoCiaż po-

Aut~r sam nual sposo_bnosć ustaw1ć 1 puś~1ć pęd elektryczny Jest. JUż_ ?becme 1cl~ałem. pod 
w ruch 2 pompy szy bko1dące po 180 obrotow względem oszczędności mieJSca, szybkiego 1 ła
n a minutę? podJ?os~ąc~ po 

1~ 77l
3 na wysokość 130m, twe!So ustawiani_a, wresz?ie naj~niejs_zego ~pły~u 

na kopalm Gahcy,1sloego Banku kredytowego w na mne stosunki kopalmane, me mozna tw1erdzić 
Bory_slawiu. K~żda :pom_pa miała 3 n~ry (plonże~ 1 na1Jewno, aby byJ najekonomiczniejszym. _Wie_l
ry), Jecl~ostronme dz1ałaJ_ące, sprzęf5męte. na os1 kie maszyny parowe, nawet pod~iemne os1ąga~ą 
k?r~oweJ z 3-ma k01·ba~m, przestawwn~m1 na 120°. zużycie 6,8 !tg pary na godzinę 1 l IP 'Y wodz1e 
S;lmce el~ktryczne rob1ł:y 6_00 :wzglgdme ęoo obro- podniesionej. Chociaż jest _to cyfra, o_bl~czona z 
t?w na mmutę; ~o przemes1ema ruchu uzy~o. p~- dyagramów wy kresowyr h, me uwzględmaJąca przy 
sow. ~o~py c1~IaJa:ly bardzo c1o?rze, cbo?1az me maszynach podziemnych straty pa~·y przez skrap
zupełme C1cbo, 1 zaJmowały pomimo użyCia prze- lanie w rurach, to nawet te ostatme przy zużycm 
niesienia pasoweg_o mało miejsca. . l 8,8 kg wymagają prawie 2 razy ~niej pary, niż 

Jako ostatme przykłady pomp szybko1dą- przeciętnie elektryczne. Przy w1ększych głębo
cy ch z popędem elektrycznym przytaczam: na kościach stosunek zmienia się na korzyść elek
szybie Samso~ pod Zbeszowem ~a _Morawach l tryczności, występuje tu jednak nowy rywal w 
pompę dwucylindrową o nurach rożmczkowych __ 
i efektem ' / 2 111

3 wody na wysokość 390m przy *) Pr·zegląd Techniczny, r. 1903, Jl~ 88. 

. .. 
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p ostaci przeniesienia J:ydraulicznego siły, które 
pr zez w:elu uważane Jest za najodpowiedniejsze 
dla wyCiągu wody z wielkich głębokości. 

niektórych osób leczenie to pociąga za sobą fa
talne s~ut~i i powoduje z~pelną ślepo~ę-

_lJzyCie elektry_czu_ośCI w kopalmach wpro-
H . w_adz1ło nowy rodzaJ mebezpieczeństwa. Poraże-

9gtena, administrac9a i t. d. n_1a elektryczne, n_a _powierzchni dość częste, stają 
.. Kopalnia z natury_ rzec~y nie należy do s~ę p_rawdo,pod~bmeJsze i niebezpieczniejsze pod 

IDI~J~C p_racy zdrowych 1 bezp1ecznych, tern bar- z~em1ą, ~dz1e w1lgoć atmosfery wpływa niekorzyst
d~l~J w1ę? _należy ozu wać nad utrzymaniem w ~ue r:a 1zolacyę, a z drugiej strony przy wielkiej 
meJ . moż~1w1e_ dobry?h stosunków zdrowotnych. 1lo~Cl mat~ryału żelazn~go, szyn, plyt i t. d . na 
Opro~z ?Ie~leJ.' sucheJ ~ obszernej izby zbornej, ktorych s1ę _zwykle s~OI, _uniemożliwioną jest izo
w k~o1:eJ gormcy moghby przebrać się, aby nie la~ya c~ło\~Ie~a od Z1em1. N a tura fizyologicznego 
mu~1el~ wracać _do domu w brudnych i mokrych dz1ałama silnych prądów na człowieka mało byla 
odz1ema~h, b~Ienka dla robotników należy do dotą~ znan~, . tern ciekawsze są zatem rezultaty 
ws:mag_an_ komec~ny_ch w kopalni nowoczesnej . dośw1adczen 1 badań d-ra F. BATELLI'EGO przed
O_si~gmęCie_ możhweJ. czystości i wdrożenie do stawione~~ _II kongre~~e międzynaroclov~ym dla 
meJ robotmka zyskuJe na wadze wobec wielkie- elektrologn 1 radyologn w Bernie. ·według BATEL
go_ rozpowszechnienia ?h~roby robaczej, wywoła- LI'EGO _fizyologic~na przyczyna śmierci inną jest 
neJ prze~ aJ!kylostom1as1s duodenale (tęgoryjca w raz1~ poraż~m~ prąden;t o nizkiem, i nną przy 
d:vun~stmcy) ). _Choroba ta nabrała rozgłosu, po- wy~okiom nap1ęcm: W p1erwsz.ym wypadku cizia
mewaz w ostatm~h lat~ch pokazało się, że więk- lame prą~u WI_Jrawia serce w m1mowolne drgawki, 
sza częś? kophalń Jest m_ą zarażona, gdzieniegdzie ws_trzyi~lUJąCe Jego ruch normalny, przy drugim 
w rozm1arac zas~raszaJących. W okręgu górni- działame prądu ześrodkowuje się na ośrodkach 
czy.m dort~undzkun przeprowadzone w lipcu r. nerwo~ych._ Przy po~red?ich napięciach często 
1903 ?adama wykazały, że na 188730 górników, oba dz13:łama występuJą rownocześnie. Z powyż
pr~CUJących w ~ym o_kręgu, 9,09% było chorych; szego md_ać, że stosowane w takich wypadkach 
poJedyn~ze rew1ry miały od 1,4% najmniej (Ost- oddycl:-ame szt?-c~ne, zupełnie odpowiednie przy 
Essen) az do 28 ~ (Dortmund III). Kilka kopalń wysokiero _na1;n ęcm d~a ~równoważenia paraliżu 
miało c?-orych '/

2
- 3/

4 
calego l?ersonelu. Pasożyt, płuc, porazema nerwow 1 t. d.; nie może mieć 

:powoduJący chorobę, dostaJe s1ę w stanie zarod- ż~dl'l:ego wpływu na porażenia przy nizkiem na
K?WJ:ID przez usta do wnętrzności, gdzie przemie- PlyCm. W tym wypadku BATELLI osiągal natych
ma_ s1ę na ro?aczl~a, _wpija s~ę ostrymi zębami, m1astowe dobre wyniki przez krótkie uderzen ia 
um1eszc~onym: w Jamie ustneJ, w ścianę kiszki, prąd~m o ~ysokiem _napięciu; ponieważ jednak 
p~wodu4ąc_ s1~ne krwawienie, które w razie d?św1adczema te robwne byly na zwierzętach, 
w1ększe~ IlośCI_ pas?żytów może być przyczyną me _można przesą~zać. o działaniu tak ryzykowne
zn~czneJ chromczneJ ntraty krwi. Zarodki tęgo- g? srodka: na l:1dz1. N1e można bylo zauważyć róż
ryJca: odchodzą wraz z wypróżnieniami, a że za- mcy w dzialamu prądu stałego lub zmienneo-o. zato 
r od ki. mogą przetrwać długi ezas w cieplej wil- co ~o _nie_bezpiec~e.ństwa prąd stały przy ~i~szem 
g?t~eJ atmosferze kopalni i łatwo wszędzie roz- nap1~c1?- Jest .mmeJ, przy wyższem napięciu bar
meswne być mogą? nie_ ~rudno pojąć, jak prędko dzieJ mebezp1eczny od prądu zmiennego o tern 
pr~y J:>raku oclpowiedmeJ czystości cala kopalnia samem napięciu . Oprócz tego i powiększenie ilości 
rm.ć s1ę może _od zaraz:ków. Czystość jest też okresó~ prądu ZI"l'l:ienne~o czyni go ;więcej groź
glownym środluem walki tern bardziej, że niema nym az. do pewneJ gramcy, poza ktorą cizialanie 
d?tąd dobrego środka dezynfekcyjnPgo, który fizyologw~ne prą~u. znacz"?ie . spada. Zg.adza się 
mszczyłby zarodki. Każda kopalnia powinna więc to z~pel~1e z dosw1adczem3:mi _T_Es~r, k~ore da!y 
b:yć zaop_at~·zoną w hermetyczne klozety, regular- d~wod, ~e prz_y bardzo _w1elkieJ_ 1loś01 okresow 
me oprozmane, należy zwracać uwagę o-órnikom prąd zmienny Jest zupelme bezp1eczny. Główną 
że?y. przy jedzeniu pod ziemią zach~wali jak 1 rolę o~grywa zdaje się ~akt, _że prąd ~mienny 
naJWiększą czystość i zaopatrzyć ich w rezer- ma dązno~ć .prze?wgan_Ia Jedym~ po pow1erzchn i 
wuar z. dobrą ?zystą wodą do picia, dostarczaną przewodmkow, me wmk_aJąc w w h ośrodek. Do
z pow1erzchm. Z rezerwuaru woda powinna wodem tego byłby Ciekawy wypadek, który 
uchodzić kurkiem, a nie być czerpaną blaszanką przy z_nacznie niższem niż u TEsLI, ale zawsze 
gdyż. zanUI:zanie b!~dnego cl_na ku~ka latwo wpro~ wysokiero napię?iu prądu ~~a celów przemysł o
wadzi? moze do meJ zarazki. Oprocz powyższych WJ:Ch, zdarzy! si_ę w Brazyh1. Kowal włoch, pra
ś~·odkow ochronnych leczenie chorych odbywa cu~ący przy Ja:hchś nap~·awach za tablicą roz
slę zapomo~ą wywaru papr?ci, który ogólnie dzia- dz1al~~ą. sta?y1 centralneJ, pot~nąl się .tak nie
l a d? brze, Jedn~k zaws~e J_akie 10% pacyentów szczęshw1e, .z_e połączył swem c1ałem dw1~ sztaby 
IDUSl poddać Się powtorneJ kuracyi, w pojedyn- ? 24 0~0V rozm?y p otencya_lu . prądu ZlUlennego, 
czych wypadkach nawet t r zy i cztery razy. U l to me na ?h.w1lę, lecz na Jalne 20 sekund, zanim 

wyłączono ~m1ę z obiegu. Pomimo silnych popa
l rzeń, człow1ek ten przyszedł do siebie i po 6 ty-*) Przeglo,d Górniczo-Hutniczy, J\~:.\; 4 i 6. 
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godniach był znowu zdolny do pracy! Ogólnie jed- gdzie chodzi o wprowadzenie nowego ulepszenia 
nak nader trudno oznaczyć stopień niebezpieczeń- lub systemu, wzywa się do pracy techników, nie 
stwa prądu; zdaje się, że jedynym czynnikiem ustępujących najlepszym europejskim. W ten spo
miarodajnym jest ilość prądu, która zdoła przejść sób przeprowadza się równocześnie pewnego ro
przez ciało, zależna zarówno od napięcia, jak od dzaju wyrównanie między malemi i wielkieroi 
napotkanego oporu. Opór ten zaś jest bardzo kopalniami. Pierwsze kopiują wiernie urzą
zmienny i zależy od wielkości powierzchni ze- dzenia, uznane za dobre, muszą jednak pozosta
tknięcia, od jej większej lub mniejszej wilgot- wać w tyle za istotnym vostępem techniki, pod
ności i t. d .. tak że np. zaraz w pier-wszej chwili czas gdy wielkie kopalnie za cenę wysokich plac 
uderzenia prądu, podczas której nasi ępuje wy su- zdo"lnych kierowników i techników mogą w całej 
szenie i zwęglenie skóry w miejscu zetknięcia, pełni korzystać ze wszystkich najnowszych postę
opór bardzo wzmaga się. Oprócz tego ubranie, pów techniki i ujednostajnienia typu aclministra
trzewiki wpływają znacznie na wielkość oporu. cyi. przeprowadzonego na szeroką skalę. Nie trze
Wreszcie droga przebiegu prądu ma wielkie zna- ba chyba podkreślać, że większy zysk jest po 
czenie i jeżeli prąd przebiega po powierzchni, jak stronie wielkich towarzystw. 
to ma miejsce przy prądzie zmiennym, przypusz- 1 Oprócz tego z ogólnym postępem cywilizacyi 
czać należy, że jest on mniej niebezpieczny. Ze musi i na kopalniach postępować wykształcenie 
względu na wspomniane poprzednio oddziaływa- jednostek, czy to inżynierów, sztygarów, czy ro
nie na serce, ludzie, cierpiący na wadę lub osia- botników. Wykształcenie fachowe robotników 
hienie serca, latwiej ulegają porażeniu. · odbywało >:ię dotąd tylko w sposób praktyczny 

Umiejętność zarzadzania kopalnią, chociaż przez. przec;~oclzenie J?lodego chłopca p~zez różne 
właściwie nie mająca n'ic wspólnego z teehniką, rodzaJe robot pod ~l~lem stal:szJ:'~h, zOblm . zostal 
wiąże się z nią naiczęścieJ· w osobach które l)ro- 0~ uznany .za samols. nego gorn~ a. ecm~ pra-

d ko l · JDl t t · b '· · ·e ·ę w1e wszędz1e slycha<· o potrzeb1e lu:zta.lcema ro-wa zą pa mę. a ego ez o znaJmlem s1 l t 'k' t t · kł. d - 1 . • . ·k • t h 'k · · l · d · lO m o w eore yczme przez wy a y 1 mrsa w 
g~nm 0:' ec m ow .z~rowno. z zasa~ aml. a ml- ~ szkole nie dla przyo·otowania ich na dozorców 
mstracy1 rachunkoweJ Jako tez orgamzacy1 hylo- l dl · k .b · d f 1 · · h f ' 
by bardzo pożądane, a to tem więeej, że bardzo ecz wa pAOWitę s_zema Wkle zy oaCtlOWe,kJ w T;e s_ńe-

'1 · · k · · l ó h ·k· lk rze. u ry1 w o ręO'u sraws o-.1~arw1-w1e e naJlnę 'meJszyc 1 owoc w tec m 1 ty o [ 1 . . ' 5 k . 1 " d · k' d b · · d b · · d · · t s nm zorganizowano szereg ursow, wy {1adanych 
z~ę 1 . o reJ 1 . 0 rze zOI:garnzowaneJ a nn,ms ra- przez nauczycieli wędrownych. 'vV Ano·lii szcze-

cyl moze Jlrzymeść właśc1wą korzyść. Oprocz te- ~ 'l · · '] D ·h· · N tl 0 ·b' l d " d · · t d b · d · go meJ na po nocy w ur am 1 or mm er an , go 1a . os1agmę y przez o rą orgamzacyę, aJe 'l 1 b l 'tk' · w 
podsta~vę do właściwego rozdziału pracy i chroni mys. P?C 0 na ~ap~wne w rro Im czasie czyn 
od Rowtarzania raz J'uż zrobioneJ· roboty lub wy- zamlenlOD'l, zos anle. 

Adam l-ulzas.sewski. 
myś ania rzeczy dawno wynalezionych. Amery- Londyn, w lutym r. 19ru. 
kanie zawdzięczają dobrej organizacyi swych ko-
palń rezultaty, z którymi nie możemy się równać. Jako materyał do niniejszej rozprawy służyły głównie 
U nas każc1a kopalnia na inny sposób nieraz na- następujące pisma fachowe: 

Austrya. 
Nafta, Lwów. Osterreicbische Zeitschrift fur Berg-und 

Huttenwesen. Berg-und I-Iuttenmll.nniscbes Jahrbuch. 

wet w najwięcej obojętnych szczegółach jest pro
wadzoną i to nawet tam, gdzie z powodu jedno
litości pokładów, tych samych warunków kopal
nianych i pracy wszystkie kopalnie wedlug jed-
nego typu urządzone i zarządza11e byćby mogły. Niemcy. 
W Ameryce wskutek istnienia takiego typu łat- Gliickaur. Zeitschrift fur Bcrg,-Hiitten-uod Salinenwe-
wiej wykształcić specyalistów, którzy posiadają sen. Berg-und Huttennliinnische Zeitung. 
zdolności do wyższego wykształcenia, obejmują Francya. 
bardzo dobrze zmniejszony przez ujednostajnienie Annales des mines. Bulletiu de la Societe de !'indus-
typu zakres działania i wypełniają obowiązki trie minerale. 
swe bardzo dobrze. W skutek tego cały szereg 

1 

Belgia. 
kopalf1, zupełnie podobnych do siebie. może być Annales des mines de Belgique. Revue universelle des 
zarządzany z korzyścią przez ludzi, którzy w Eu- mines. 
ropie na niższem musieliby się znajdować sta- l Anglia. 
nowisku. W ten SJ?Osób daje się przeprowadzić Transactions ot tbe fns~itution of Mining E~gineers. Iron 
znaczna oszczędnosć na administracyi, pomimo że and Coal Trades Revrew. Colhery Guardran. Colhery Manager. 
place tych wszystkich oficyalistów i dozorców Stany Zjednoczone. 
są znacznie wyższe, niż odpowiednich pracowni- Transactions of tbe American Instilution of Mining 
ków w Europie. Tam gdzie zakłada się nową Engineers. Mines and Minerals. Mining Scientific Pres. 
kopalnię w nieznanych lub trudnych warunkach, i inne. 
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brykiefovvaniu miałkich 
Wiadomo powszechnie, z jakierui trudnościa

mi połączone jest wytapianie surowca w wielkim 
piecu, gdy się ma do rozporządzenia główne ma
teryaly, t. j. rudy w stanie zbyt rozdrobnionym. 
Taka ruda, dodana do namiaru w dużej ilości, po
woduje nieprawidłowy bieg procesu. wywołuje 
przypadłości, jako to: wieszanie się nabojów, wy
buchy. słowem nieprawidłowości, z któremi wal
ka stanowi dla hutnika zadanie trudne i często 
po1ączone z niebezpieczeństwem dla ludzi i pieca. 

Oprócz tych zaburzeń zjawia się jeszcze 
zmniejszenie wytwórczości surowca, straty mate
ryalu, uniesionego przez wylot, uszkodzenia, polą
czone z nagromadzeniem się zbytniej ilości pyłu 
gazowego, co wywołuje zata;nowanie biegu pieca 
a nadto cierpią z tego powodu cegly ogrzewaczy 
powietrznych, ściany kotłów parowych, najwięcej 
zaś motory, poruszane gazami wieJkiego pieca. 

Mianrie rudy czyli pyl rudny tworzy się 
już w samych kopalniach podczas urabiania rudy 
i przeprowadzania chodników; materyaL wydo
byty na powierzchnię ziemi, wskutek dalekiego 
przewozu i wpływów atmosferycznych ulega dal
szemu rozdrobnieniu i rozpyleniu. N a wet wielkie 
piece, które przetapiają rudy, otrzymywane bez
pośrednio z poblizkich kopalń, nie są pozbawione 
strat rudy przez rozpylenie, które w pewnych 
warunkach, mianowicie po wypaleniu w piecach, 
dosięgają znacznych rozmiarów. Szczególniej do
tyczy to spatów żelaznych, które po wypaleniu 
pozostawiają stosunkowo mało grubych kawa]ków. 
Nadto wiele jest rud, która z natury posiadają 
budowę piaszczystą, a obok nich często huta ma 
jeszcze do przerobienia produkty uboczne, pocho
dzące z przemysłu chemicznego, zawierające dużo 
żelaza; do takich należą szczególniej odsiarczone i 
pozbawione miedzi prażone piryty (purple-ore) oraz 
pył wylotowy, zawierający tyle żelaza, że przera
bianie go w dalszym ciągu jeszcze się oplaca. 

Wielkie zapotrzebowanie rud żelaznych dla 
zaspokojenia wielkich pieców, szczególniej zaś co
raz bardziej wzrastająca i odczuwana potrzeba 
czystych, dobrych, malo fosforu zawierających 
rud hematytowych, zwróciła w ostatnich czasach 
uwagę na te biedne rudy żelazne, których prze
rabianie w stanie surowym nie opraca się, a któ
re można wzbogacić, stosując odpowiednie środki. 

Do takich środków należy sposób przygoto
wania drogą mokrą lub też sposób magnetyczny, 
a to wywołuje znowu po~rzebę dalszego, możebnie 
dokładnego rozdrobnienia surowej rudy. Po wzbo
gaceniu czy to pierwszym, czy drugim sposobem 
otrzymuje się ogromną ilość delikatnego pylu 
rudnego, który w takim stanie posiada bardzo 
malą wartość i ograniczoną możność zużytkowania. 

Od wielu też lat technicy pracują nad nadaniem 
miałkiej rudzie kształtów, w jakich najbardziej 
nadawataby się do procesu wielkopiecowego, sło
wem starają się pył rudny zbrykietować. 

Wieloletnia praca techników i doświadcze
nie, w tym kierunku nabyte, bez dodatniego w 
gruncie rzeczy rezultatu, naprowadza na myśl, 
że sprawa brykietowania 11ie należy wcale do 
łatwych i dających się latwo rozwiązać. Dość 
tylko przytoczyć własności, jakieh się żąda od 
dobrych brykiet, auy przyjść do przekonania, jak 
trudno uczynić zadość wszystkim wymaganym 
warunkom. Od brykiet, któreby spelnia,l'y nale
życie swe zadanie w hutnictwie, żąda się nastę
pujących zalet: l) produkt, t. j . gotowa brykieta, 
musi odznaczać się dostateczną odpornością na 
uderzenie, zetknięcie, tarcie i inne wpływy me
chaniczne, aby wytrzymała daleki przewóz. nała
dowanie i wyładowanie bez duży<'h strat.; 2) bry
kiety powinny być wytrzymale na wszelkie wply
wy pogody, aby mogly być układane na otwartem 
powietrzu i przewożone w otwartych wagonach; 
3) w temperaturze około 260° nie powinny się 
jeszcze rozsypywać; 4) powinny być do tego stop
nia porowate, aby gazy wielkopiecowe mogły je 
przenikać i latwo redukować w nich żelazo; 5) 
koszta brykietowania nie powinny być tak wy
sokie, aby jednostka wagi gotowej brykiety byla 
droższa, niż takaż sama jednostka rudy w kawał
kach; brykietowanie nie powinno wpływać na pod
niesienie kosztów wytwórczości surowca. 

Sposoby brykietowania. używane dotychczas, 
dadzą się podzielić na następujące grupy: 

I. Brykietowanie zapom.ocą środków wiążą
cych, a mianowicie: a) nieorganicznych i b) or
ganicznych. 

W tych ostatnich należy rozróżnić: l) po
zostawienie mieszaniny w celu stwardnięcia na 
powietrzu, 2) obrabianie mieszaniny pod wyso
kiem ciśnieniem i pozostawienie sprasowanych 
cegieł na powietrzu w celu stwardnięcia, 3) obra
bianie mieszaniny w wysokiej temperaturze (spie
kania), 4) obrabianie mieszaniny pod wysokiero 
ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. zależnej od 
środka wiążącego. 

II. Bez środków wiążących przy współudzia
le: l) wysokiego ciśnienia i pozostawienia ce
gieł na powietrzu w celu stwardnięcia, 2). wyso
kiego ciśnienia i podelania gotowych cegieł dzi a-

*) Stnhl und Eisen., r. !90-11 str. 275. W pracy tej autor .A.. 
Weiskopf omawia głównie dzisieJszy stan techniki brykietowania 
miałko rozdrobnionych rud i sposoby, używane w praktyce. Jakkol
wiek autor u'vata za cel swej pracy roz,viąza.nie jednego z ·ważnych 
zadań, interesuj&cych zarówno górnika jak i hutnika, to jednak celu 
tego nie osi(\ga, lecz w treścbvie i systetna.tycznie zestawionyJn arty .. 
kule zaznajamia nas z działem tecb.nolo~ii, zebran~m w krótk& całość, 
Z tego względu praca niniejsza przynos1 korzyść 1 godn& jest prze
czytania. 
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łaniu wysokiej temperatury, 3) poddanie działaniu 
jedynie wysokiej temperatury (spiekaniu). 

wygniataczy, mieszaczy i innych mechanicznie 
poruszanych przyrządów . 

Ziarnka rudy, przeznaczone do wiąza11ia, nie 
Sposób brykietowania zapomocą nieorganiczonych środ - powinny się zbyt różnić między sobą co do wiel-

ków wiążących . kości . Temperatura, w jakiej odbywa się miesza-
Do środków pochodzenia nieorganicznego, nie, jest różna zależnie od wy b1 anegv środka wią

dzięki dobrej sile wiążącej, należą: glina, wapno, żącego, również i stosunek tego ostatniego do ru
szklo wodne, żużle, połączenia magnowe. masa d.y ulega _zn-: i~nom. a ilość, _potrze~ną do związa
LAMINGA i ługi odpadkowe fabryk chemicznych. l ma, okresla s1ę drogą dośwladczema. 

Zastosowanie tych wszystkichśrodkówmatę 

1 

l) ~ozostawienie zmiesz_an~j masy 
ogólną ujemną stronę, że rudy, z natury bogate na :rowi_etrz~ yr celu stwardn1~n1a pr_zed
lub też sztucznie wzbogac(lne, tak silnie tracą na stawia naJ bardzi~J u_proszczony sp oso b bry kleto
zawartości żelaza wskutek dodania środka wią- l wania, lecz nadaJe się on tylko do pewnych ma
żącego, że wartość ich zmniejsza się. Z wymie- teryałów i tylko wtedy, gdy środ~k wiążący jest 
nionych wyżej środków najlepiej dzi ała glina i tani i może być używany w nadmiarze. Rezulta
szkło wodne. Rezultaty wiązania są zadawała- ty wyt~·zymałości taki?h bryk_ie_t są _niekiedy za~ 
jące, produkt jednak zawiera zbyt mało żelaza a dawalaJące, _ ale zbytme ~mmeJszeme zawartości 
przy rozpuszczaniu w kwasach pozostawia dużo żel~za tudz1eż ~byt wysolne ~wszta wyrobu utrzy
części nierozpuszczalny ch. Dodatek wapna ze muJą ten rod~a.1 _bry lnetowama w szrankach pra
względn na 1n·oces w wielkim piecu ma tę do- cy laboratoryJneJ. 
datnią stron9, że ilość topnika może być zmniej- 2) Przerabianie mieszaniny pod wy
szona. Wapno w tej postaci, w jakiej się je za- sokiem ciśn i eniem i pozostawienie ce
zwyczaj dodaje, uchodzi co do siły wiążącej za gieł dla · stwardnienia na powietrzu w 
środek O.rugorzędny, bo produkt jest najczęściej zwyklej temperaturze daje lepsze rezultaty 
wadliwy. ~gęstniałe ługi odpadkowe są w pew- brykietowania. W tym celu używa się takich 
nych warunkach dobrymi środkami wiążącymi, samych maszyn jak do wyrobu cegły. Ciśnienie 
ale wraz z nimi wprowadza się do gotowego wy- da się zmieniać w skali od najlżejszego ręcznego 
tworu substancye, wpływające niekorzystnie na ja- uderzenia aż do bardzo wysokiego ciśnienia. wy
kościowy skład rudy; do takich należy np . siarka. rażonego w cyfrach, obliczonych przy brykieto-

. . . . . , waniu sposobem EnissoNA, t .. i- 60000 funtów na l 
Sposoby bryk1etowan1a ~apomoc~ srodkow w1ązących cal kwadratowy angielski. Taką maszynę brykie-

pochodzenia organicznego. tującą zbudowała firma Chisholm Bloyd i Wiethe 
Organiczne środki wiążące . używane w wy- Company w Chicago*). 

robie brykiet, są: smol~. melasa, odpadki nafto - ~ Prasowanie drogą mechani0zną może tylko 
we (mazut), m_ydła ży:VIczne, krochmal, :j?Ył wę- wtedy być skutecz11e, gdy mieszanina nie zawiera 
gl?wy, zg~stm_ale_ ług~ odpadkowe ~rzy . fabryka- zbyt wiele wilgoci. Ponieważ zaś woda nie da się 
cy1 ~elul01du 1 w1ele mnych . . Uży_me tyc?- _mat~- ściskać, przeto stawia wielki opór, który staramy 
ryałow lll:a tę dobrą stronę: ze me ro~Cl~nczaJą się zrównoważyć w ten sposób, że wyciśniętą wo
o~e bry_k~et.y clo tego_ stopma, co. środk~ m_eorga- clę spuszczamy przez otwory, odpowiedn~o w 12ra
mczne 1 ze po ~odanm_ substancp, ~aw1era,1ący~h sie umieszczone. albo t.eż dodajemy do m1eszamny 
w. swym skladz1e chemicznym węg1el, pozwalaJą suchej rudy gl iny plastycznej, wapna niepalonego 
os1ągać pewn~ os::_czędn?ś? 11a mater~ale ol?a~o- i innych podobnych substancyi, które zabierają 
wym. To tez na,pJea_lmeJsz:J:m śroc1lc1em \~1ązą- wiele wilgoci. W ten sposób wykonan~ c~gły me 
cym byłby dla bryhet. tak~ materya_L ktor~go są \Yprawdzie zbyt drogie, ale trzymaJą s1ę tylk_o 
?kład dostarczalby rudz1e _rownocześme t?pmka · dotąd w dobrym stanie, dopóki ich nie wystawl
I_m~tery_nJu opałowe~o . . ~1estety, ws_zystlne wy- ~ my na działanie wysokiej temperatury, w tym 
s1łkl, cl~zące do_ dośCigmęc1a taJnego 1d,eaJu, trze- ?owi~m razie _ wydoby_wająca się para rozsadz~ 
b~ uwa~aó za meudane. W prob~ch p1 zyg?towa- Je. mszcząc związek międzycząsteczko wy. To t~z 
~na ceg1eł z rnd:y przy pomocy mby z~alezwnych nic dziwnego, że taka brykieta. c~1ociaż pozorme 
1dealn.ych środkow sprowadzaJa ::upełne rozcza- wyschnięta i dość twarda na powierzchm. wrzu
rowa~le zbyt mal'a trwałość bryhet lub też wy- eona do wielkiego pieca. wkrótce trac_i łączność 
soka ICh cena. . . . i rozsypuje się bardzo łatwo. Ta okoliczność na-

. Sr~dka \Vlążącego d_odaJe s1ę_ de rudy w sta- prowadziła na myśl użycia wysokiej temperat~ry 
me breJ<?Watym l~b tez z~pełme I?lynnym, w czy li spiekania bry ki et, mianowicie: 3) o b rab 1 a
k~żdym Je?-na~ r~z1e w tak_1m st_opmu. zr:;gęs_zcze- nia mieszaniny w wysokiej ~em_pera_tu
n~a (stężema), Ja~n tylko mozna ~s1ągnąc . Zm1esza- r z e i 4) 0 b rab i a n i a p o d c i ś n 1 e n l e ID: 1 w 
me wykonywa się :v ~par~tach 1przyrządach,_po- temperaturze, zależnej od środka:vlążą
dobny~h do tych,_Jal~I~ uzy"'Yane są w ceramice. cego. Oba sposobywymagająużyciadrogiegopa-
Zależme od rodzaJU 1 pkośCl materyału, przezna- l ___ _ 
Czonego do brykietowania, używa się krajalnic, *) Opisana szczegółowo w Iron Age z d. 20 gt·udnia 1900 r. 
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liwa i odpowiednio urządzony ch palenisk. Tern- j 2) P o d wy s o ki E: m c i śni e n i e m i p o d
peratury, potrzebne dla procesu w celu uczynienia daniu cegiel dzialaniu wysokiej tern
mieszaniny odporną, osiąga się: l) bezpośrednio peratury. Sposób ten stosuje się wtedy, jeżeli 
z paleniska, 2) zapomocą przegrzanej pary wod- brykiety przed wypalenie.n mają otrzymać ozna
nej i 3) z paleniska gazowego. W tern ostatniem 

1 
0zoną formę. W takim razie piece do wypalania 

używa się gazu pieców koksowych, gazów wiel- muszą być tak urządzone, aby brykiety można 
kopiecowych i generatorowych. bylo ukladać jedne na drugich, lub też żeby je 

Piece gazowe mają tę stro nę dodatnią w po- można bylo przenosić podczas wypalania. 
równaniu z bezpośredniero użyciem paleniska, że 3) Jedynie dzial:aniem wysokiej tern
temperatura podczas wyrobu je,;t stosunkowo dość p eratury (spiekania). Brykietowanie zapomocą 
jednostajna. Utrzymanie jednakowej temperatury samej temperatury polega na wlasności kwasu 
podczas brykietowania stanowi wlaściwy czynnik, krzemowego tworzenia z zasadami latwo topli
na który glównie należy zwrócić uwagę, omawiając wych połączeń. Te krzemiany spajają cząstki 
drugą grupę sposobów brykietowania. Jeżeli cegly, rudy i tworzą szkielet, okolo ktorego grupują 
związane zapomocą środków organicznych, mają się one pod cizialaniem wysokiej temperatury. 
być wystawione na dzialanie wysokiej temperatury, Po oziębieniu otrzymuje się produkt dostatecznie 
to należy zwrócić uwagę na to, żeby gazy nie by- ścisly i trwaly, dobry do przerobienia w wielkim 
ly zbyt gorące, w przeciwnym bowiem razie sub- piecu. W tym wypadku, jak już wspomniano wy
stancye organiczne mogą uledz zniszczeniu i bry- żej, najważniejszą rolę gra umiejętność utrzy
kiety stracą łączność międzycząsteczkową. Za po- mywania stałej temperatury. Jeżeli postępuje się 
biedz temu można przez wdmuchiwanie powietrza nie dość ostrożnie, to może zdarzyć się, że rudy 
z dolu lub też przez wpTowadzanie go nad ogniem. zostaną stopione. W przeciwnym razie, t. j. gdy 

Wypalanie, względnie prażenie brykiet, ma temperatura nie jest dostatecznie wysoka, nie two
tę dobrą stronę, że pod wpływem wysokiej tem- rzą się ·krzemiany, niema wi ; c związku mi9dzy 
peratury uchodzi: wilgoć, kwas węglowy, siarka cząstkami rudy i brykieta rozpada się przed uży
i inne lotne skŁadniki, a równocześnie brykieta ciem. Temperatura musi więc dosięgać stopnia, 
wzbogaca się w żelazo. potrzebnego dla spieczenia rudy, i musi być do-

Jednym z najlepszych i najwięcej obiecują- kładnie utrzymywana na jednej wysokości. Jeże
cych środków wiążących, zaliczonych do ostat- li ruda nie zawiera dostatecznej ilości latwo spie
niej grupy, jest wapno, użyte w ten sposób, że kających się skladników, to należy ich dodawać 
proszek rudy miesza się z breją wapienną, po- czy to w formie rud krzemionkowych, czy też in
zostawia do wyschnięcia, a potem mieszaninę wy- nych topników. Prażenie surowych brykiet od
stawia na działanie przegrzanej pary wodnej. bywa się we wlaściwych w tym celu zbudowa
Podlug innego sposobu mieszaninę taką ogrzewa- nych piecach rozmaitej budowy. Są to często 
ją w lagodnem cieple w prądzie kwasu węglowe- zwykle piece pierścieniowe, jakich używa się przy 
go, tak że zachodzi tu proces analogiczny, jak wyrobie cegly, często piece płomienne, to znów 
przy twardnieniu cementów. Tlenek wapna za- cylindryczne, obrotowe, kanalowe i t. d. Również 
mienia się na węglan wapniowy, a ten ostatni w rozmaity sposób (zależnie od istniejących wa
podczas dł:ugiego stania zami~nia się "! obecności ranków) połączone są piece właściwe z palenis-
kwasu krzemowego na krzem1an wapmowy. kiem. 

Jeszcze jest jeden pomysl Tobienia brykiet Trudności, jakie polączone są z brykietowa-
z mialkich n1d. Jest to sposób, opatentowany w niem, tłomaczą ten fakt, że tylko stosunkowo bar
Ameryce, a polegający na tern, że rudę rzuca się dzo mala ilość hut posiada brykietownie, a i z 
w stopiony żużel. Rzecz prosta, że sposób ten tych tylko część pracuje regularnie. N aj więcej 
może mieć zastosowanie jedynie tam, gdzie ruda brykietowni znajduje się w Anglii, gdzie jest 
zawiera bardzo wiele żelaza. ogromny popyt na rudy bezfosforowe i gdzie 

brykietownie slużą glównie do wiązania wypra-
Sposoby brykietowania bez środków wiążących. żonych pirytów. w Anglii ponoszą huty często 
l) Pod wysokiem ciśnieniem i pozo- znaczne koszta na brykietowanie, byle tylko stwo

stawieniu cegiel na powietrzu. Gęstą i rzyć materyal dobry do topienia. 
twardą cegłę można otrzymać bez środka wiążą- Następujące huty posiadają brykietownie: 
cego tylko z tych rud, które same w sobie za- Huta. Tharsis wiąże brykiety zapomocą żół-
wierają ciala sklejające. Do takich należą szcze- 1 tej gliny lub rudy gliniastej. Drobny materyal 
gólniej rudy z ustrojem gliniastym, nie potrzebu- miesza się z 3% wspomnianych środków, do grub
jące żadnych innych dodatków. ·w takim razie szego zaś dodaje 10%, tak że mieszanina ma wy
wystarcza wysokie ciśnienie i pozostawienie cegły gląd cementu. Mieszaninę przyrządzają w apa
do stwardnięcia w zwyklej temperaturze. Ten ratach, mechanicznie poruszanych; sformowana 
jeden z najtańszych i najwygodniejszych sposo- masa schnie 24-30 godzin. Gotowe cegly wypa
bów da się jednak zastosować tylko w bardzo la się bezpośrednio w palenisku lub też zapomocą 
rzadkich wypadkach. . gazów z wielkich pieców. 
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W hucie Creusot i Bocan we Francyi brykie- Ogden N. Jersey. Rudy te, a raczej odpadki. za
tują rudę z dodat.kiem wapna. Przerabiają tu piZe- wierają 20% żelaza, a przez magnetyczne wzbo
ważnie purple-ore z dodatkiem 3--G% wapna hy- l gacenie dają koncentraty z zawartością GO% że
drauli<.:znego. Maszyna brykietowa prasuje cegly l laza. Rudy rozdrabnia się w olbrzymich walcew
pod ciśnieniem 550 /~g na 1 wz2

• Wytwórczość wy- niach (giaut rolls) na kawałki wielkości 12,5 Jllln a 
nosi 6--6t brykiet na godzinę. Wapno hydraulicz- następnie suszy w lJiecarh, których system przy
ne jest lepszym środkiem wiążącym, niż zwykle. pomina piece HAsENCLEWERA i HELBIGA. Wysuszony 

W hucie Cortbridge pracuje brykietownia, matery aJ podlega dalszemu rozdrobnieniu pod 
wiążąca miałkie wypalone piryty dorlatkiem smo · trój walcami i przechodzi na system sit, rozdziela
ły. Ten spoRób okazał się jednak zbyt kosztow- jących go na różne partye, zależne od. wielkości 
nym i został dlatego zarzucony. Huta Georg-Ma- ziarna od O do 12,5 1/llll. Tak przygotowaną rudę 
rien w Osnabriick brykietuje również prażone pi- wzbogaca się sposobem magnetycznym. Zbyt gru
rytu przy pomocy środka wiążącego, trzymanego bo ziarnisty materyal ulega powtórnemu razdrab
dotychczas w ścisłej tajemnicy. nieniu i magnetyczpemu oddzieleniu zapomocą 

Huta miedziana w Duisburgu zajmowała się trzecł). separatorów, ułożonych jeden nad drugim. 
dawniej brykietowaniem rud, ale je zarzuciła. Srodek wiążący, jakiego używa EoJssoN, slda
Używano tu w swoim czasie jako środka wiążą- da się podług opisu patentu z mydła żywicznego, 
cego popioł'u i żużla, a sformowane cegły podda- zrobionego z 1 cz. sody i 12 cz. żywicy. Masę 
wano spiekaniu. Jeden z wielkich pieców w hu- taką rozpuszcza się w gorącej wodzie, tworząc 
cie przetapia bezpośrednio miałkie prażone piryty, ciecz gęstą, podobną do melasy, dodaje do niej 1/ 6 
to też, jak slychać, bieg pieca jest w wysokim część wagi odpadków naftowych, lub podobnego 
stopniu nieregularny i proces nastręcza wiele ciężkiego oleju mine1·alnego i tworzy w ten spo
trudnych do zwalczenia przeszkód. Otrzymywa- sób rodzaj e~nulsyi. Rudę zmieszaną z odmierzo
IlY surowiec nie ma wielkiej wartości i zbytu, bo ną ilością środka wiążącego przenosi się do ma
zawiora znaczne ilości mied?:i i arsenu. szyn obrotowych, lekko ogrzewa i dokJadnie roie-

Huta United-Alkali w Widness brykietuje ru- sza. Z przygotowanej w ten sposób masy robi 
dę na wielką skalę bez użycia środków wiążących. się cegły najprzód pod ciśnieniem 800 funtów na 
Rudy purple-ore formuje się ręcznie i wypala w 1 cal kwadratowy angielski, a następnie prasuje 
wysokiej temperaturze. się takie cegły w kierunku pionowym ciśnieniem 

Huta Seaton Carew Iron C~ Ltd. w Coltenes 14000 funtów i w kierunku poziomym ciśnieniem 
miesza l)rażone piryty z mał'ą ilością wody i wap- 60000 funtów na l cal kwadratowy. Każda ma
na, prasuje mechanicznie pod ciśnieniem 200 t i szyna daje podobno w sekundzie cegłę o przekro
po wysuszeniu praży brykiety w piecu systemu ju 3 cali i grubości 11

/ 2 cala. W ten sposób pra
OsMOND-KILNS. Truduość w wykonaniu tego spo- cuje 30 maszyn, ustawionych w dwa rzędy. Cię
sobu brykietowania polega na tem, że brykiety żar każdej cegły wynosi około 500 gr. Gotowe 
przed spieczeniem się pękają. cegły zapomocą taśmy bez końca posuwają się do 

W ostatnich czasach duże zainteresowanie pieców. Cegły, leżąc na taśmie, poruszającej się 
wzbudziły dwa sposoby brykietowania rozdrob- jak łańcuch bez końca, przechodzą })ięć razy przez 
nionych rud, mianowicie sposób, podany przez Eo1s- piec. Dla ogrzania poświęca się l godzinę a 
soNA, i drugi, podany przez GnoNDAL-DARWJKA. Oba temperatura wynosi 400--500° Fahrenheita czyli 
te sposoby opisuję tu szczegółowo, podając prak- 200-300° C. Takie brykiety EorssoNA mają nastę 
tyczne ich rezultaty. pujący sklad: 

S p o s ó b E d i s s o n a. Pierwsza wiadomość o nierozpuszczalnej reszty . 6,171, 
sposobie brykietowania, podanym przez EorssoNA, tlenku żelazawego (FeO) . 25,07% 
znajduje się w aroery kańskich czasopismach, szcze- tlenku żelazowego (Fe2 0 3) • 64,29% 
gólniej w lrou- Age (LX, .M 18, str. 1). Ogólna ilość żelaza 64,50% 

"\V hucie Concentrating "\Vorks w New Jersey Produkty smoliste zawierają: 
w Pensylwanii jest w użyciu sposób EmssoNA od a) części rozpuszczalnych w benzolu 0.22 ~ 
r. 1887. Ten sam sposób ma być zaprowadzony b) " " w wodzie 0,25% (zło-
również w nowobudującej się fabryce Dunderland żonych z soli żelaznych). 
Iron Ore Company w Dunderlandsdalen. Sposób Wytwór gotowy czyni dobre wrażenie, jest 
brykietowania, podany przez EmssONA, zaliczyć odporny i posiada wszelkie własności, wymagana 
należy podług podziału, przez nas przyjętego, do od brykiety*). 
grupy J b). Co do ekonomicznej strony przygotowania 

Delikatnie rozdrobnioną rudę miesza się z brykiet sposobem EoJssoNA, to przytoczyć tu wy
organicznym środkiem wiążącym, prasuje pod pada uwagę sprawozdawcy z doświadczeń, wyko
wysokiem ciśnieniem i wystawia cegły na dzia- nanych w hucie Orane Iron W orks w Catasauqua. 
łanie wysokiej temperatury. Wspomniane wyżej Mówi on: 
amerykańskie huty zużytkowują w tęn sposób 

l d · · h k l d l · *) W Stahl und Eisen (r. 1898, str. 133) opisany jest sposób bry-materya awnieJszyc opa ń ru Y że azneJ w kietowania Edissona pod tytułem .;\Iagnetyczne przygotowanie rud" • 

• 

.· . 

• 
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"Naszem zdaniem zastosowanie brykiet wy- [ podług sposobu Grondala-Dellwika. Przygotowa
maga liczniejszych ~ d<_>ld~dniej~zy?h ~oświa:d- ne rudy prasowano odpowi~dnio w prasie Dors
czeń, bo sprawozdama, Jakie poJawiły s1ę w Je- ten era. Normalna cegła rmała początkowo wy
sieni, pomim.o ukończenia doświadczeń w Orane miary 135X U5X72 m n, pokazało się jednak, że 
Iron vVorks, nit: zawierają wcale zachęcających l daleko wygodniejszą jest r,egla o połowę mniejsza. 
i konkretnych dowodów dobroci wytworu . Do- Gotowe brykiety surowe wypalano w piecu kana
tydlCzasowe doświadczenia nie są wystarczające, łowym lub pierścieniowym przy pomocy pa.lenis
aby uzasadnić mniemanie, że nowa brykieta daje ka gazowego lub bezpośreduio na palenisku. W 
gęsty i wytrzymały surowiec leja1·ski" . Salzgitter używano generatora szybowego. Gazy 

Jakkolwiek jedyna wspomniana brykietownia wstępują w ostatnią trzecią część pieca, mieszają 
systemu EDissONA jest w ruchu od 1897 roku, to się z powietrzem grzanem i spalają jasnym plo
jednak brykiety nie zdobyły sobie w amerykań- mieniem. Gazy spalenia przeehodzą nad surowe
skim przemyśle wielkopiecowym szerokiego za- mi brykietami i spiekają je. Powietrze ogrzewa 
stosowania, popytu i zbytu. Mimo to w Anglii się w ten sposób, że przeehodzi przez kanały pie
zawiązało się towarzystwo z udzialem sil facho- ca pod wagonami, na których leżą brykiety, rów
wych i kapitałem 2000000 funtów sterlingów, nocześnie ochładza spód · pieca, a ogrzewa się, 
które ma zamiar brykietować rudy podług sposo- przechodząc nad spieczoneroi brykietami. 
bu EDissoNA w Dunderlandsdalen. Kompania Dun- Zdaje się, że w Pitkaranta pracują w zupel
derland Iron Ore ma zamiar eksploatować duże nie innych warunkach. Tam g1ówną rolę grać 
kopalnie rudy, znajdujące się na samym cyplu musi budowa żelaziaków magnetycznych, przy
fiorda Raduen pod 66° szerokości pórnocnej za- czem nieraał'y wplyw ma również okoliczność, 
chodniego brzegu Norwegii. Ruda ta jest mie- że przy spiekauiu uchodzi duża część siarki. 
szaniną żelaziaka magnetycznego, błyszczu żelaz- Inne rudy żelazne lub odpadki po wypraże
nego i kwarcu. W zbogacenie ma dojść z 30% w ni u pirytów mieszano z mi alką rudą, lecz bry ki e
surowej rudzie do 65% w gotowej brykiecie przy towanie nie dalo dobrych wyników, pomimo naj
równaczesnem wydzieleniu fosforu. Koszta ogól- większej troskliwości w wykonaniu robót ani w 
ne, wlączając amortyzacyę zakładu, mają wynosić Witkowicach, ani w Salzgitter. Tutaj jakiś czas 
tylko 8 szylingów. piec do spiekania pracowal normalnie i wytwór-

Brykietowanie sposobem EnissoNA jest wpraw- cz.oś~ wy.nosila 20 t w 24 godzinacl~. Do wypalen~a 
dzie w stanie dać odpowiedni dla rynku zbytu teJ 1lośm P.otJ:zeba było w przec~ągu 24 godzm 
materyal; będzie to wytwór technicznie dobry, zuży~ p~zeCięcwwo 2,5 t w~stfals~1e~~ węgla ellu
lecz nie można go otrzymać za taką cenę, aby go płom1ennego, co. odp?w1ada 12,5% ·) .. 
wytopiony zeń surowiec był tani*). P? rozpat~·zemu ~p1sanych po.wyżeJ znanych 

Sp 0 s ó b bry ki e to w a n i a Gr 0 n d al-D e l- sposobow. br,Yklet.owama rozd~·ol>mon:y:ch rud,. w 
lwika .. Sposób te? obej~uje op~racye, zawal;te celu w:ybram~ naJl_epszeg? ~me~ mt~s1my p:zy~ść 
w grup1e II b), t . .l· brylnetowame bez środkow do ':"mos~u, ze spr~wa me Je~t rozw1~zan.a IaC) o
wiążących działaniem wysokiego ciśnienia przy naln:e am w ~ec_hmcznym, am t~m w1ęc~J w ek?
wspóluclziale wysokiej temperatury. Sposób ten nom.lcznym ~lei~~ku. W ~zystkle do~~1adcze~1a 
ma dawać w Pitkaranta (Finlandya) zadawala- zaw1~dły. Bra!{ srodka w.1ązącego, kt?ryby dzia
jące rezultaty**) Sprawozdania, zawierające wia- lal rowno?ześme ~obr~e, m.e b_fł szkodl_1w_y, a prze
domości o dobrych rezultatach w Pitkaranta, ~kło- dewszys~lnem był tam, daJe się dotkhwre .odczu
niły niektóre huty do wprowadzenia u siebie te- w~ć. U~ywane. dotyclwza.s sposoby,_polegance na 
go sposobu, zużytkowując przy tej sposobności sp1ekamu ~·u~ 1 prasow~mu .mecham,czne~, są al
ciepło spalenia gazów wielkopiecowych. Brykie- bo zbyt. dr?g1e, al~o tez daJą wy~wor_ mało trwa
townię taką zbudowano w Witkowicach (lla J'vlora- ly. ~oz:wsć techmczna wyk~nan_1a tr~vałych, ~d
wach) i w hucie towarzystwa Hannowersko-Brun- powl~dmch dla_ pr~c~su w wlellnm piecu cagrel: 
szwiekiego w Salzgitter. w pierwszej i w dru- bry.lnet.owych l.s~n~e.Je, ale . koszta wyrobu_ prze
giej hucie otrz,Ymano takie rezultaty, że ws~utek wy~sz~~ą w dz~sieJsz~c~ sto~un_kac~ hutmc.zy cl~ 
drożyzny bryklet uznano fabrykacyę za mewy- l wart;>:sc ~yt.woru. ! ezeh znaJdzie .s1ę_ odpo~1edm 
godną do dalszego prowadzenia. w Salzgitter spos~b brybetowama, to bez wątp1ema yotra:fimy 
próbowano powtórnie wydobywać tamtejsze rudy ocemć k01~y t1~e fizyczn~ strony rud! -~ obl.lCz.y
i przygotowano rudy O'rochowcowe sposobem ma- , my ?dpow1eclmo wysol~1e koszt,1 bryk1~to'' an1a, 
gnetycznym, aby usun~ć nadmiar gliny i kwarcu. byl~sr~y tylk? ot.rzyn:ah dobry materyal ćlo prze
Magnetyczne koncentraty i materyały. pochodzą- taplama w Wlellnm P1ecu. 
ce z przygotowania droO'ą mokrą, brykietowano l 0 *) Tekuisk Tidskrift (r. 1904. s; J ). X Jlan,el. zdając sprawę 

z odczy~u .. uzupełnia dane, zyskane przez wprowadzenie sposobu ~rOn-
*) Tekuisk Tidskrift (r. 191J, JV, 4) podaje do wiadomości, ~e dala, mowiąc, ~e za. ada teg;o spo.sobu polega na dawno znanym 1 za

Towarzys~wo w Dunderlandsdalen ma zamiar zarzucić myśl bryki e to- rz.uconym ~vypalamu ceg!Cł w. plecac~ kanałowych; poda.) e nadto do 
wania sposobem Edissona· huty amerykańskie zarzuciły ju~ od kilku Wt';'domośm, ~e koszta brylnetowama w Herrnng podług spn;obu 
lat sposób Edissona. ' Grondala. ·wyno~zą: przy zastosowaniu gazu gcn~ra.torowego 2 koro~y, 

a gazn wwlkoplCCO\vego l koronę na l t. surowOJ rudy. \V tym drugim 
**) Opisany szczegółowo w Stahl und Eisen (r. 1899, str. 271). l wypadku wartość gaz u wielkopiecowego przyjęto za równającą się O • 
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Należy jeszcze wziąć pod uwagę straty. spo-
1 

Te korzyści trzeba porównać z wygodą i 
wodowane kruszeniem się rud podczas przewozu, równowagą kosztów wykonania brykiet. Ze zwięk
i podniesienie kosztów tego:il wskutek przyciąga- szającem się rozpowszechnieniem silnic gazowych 
nia wilgoci. zjawia się również konieczna potrzeba kosztowne-

Dla rozwiązania pytania, czy koszta brykie- go oczyszczania gazu, potrzeba, która przy prze
towania są korzystne, należy wykonać obliczenie, rabianiu materyalu w kawalkach zmniejsza się 
przy którem ,należy. zwrócić uw_agę n~:. 1) p~więk- znacznie a nawet może być sprowadzona do zera. 
szenie wycworczoścl surowca, 2) zmmeJszeme roz- Osiągnięte dotychczas w praktyce koszta 
chodu paliwa. 3) zwi~[kszenie bezpieczet'lstwa w fabrykacyi wynoszą 4 do 5 marek za l tom1ę go
prowadzeniu biegu pieca, 4) zmniejszenie ilości towego wytworu. 
pyłu wylotowego i oszczędność na płacy robot- Pomimo też niezupełnie pomyślnych prób 
nika przy oczyszczaniu odpylaczy, kanałów i na- sprawa tego ważnego działu techniki hutniczej 
grzewaczy powietrznych, 5) zmniejszenie kosztów nie może uchodzić za rozstrzygniętą; należy pra
reparacyi śeian .pieca, G) zmniejszeuie strat mate- eować dalej, aby dojść w koii.cu do szczęśliwego, 
ryału przy przewozie i przy przetapianiu, 7) osz- ~ a przeclewszystkiem prn.ktycznego jej rozwiąza
czędność na pr'?:ewozie, 8) otrzymanie gazu wyloto- nia. 
wego o większej wydaj n ości ciepl a i pracy i t. d. Henryk Wdowi sz ewski. 

Z osfalniąj chwili. • 

Krwawe wypadki na dalehm wsd1odzie. woj- nie nawet zmuszone zostały do znacznych ogra
na pomiędzy Rosyą a Japonią. odbiJy się nadzwy- niczeń swej wytwórczości, nie znajdując n abyw
czaj niekorzystnie na handlu i przemyśle naszego ców węgla. Stan ten zawisł nacl naszą okolicą 
){raju, który pod względem ekOIJomicznym bodaj dosyć groźnie i wypada nam spojrzeć nieco w 
najwięcej odczuł brzemię wojennE:. Jeżeli handel przyszłość, by można by lo zoryentować się w po
i przemysł o wiele więcej zasobnyr.h i mniej do- lożenin i przewidzieć w naj bliższej przyszłości 
tkniętych skutl<ami wojny państw zagranicznych koleje przemysłu węglowego i związanego z nim 
stracił na toczącej się wojnie miliony, to straty istnienia tysięcy jego pracowników. 
tem dotkliwsze wykazało gospodarstwo naszego Poprawa rynku węglowego naturalnie zale
kraju. Liczne bankructwa, zawieszenie w'yp~at, żeć będzie przedewszysthem od wypadków natu
ma owe uwalnianie robotników z fabryk i zakla- ry militarnej. Rychłe zakończenie wojny powin
dów przemysłowych, a nawet zatrzymanie biegu no oddziałać odżywczo na przemysł i handel Pań
wielu z nich nasuwać muszą smutne refleksye dla stwa i naturalnie na handel i przemysł politycz
każclego, kto zwraca uwagę . ·wą nn. rozwój eko- l nie z niem związanego Królestwa Polskiego. Prze
nomiczny Królestwa PoJskiego. Przeclewszystkiem l widzieć nawet można, że z chwilą zawarcia po
ucierpiały fabryki i zak~ady lJrzemysłowe prze- ~ koju nastąpić winno bardzo silne ożywienie w 
róbcze włókniste, a wivc przędzalnie baweJny i stosunkach handlowo -przemysłowych, a to tern 
welny. Potęgujący się z każdym rokiem rynek 1 bardziej, że przeszlo od pól roku zapasy towarów 
ich zbytu, Syberya a po częśei :Manclżurya, do- ~ na rynkach syberyjskich stale są wyczerpywane, 
tlli~te klę!iką wojny, z chwilą jej wybuchu na ra- nie będąc zastę}JOwane nowymi, gdyż eała spraw
zie i raptownie zaprzestały zadawalać swe za- ność przewozowa linii Syberyjshej oddaną została 
potrzebowania. Wstrzymanie budowy projekto- j na potrzeby walczącej armii. Oprócz tego, P.onie
wanych licznych linii kolejowych rĆ>wnież nieko- l waż przeważnie caie zaprowiantowanie armil r~
rzystnie oddziałało na fabryki żeJazno i hutnicze, syj"kiej odbywa się w granicach Państwa, t. J. 
a nawet ruch budowlany, zapowiadający się na Syberyi, takowa ciągnie zyski. i t~m nagromadza 
rok bieżący w Warszawie i innych miastach Kró- się gotówka. co z końcem WOJDY 1 przy nadarza~ 
lestwa Folskiego dosyć pokaźnie, zawiódł w znacz- jących się sposobnościach wyw0la nadzwyczaJ 
n ej części o czeki \\'ania. Zrozumieć nie trudno, że liczne zaspakajanie potrzeb jej mieszkańców, a 
wobec tabego położenia przemysł węglowy, będą- więc zapotrzebowanie wytworów przemysłu. 
cy p odstawą każdego przemysłu przeróbczego, mu- Że sfery handlowe pojmują ten stan ~zeczy 
sial w ostatnich miesiącach głęboko odczuć ogól- i że zapobiegliwi kupcy spieszą już wyc1ągnąć 
ny zastój handlu i przemysłu naszego kraju. korzyści z tego położenia, dowodem być ~oże to, 

Od kilku więc miesięcy kopalnie węgla zna- że pomimo iż na wschodzie grzmią działa 1 różez
lazły się w położeniu trudnem; początkowo, licząc ka oliwna pokoju spoczywa jeszcze w ukryciu, 
na poprawę ogólnej sytuacyi, zaczęly składać na wielu kupców z Cesarstwa zaczyna odwiedzać 
zwały znaczną część swego wydobycia, a obec- Łódź i Warszawę z zamiarem poważnych tran-

• 
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zakcyi handlowych. Znamienną powinna być rów
nież pogłoska o tem, że niektóre roboty kolejowe, 
powstrzymane z chwilą rozpoczęcia wojny, mają 
być niebawem rozpoczęte na nowo. Zapowiedź 
więc pewnego ożywienia handlowego a może na
dzieje na rychle ukończenie zapasów wojeDJ,ych 

powinny rokować na nadchodzącą zimę o spotę
gowaniu i znacznem ożywieniu się ogólnych ryn
ków handlowo-przemysłowych naszego kraju, a 
co za tem idzie, i poprawę stanu przemysiu wę
glowego, chwilowy zastój którego odbija się tak 
niekorzystnie na uaszej okolicy. . li. Gr. 

Wywóz rudy żelaznej z Hosyi za granicę. 
W ostatnich czasach powiększy l się znacznie nej na . rynkach wewnętrznych i potrzebując środ

wywóz rudy żelaznej z Rosyi za grm1icę, co zwró- ków obrotowych, wytwórcy rudy skorzystali z 
ciło uwagę wladz odnośnych. W marcu r. b. od- nizkich wówczas kosztów przewozu morzem i za
była się w Petersburgu narada w składzie przed- częli wysyłać rudę za granicę. Wywóz ten, spo
stawicieli wladz i przemysiu górniczo-hutniczetł:o l wodowany wyłącznie tylko przez czynniki eko
w zagłębiu Donieckiem; przedmiotem narady byla nomiczne i :finansowe, nie może dlugo trwać, pO· 
propozycya Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań· nieważ z jednej strony podniosły się koszta prze· 
stwa, polegająca na tem, żeby wywóz rud żelaz· wozu a z drugiej Europa zachodnia a glównie 
nych z Rosyi a głównie z zagłębia Krzyworos- Niemcy zaczęły otrzymywać inne tańsze rudy. 
kiego byl zabroniony, ponieważ zapasy rud w Z ustaniem kryzysu w przemyśle żelaznym i po· 
rzeczonem zagłębiu są tak maJe w stosunku do większeni.em . się wytwórczości surowca za potrze. 
wzrostu przemysłu żelaznego w Rosyi południowej, bowanie na rudę na rynku wflwnętrznym o tyle 
że wystarczyć ich może zaledwie n a 16-17 lat. powiększy się, że wywóz jej za granicę sam przez 
Wywóz rudy kr:r.yworoskiej za granicę wynosił w się ustanie. Natychmiastowe zabronienie wywozu 
ostatnich latach: w r. 1902-3448483 pudów, w r. zrujnowałoby wytwórców rudy żelaznej tem wię· 
1903-18998316 pudów. Z tej liczby wysłano: dro- cej, że z powodu wojny z Japonią zmniejszyła się 
gą lądową do Niemiec w r. 190~-2752-±44 p. i na razie budowa nowych Llróg żelaznych, a prze· 
w r. 1903-10 058623 p ., do Austryi w r. 1902- to nie można liczyć na powiększenie się wytwór· 
37 559 p. i w r . 1803-427 Gll p.; przez porty po· czości surowca. W o be c powyższego przedstawi· 
ludniowe (Mikołajów) wyslano w r. 1902-685475 l ciele przemysłu górniczo-hutniczego Rosyi polud
p. i w r. 1903-8512082 p. do Holandyi, Francyi, niowej, uznając w zasadzie wywóz rud żelaznych 
Belgii, Gibraltaru i Anglii. Ministerstwo Rolnic· z Rosyi za granicę za niepożądany, uważali za 
twa i Dóbr Państwa wyraziło zdanie, że jeżeli 1 szkodliwe dla przemysłu ustanowicnie zakazu wy
wywóz powyższy będzie wzrastał, zagraża to szyb· wozu rud przed ukończeniem wojny z Japonią, 
kiem wyczerpaniem się zapasów rudy żelaznej w kiedy należy spodziewać się polepszenia rynku · · 
Krzywym Rogu ze szkodą dla krajowego prze· żelaznego . 
myslu żelaznego. Sprawa pozostała na razie w zawieszeniu i 

Przedstawiciele przemyslu górniczo- hutni- w ladze nie przedsięwzięły tymcza em żadnych 
czego Rosyi południowej przyznali, że rzeczy· środków, ograniczających lub uniemożliwiających 
wiście zapas rudy żelaznej w Krzywym Rogu wywóz rud żelaznych z Rosyi za granicę. 
jest stosunkowo tak niewielki, że wywóz rze- Odnośnie do Królestwa Folskiego sprawa 
czonej rudy za granicę nie powinien mieć miejsca rzeczona przedstawia się w innej postaci. Miano· 
i, zgadzając się pod tym względem z poglądem wicie, podlug obowiązującej obecnie taryfy cel
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwa, prze- nej (spis towarów wywozowych, art. 5) wywóz 
myslowcy uważają jednak, że wprowadzenie na· rudy żel}l,znej i żużli przez komory Królestwa 
tychmiastowego zakazu wywozu rudy za granicę 1· Folskiego jest wogóle zabroniony. Ruda żelazna, 
byłoby niepożądane. Wywóz rudy za granicę wydobywana w kopalniach Królestwa Polskiego, 
spowodowany byl przez kryzys w przemyśle że- oraz żużle, otrzymywane w hutach i zakładach 
laznym. W okresie rozwoju wytwórczości su- żelaznych Królestwa Polskiego, mogą być wy yła
rowca na poludniu Rosyi ujawniło się tak wielkie ne za granicę przez komory miejscowe, lecz nie 
zapotrzebowanie na rudę krzyworoską, że wywo- inaczej, jak za oddzielnem pozwoleniem minis~ra 
ł'alo to. zaangażowa.nie olJ:>rzymich kap.itałów w Skar?u J;>O porozumie?iu się z ministrem Rolmc· 
kopalmach rudy zelazneJ. Z nastamero kry· twa 1 Dobr Państwa 1 za opłatą da wywozowego 
zysu w przemyśle żelaznym wytwórczość surowca w sumie 11

/ 2 kop. od puda. Ten sa~ rygor .utrzy· 
w hutach żelaznych Rosyi poludniowej znacznie many zastal w nowej taryfie celne1, zatwierdzo. 
zmniejszyla się, co spowodowało zmniejszenie się nej d. 13 stycznia r. 1903, o terminie wprowadze· 
zapotrzebowania na rudę i spadek jej cen. Nie nia której ma być wydany oddzielny rozkaz. 
mając możności umieścić wydobytej rudy żelaz· Wytwórcy rudy żelaznej w Królestwie Pol· 
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sł?em :V ~· 1896 pr~sili IV-y zja:zd przemys.ło-.y- f rya!ów surowych, które w kraju mogą być prze·
cow gormczych Krolestv~a Polslue~o .o pod.J.ęCle 1 ro.b10ne na dalsze wytwory. Ruda . żelazna po
starań, żeby rygor powyzszy był zmes10ny. ZJazd wmna być przeto wywożona za gramcę tylko w 
po szczególowem rozpatrzeniu sprawy przyszedł tym razie. jeżeli w kraju nie znajduje odpowied
-do wniosku*), że wywóz rudy żelaznej z Kró- niego odbiorcy. Dawniej w Królastrwie Polskiem 
lestwa Folskiego za granicę jest wogóle dla miej- prośby o uzyskanie pozwolenia na taki wywóz 
scowego przemysłu żelaznego szkodliwy i dla je- składane były miejscowym inżynierom okręgo
go przyszłości niebezpieczny. Śląsk może służyć wym, którzy zapytywali krajowe zakłady hutni
za przykład, jak niebezpiecznem jest gospodarstwo cze, czy i po jakiej cenie mogłyby one nabyć 
nieopatrzne przy wyzyskiwaniu bogacLw ln·ajo- rudę żelazną; obecnie prośby takie przesyłane są 
wych, jeżeli bogactwa te nie Imajdują się w iloś- do władz wyższych z pominięciem miejscowych. 
~i nadmiernej. Z powodu wyczerpania zapasów Ponieważ zapasy rudy żelaznej krajowej nie są 
własnych rud żelaznych Sląsk musi obecnie Rpro- tak wielkie, żeby przemysł hutniczy mógł obo
wadzać rudy z Węgier, Saksonii i Szwecyi, a dla jętnie patrzeć na jej wywóz za granicę, przeto 
naszego przemysłu byłoby wielce szkodliwem ula- . bez wątpienia zawsze znalazłaby się huta kl·ajo
twiać i tak już niebezpieczne współzawodnictwo wa, która chętnie kupilaby dobrą rudę i zapłaci
śląskie, dając mu możność korzystania z naszych laby to samo, co i odbiorca. zagraniezny. Wobec 
tanich rud. Możność dla przemysłu niemieckiego 1 powyższego pożądanem byłoby, żeby pozwolenia 
korzystania z naszych rud spowodowałaby szyb- na wywóz ruc..ly żelaznej z Królestwa Folskiego 
kie wyczerpanie się u nas istniejącyeh złóż rudy za granicę wydawane były nie inaczej, jak na 
żelaznej, które nie są nadmiernie obfite; po upły- zasadzie opinii miejscowych władz górniczych 
wie pewnego czasu nasz przemysł zostałby bez l (inżynierów okręgowych) oraz Rady Zjazdu prze
rudy, co spowodowałoby zupełny upadek prze- myslowców górniczych Królestwa Polskiego, że 
myslu żelaznego w Królestwie Polskiem i pozba- ruda, która ma być wywieziona za granicę, nie 
wienie pracy kilkunastu tysięcy ludzi. 1 może znaleźć zbytu do hut krajowych po tej ce-

W obec powyższego oświadczenia się zjazdu nie, jaką ofiaruje odbiorca zagraniczny. 
ustanowiony w taryfie celnej zakaz wywozu ru- Zwiększony w ostatnich latach wywóz rudy 
dy żelaznej i żużli z Królestwa Folskiego za gra- za granicę wywolal ustanowienie nad tym wywo
nicę pozostal bez zmiany i poszczególni wytwór- zem pewnej kontroli państwowej i spowodował 
cy rudy. żelaznej :vinni wyjedn'y,~ać oddzielne J wydanie przez Wydział opłat. celny~h . (J?eparta
pozwolema na wywoz rudy za gramcę. Pozwole- ment tn.możennych zborow) k1lku okołmkow. 
nia takie otrzymywali przeważnie ci przemyslow- Pierwszy z tych okólników z dnia 20 stycz
cy, których kopalnie położone są z dala od linii nia r. 190± M 2 250, zatytułowany "O wywozie 
drogi żelaznej Warszawsko- \Viedeńskiej, a w po- rudy i żużli przez komory w Królestwie Polskiem," 
bliżu dróg żelaznych pruskich; kopalnie te znaj- brzmi, jak następuje:*) 
dują się w powiecie wieluńskim pomiędzy Krze- Wydzial oplat celnych komunikuje komo
picami i Praszką. Jako motyw do uzyskania poz- i rom, położonym w Królestwie Polskiem, dla wia
wolenia służyła trudność dustawy rudy do krajo- domości i zawiadomienia osób, które wywożą za 
wych zakładów żelaznych z powodu wysokiego granicę rudę i żużle, że p. minister Rolnictwa i 
kosztu dowozu rudy do najbliższej stacyi kolejo- Dóbr Państwa d. 10 stycznia r. 1H04 zatwierdził 
wej. Motyw ten nie ma jednak zasady wobec roz.- następujące przepisy, dotyozące kontroli władz 
porządzenia Ministerstwa Skarbu**), na mocy któ- górniczych nad wywozem za granicę rudy żelaz
rego dozwolonym jest przewóz rudy żelaznej tran- nej i żużli przez komory w Iu:ólestwie Polskiem: 
sito przez Prusy z Pyzdr, Szczypiorna, Słupcy, l) N a kopalniach i w zakładach winny być wpro
Praszki, \Vieruszowa, Grorlziska i Podlęża do So- wadzone księgi sznurowe, poświadczone w po
snowca; z ulgi tej korzysta Towarzystwo zakładu rządku ustanowionym, w których zapisuje się 
Huta Bankowa i przewozi do Dąbrowy rudę że- wytwórczość i rozchód wysyłanych za granicę 
lazną, wydobywaną z kopalń w okolicach Praszki. wyLworów. 2) Oprócz tego inżynier okręgowy 
Wytwórcy rudy żelaznej w powiecie Wieluńskim, wydaje zakładowi lub kopalni oddzielny kwita
j~l~l~olwie.k k~palni.e ich oddalo?e są od kraj.ow~j 1 ryusz d? zapisywania ilości_] czasu wysłania ładun
hnn koleJOWeJ, ma.ll1t przeto mozność przewozema ku żnżh lub rudy żelazneJ, wysyłanego za gra
przez Prusy swojej rudy do zagłębia Dąbrowskie- nicę; odcinek z tego kwitaryusza podpisuje inży
go, gdzie mogą znaleźć na nią zbyt w zakladach 1 nier okręgowy lub osoba, której będzie to pole
Huta Bankowa i Huta Katarzyna. l cone, i przesyła jednocześnie z wysłaniem ładun-

Wogól~ pod wz,ględem ek?nomic~nym 11ie- ku przedstawicielowi wł~dzy górnic,z~j, . nomino
pożądanym Jest wywoz za gramcę talnch mate- wanemu przez Zachodm Zarząd Gormczy dla 

dozoru na granicy nad wywozem powyższych 
wytworów. 3) Nominowana przez zarząd górniczy *) Prace IV-~to zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa 

Polskiego, str. ~t. 

**) Wiestnik Finausow, Promyszlennosti i Torgowli, r. 1893, 
Jl,; 48. *) '\'Viestnik Finausow, Promyszlennosti i Torgowli, r.190;1, M 6. 
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626 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1904 

do dozoru nal wywozem za granicę rudy żelaz- Jącznie tylko tej rudy żelaznej i tych żużli z 
nej i żużli osoba winna rewidować przybywające kopalń i zakładów w Królestwie Polskiem, które 
na komory !adunki i wydawać zaświadczenia, że wysyłane są za granicę na mocy oddzielnych 
zrewidowany wytwór jest rzeczywiście ten sam i pozwoleń, wydawanych przez ministra Skarbu po 
pochodzi z t~ miejscowości, z której wysyłający porozumieniu się z ministrem Rolnictwa i Dóbr 
ma pozwolenie na wywóz. 4) Dla unik11ięcia nie- Państwa; 2) że przepisy powyższe nie stosują się 
potrzebnego wstrzymania przychodzących na ko- do przewozu rudy żelaznej i żużli transito przez 
mory ladunków żużli i rudy żelaznej, które win- Prusy z jednej komory do drugiej (np. z Praszki 
ny być zrewidowane, wysyłający obowiązany jest do Sosnowca); 3) że przed przedstawieniem ko
o rzeczonero przybyciu natychmiast zawiadomić morom wydawanych na zasadzie p. 3-go powyż
przedstawi<liela wladzy górniczej, który powinien szych przepisów zaświadczeń ładunki rudy i żużli 
zrewidować przybyle ladunki nie później, jak po nie powinny być wypuszczane za granicę; 4) że 
uplywie doby, licząc od chwili otrzymania o tern Zachodniemu Zarządowi Górniczemu polecone ze
zawiadomienia. 5) Osoba, nominowana dla dozoru, stalo możliwie prędkie wprowadzenie wymaga
winna przedstawiać zarządowi górniczemu co pól nych przez nowe przepisy kontroli (p.p. l i 2) 
roku sprawozdania o wywozie za granicę rudy ksiąg sznurowych i kwitaryuszy; 5) że nowy po
~elaznej i żużli. rządek, ustanowiony przez rzeczone przepisy, hę-

Zachodni Zarząd Górniczy nominowal dla 

1 

dzie zastosowany po spełnielliu przez Zachodni 
doz~ru nad \~ywozem za granicę rudy żelaznej i Zarząd Gór~i~zy rozporz~d~enia, wymienionego 
żużh następuJące osoby: na komorach w Sosnow- w p. 4-ym mmeJszego okolmka, o czem władze 
cu i, Granicy in.żyniera górniczego P: B~oNISLAWA l celne otrzymają dodatkowe zawiadomienie. 
JAsiNSKIEGO, zanneszkaJe&o w J?ąbrowie, 1 na po- Okólniki powyższe, wprowadzając kontrolę 
zostal.ych. k?m~rach (\V1.eruszow, Herby, Praszka, państwową nad wywozem rudy żelaznej z Kró
Podlęze) mzyn~era gormczego p. STANIS~tAWA Ku- lestwa Polskiego za granicę, nie rozstrzygają jed
CZYŃsKIEGO, zam1es~ka!ego w .Częstochowie. nak kwestyi zasadniczej, polegającej na tern, że 

Następny okolmk z dma 11. marca r. 180~ wywóz ten jest niepożądany a przeto powinien 
!f~ 7 4~?,· zatyt?-l?wany "O . ':'Y,:V0z1e rudy żelazneJ mieć miejsce wówczas tylko, jeżeli ruda nie znaj-
l żużh , brzm1, Jak następuJe ): duje odpowiedniego zbytu do hut krajowych. 

W następstwie .o~ólnika z d. 20 stycznia !· Wydobywana w Królestwie Polskiem ruda 
1904 :M 2250 Wydz1ał opla~ ~elnych stoso.wn~e żelazna zawiera przeciętnie 33% żelaza, należy 
do odezwy Departamentu Gorn~cze~o k.omumkuJe ona przeto do rud ubogich w porównaniu z takie
władzom celnym do za~to~owama s~ę, ze przyto- mi rudami, jakie posiadają Szwecya, Hiszpania, 
czone \:' rzeczony~ o~ol~1ku przep1sy, dotyczące Krzywy Róg, U raJ i t. d. Wobec tego, jakkol
k?ntroh wł.adzy g:o~'m.cz~J. nad wywozem za g;ra- wiek ruda żelazna spotyka się w Królestwie Pol
mcę rudy ~elazneJ 1 zuzh przez. komory Krole~ skiem w bardzo wielu miej cach (głównie w po
~t:va. ~olskle~o, dotyczą wy~ączme rudy .żelazneJ wiatach Koneckim, !Jżeckim i Opatowskim gu
l ~uzl:, wysyJanych z~ granwę z kopalń 1. zaJda- 1 bernii Radomskiej, Częstochowskim i Będzińskim 
do_w ze~az~ych, poloz~>nych w I~rolest~1: . P.o~- ~ gubernii Piotrkowskiej, Olkuskim gubernii Kie
shem, 1 me od.noszą s1ę .d? rudy ~elazne~ 1 zuzh, leckiej oraz Wieluńskim gubernii Kaliskiej), za
wysyłanych z mnych mieJscowości Rosy1. , pas zawartego w niej żelaza jest stosunkowo nie-

Wreszcie trzeci okólnik z dnia 22 marca r. wielki. 
190± N 8600, zat.ytulowan:y- ~'0. ~posobie k_ontro~i Mał'a zawartość żelaza w wydobywane.i w 
wywozu za gramcę rudy l zuzh z kopalń Kro- Królestwie Polskiem rudzie żelaznej zmusza huty 
lestwa Polskiego", brzmi, jak następuje**): miejscowe dodawać do niej bogatą rudę krzywo-

W następstwie okólników z dnia 20 stycznia roską, zawierającą przeciętnie 65% żelaza; po
i 11 marca r. 190± ;,\~j\2 2250 i 7426 Wydział op- większa to wydajnośe wielkich pieców i daje 
lat celnych stosownie do odezwy Departamentu l oszczędnośe na koksie, którego Królestwo Polskie 
Górniczego komunikuje władzom celnym do za- 1 nie posiada i musi sprowadzać z zagranicy. Przed 
stosowania się: l) że zatwierdzone przez ministra 5 laty dwie huty w Królestwie Polskiem podjęly 
Rolnictwa i Dóbr Państwa d. 10 stycznia r. 1904 starania o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie 
przepisy kontroli wywozu rudy żelaznej i żużli ze 8zwecyi bez cla rudy żelaznej, zawierającej 
przez komory Królestwa Folskiego dotyczą wy- G0-62 ~ żelaza*), lecz starania te nie odniosly 

X. 12. 

Ma. 

*) Wiestnik Finansow, Promyszlennosti i Torgowli, r. 190J, 

**) \Viestnik Finansow. Promyszlennosti i Torgowli, r. 1904, 

skutku. Kazimierz Srokowsld. 

*) l:tuil a żelazna, sprowadzana z zagranicy do l:tosyi, opłaca. 
cło w wysokości 10 i pół kop. od puda. 

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



]'e 23. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 627 

Przywóz węgla z zagranicy Przywóz koksu z zagranicy 
Wysokoś6 cła. (w k opiejkach od puda. do 
r . ll:r76 włączme i w kopiejkach złotem 

od puda. od r. 1877). 

Rok wtem do Kró- wtem do Kró-
do Rosy i lestwa Polskie- do Rosyi lestwa Polskie- od węgla od koksu 

go go 

t Y s i ę c Y p u d ó w A l B l o A l B l o 
r86g 48993 ro62o i» \ o, s · - l - o,s - -

>=: i» 
r870 51 S71 II 200 ~ >=l o,s - - o,s - -

'"O ~ 

r871 75 sso r68og o '"O o,s - - o,s - -
p.. o 

1872 64 243 12 526 p 
p.. o,s - - o,s - -

r873 49948 "' s p s 12 403 ,.!:<j Cl) UJ o,s - - o,s - -
o -:-:.n ,.!:<j Cl) 

r874 62 568 14647 ,.!:<j ~ o ........ o,s - - o,s - -
,.!:<j 00 

r87s 6r 464 15 7-ł 1 p.. ~ (!). o,s - - o,s - -
o p.. f?; 

r876 88r8g 23 217 ..... N o o,s - - o,s - ->=: ) "8 N 

1877 87814 ~ Cl) 

13994 .... ..... d Cl) o,s - - o,s - -
bJ) ,:: H .,..... 

!878 107674 13 529 ~ N 00 >=l o,s - - o,s - -
N ~ ~ N 

1879 87795 N O 14 344 N ~ cd' o,s - - o, s - -

18&> N '"""" l 
11 4 LIS 24910 N ~ o,s - - o,s - -

•O N 
r88r 107 307 24479 ~ •O o, s s - - o,ss - -
r882 p.. ~ 

103 327 21 723 N p.. o, s s - - o, s s - · -
1883 302o8 

.... N 
132047 ~ ;... l - - l - -

~ 
!884 112 33(j 23 -ł33 4452 l - - l - -
188s 106 296 20 526 s 041 2 239 r -s o,s 2 l ,s o, s 2 
1886 10]013 20 559 6400 327S l,s o,s 3 l ,s o,s 3 
1887 86877 !2892 8782 49'";1 2 l 3 3 r,s 4,5 
r888 96o4fi Ił 094 9792 s 704 2 l 3 3 

l 
l ,s 4,s 

r88g 11 3873 ro6s7 l~ 023 6480 2 I 3 3 l,S 4,5 
r8go 9398g 9652 1228g 9056 2 l 4,2 3 I,S 6~3 
1891 93 6-łO 86or 12 363 8736 2 l 4,2 3 1,5 6,3 
r8g2 87373 7178 14043 9841 2 l 4 3 I,S 6 

1893 !04 355 7776 17700 ro652 2 l 4 3 r,s 6 

1894 120 os8 12 '34 17722 ,, 73° l. I 4 '~S r,s t) 

r8gs r1 7 sg8 12 558 r8go4 12 367 I I 4 r,s I,S 6 

1896 120826 'S 952 22 217 14450 I l 4 I,S I ,S 6 

!897 129 s8o rg07o 24413 rs 120 l l 4 r,s I ,S 6 
r8g8 154 46g 26874 27949 18 679 I I 4 r,s r,s 

l 
6 

r8gg 237947 47949 35 025 240,-0 l I 4. r,s I,S 6 

Igoo 240090 52 -ł79 33 874 23 415 l I 4 l ,s l ,s 6 

1901 Igr 212 48854 3' 002 2j 287 l I 4 l ,s 

l 
l ,s 6 

1902 '756I9 3q 434 269ss 19 592 I l 4 l ,s l,S 6 

181219 30168 23 184 
l 

l ,s I,S l 6 1903 3-ł 423 I l l 4 l 

Objaśnienie oznaczeń w rubryce "Wysokość cla". A-zachodnia granica lądo-
wa, B-porty morza Balt.yckiego, O-porty morza Czarnego i Azowskiego. Węgiel i koks, przy
wożony z zagranicy do portów morza Bialego, nie oplaca żadnego cła. 

Kazimierz Srokowski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w maju r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W maju r. 1904: wytwórczość galmanu była następująca: -

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

Nazwa kopalni Od początku l l Od 1•oczątku Od początku roku 
Maj roku do 31 Maj roku do 31 Maj do 31 maja 1nnj a maja 

-p u d ó w · pudów l % pudów l % 

l l 
l 

4584s l -Bolesław 152 6s8 44Ó 3'i7 8s 863 400 s 12 - 6679? l - 44 - lO 

Józef . 111 816 )20788 '33 548 715 938 + 21732 l+ 19 + 195 150 + 37 
Ulisses 193o66 l ggo 678 209662 l l l 17997 + 16 sg5 + 9 + 127 319 + '3 

Razem l 457 540 l r 917823 1 429 073 l 2 234 447 1- 28 467 1 - 6 l+ 276624 1 + 14 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu była następująca: gruby 146867 pudów i drobny 282106 
pudów. . 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

J ózef . 
Ulisses 

Rok 1903 Rok 1904 

l Od początku l Od początku 
~~-d_o_t;_lk_;:_.,J_ . .,....:....._M_ a_j __ l _d_o_~_~k_:_aJ_·a 

p u d ó w 

124920 36344 l '55 862 
-

21762 2197 l 

-vV r . 1904: wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1903 

Maj Od początku roku 
do 31 maja 

pudów l % pudów l qJ 
lO -

+ 7 )21 + 26 + 30942 + 25 
- - - -

- I 625 1- 43 - 2 366 - II 

Razem 146 682 l 38 541 175258 l + 5895 1 + r~ l +285;6 J + 19 

Dnia 31 maja pozostalość wydobytego 
galmanu na kopalniach wyno iła 2483752 pu
dy, galmanu z błyszczem ołowiu 1187 993 pudy. 

W maju r. 1904 w 3 czynnych kopalniach 
galmanu przeciętna liczba robotników wynosiła 
1183. Robotnicy odrobili 27 930 dniówek i zarobili 

23951 rubli. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka wynosił na dniówkę 86 kop. Wypadków nie
szczęśliwych z robotnikami było: 6, zakończonych 
częściową niezdolnością do pracy, i 4, zakończo
ne wyzdrowieniem zupe:l'nem. 

Płukan ie galmanu. W maju r . 190± wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Ol 
M 

kuska . 
echaniczna 

Hazem . 

Rok 1903 

Od początku 
Maj roku 

do 31 maja 

p u 

70733 312167 
'4000 '4000 

!l6000 sg69go 

200 733 l 923 I 57 

Rok 1904 

Maj 
Od początku 

roku 
do 31 m aj a 

d ó w 

84 l 13 l -!344f'i7 
- 15 000 

122956 
l 

645 945 

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

Maj 
Od początku roku 

do 31 maja 

pudów l % pudów l % 

+ 13 38ol + l9 + 122 300 + 39 
- 14000- 100 + l 000 + 7 
+ 69s6l+ 6 + 48 955 + 8 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu byla następująca: --

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

Nazwa płuczki Od poczqtku Od poczo,tku Od początku roku 
Maj roku Maj l roku Maj do 31 maja do 31 maj a 

~.::::. -p u d ó w pudów l % pudów l ~ - l ! 

Bolesławska s 310 17379 4 715 20o00 - 595 - !l + 268! + 15 
Olkuska . - - - - - - - -
Mechaniczna - - ISO 2 6so + ISO + - + 26so + -

Razem . l 53IO l '7379 l 4865 l 2z710 1- 445 1 - 81 + 533I l+ 3I 
Dnia 31 maja r. 190± pozostalość galma- · trudnionych robotników wynosiła 183. Robotnicy 

nu płukanego na płuczkach wynosiJ'a 576906 pu- odrobili 4400 dniówek i zarobili 2668 rubli . Prze
dów. błyszczu ołowiu 13072 pudy. ciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy

W maju r. 1904 w 2 czynnych pl'uczkach nosił 61 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot
galmanu i błyszczu o!owiu przeciętna liczba za- nikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W maju r . 190± wytwórczość cynku byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1903 

-l 
Maj l Od pr~k,itku 

do 31 maja 

p u 

2I 092,2) l 92 621,75 
I3 161 584o4 
,g 6::6 l 84 562 

l 

Rok 1904 

l 

Maj 
Od poczqtku 

roku l do 31 maja 

d ó w 

25 636,75 !16 I39,75 
I2003 6! 377 
17 337 ss 44 ' 

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

Maj 
Od początku roku 

do 31 maja 

pudów l o/o pudów l % 

+ 4 544,50 + 2I +23 5I8 + 25 
-I 158 - 9 + 2 973 + s 
-, 319 - 7 + 879 + I 

Razem l 52 gog,25 l 235 587?75 l 54 9?6,75 1 262 957,75 1 + 2 OO],so / + 41 + 27 370 l + 12 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r.1904 otrzymano pylku więcei 

C+) albo mniej C-), niż w r. 1903 

Nazwa huty l Od początku l Od poczo,tku Od początku roku 
Maj roku Maj l roku Maj do 31 maja do 31 m aja do 31 maja 

p u d ó w pudów l % pudów l %--l 
Paulina . 2 s6s,os I 8o5~6o - 759,45 1 

l 
I l OJ9,C}J 9 577 - 29 -l 502,cp - I3 

Konstanty S 52 2 227 3g6 2 381 - 156 - 28 + 154 + 7 
Będzin 442 

l 
2 337 "IO ) 2 520 + 68 + IS + !83 + 8 

Razem l 3559,05 ' '5643,cp 2711,6o 1 14478 l - 847,45 1 - 24 1- '16s,cp 1 - 7 

Dnia 31 maja r. 1904 pozostalość wyto- dniówki i zarobili 24 676 rubli. Przeciętny zarobek 
v ionego cynku w hutach wynosiła 9418,47 pu- jednego robotnika wynosil na dniówkę l rub. 27 
dów, pylku cynkowego 3185 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W maju r. 1904 w 3 czynnych hutach byl l , zakończouy częściową niezdolnością do 
-cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- p.mcy. 
botników wynosiła 627. R obotnicy odrobili 19 433 R. K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń . zagłębia Dąbrowskiego w lipcu r. 1904. 

Nazwa 
kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko-Wisdańska 

Niwka 
M 
l\ 
H 
p 
K 
s 
c 
F 

ortiJner . 
Hl o wice 
rabia l{enard 
ary~ 

azimierz i Fe 
a.turn 
zelaclź 

lora . 
J a n 

toni 
eoka.dya. 

.A.n 
L 
M 
M 
G 
H 

ikołaj i Fran 
atylda. 
rodziec I 
uta Banko,va 

lik s 

oiszek . 

.A.n drzej n i Ta.d eus .. n. 
a.kób. 
Hitz ltudolf 
ndrzej I. 
elena 
adeusz I . 
l wina 
tella 
ańczyków 

rodziec n 
:t ierada. 

J 
F 
A 
H 
T 
A 
s 
w 
G 
N 
K ata.rzyna i Lu dwika. 

Raz em . 

azna Droga żel 
Iwangrodzkii-Dą browska 

Niwka 
Mortirn er 
Hrabia łtenard 
Pary~ 

Kazimierz 
Antoni 
Red en 
Andrzej I . 
Helena. 
Matylda . 
Tadeusz l. 
.Takób. 
Wa.ńczyków 

Francisze k 

l 

Rok 

w Y 

W mit.siącu 
lipcu 

~ l ~~-·o ~~] bD 
o 
~ "=o 

~>'~" 

l 
2 345 87 
1492 55 
1 928 71 
2 20o 82 
1 469 54 
2154 80 
2 754 102 
2 686 100 
1 387 51 

284 11 
529 'W 
- -

32 1 
11 o 

- -
20 1 
47 2 

- -
163 6 

8 o 
8o 3 

- -
52 2 

- -
- -
19o 7 
310 12 

92 3 

20 249 750 

1 237 

l 
46 

476 17 
1 384 51 
1129 42 
1155 43 
- -

71 3 
67 2 
46 2 
21 1 

- -
- -
- -
- -

1903 

' 
Rok 

s Ł A N o w Ę 

Od początku ro- w miesiącu 
ku do 31 lipca lipcu 

~ ~·~ ~ ~ ~-~ ;>, 
·o c;e • .-4 a •O a·~~ 
"" ~~2 bD »'<12 o o 
~ "=c ~ "~o 

~>'~" ~>'~" 

w A G o N ó w 

l 
15 429 92 2 283 88 
11 016 fi5 9fi9 37 
13 9il0 83 2 668 103 
1o2n 97 2 230 86 
11334 67 1 938 74 
13 943 83 1 77o 

l 
68 

21 207 126 2 858 110 
19 217 114 2 3o5 l 91 

9 oaa 53 1 392 53 
2 536 15 268 lO 
3 733 22 537 21 

11 o - -
:.!86 2 46 2 

75 o - -
160 1 - -
160 t 1 o 
217 1 1U 5 
130 o - -

l 309 8 2iJ9 10 

Ul l l 50 2 
306 2 52 2 
65 o - -

22l 1 9 o 
48 o - -
17 o - -

659 4 459 18 

l 
2146 1 12 

l 
270 10 

l 946 5 78 a 

144 548 8o5 20 619 793 

9 639 57 1 260 48 
3479 21 373 14 
8 888 53 965 37 
6 964 41 885 34 
7 fiOł 47 1 362 52 

7 o - -
347 2 205 8 
417 3 75 3 
387 2 16 1 
64 o - -
15 o - -
96 1 - -
21 o - -
7 o - -

l 

1904 W r. 1904 wysłano węgla wię-
--- cei ( +) al bo mniej (- ), niż 

G L A w roku 1903 
- --- - ---- -

Od początku ro- l 
ku do 31 lipca 

W miesiącu W okresie czasu 

~ ~·~~ od xoczątku roku 
·o ciS•.-4 N lipcu o 31 lipca 
bD ~"" .,;O o 

t:l"'~ ~ ~>'~" --
'vagonów l % ·wagonów-·!- % 

l l 
16 Ool l 9o - fi2 - 2 t 622 

ł 
4 

12 087 71 - on - a5 1 071 lO 
18 670 l 110 t 740 t 38 4i40 34 
17 019 101 2-l l t 746 5 
13 483 80 469 32 H~9 "19 
H 875 1 88 - 379 - 18 932 7 
21 H39 · 130 + 104 + 4 + 7:J2 3 
18 819 111 - 33 1 - 12 - 398 - 2 

9 404 l 56 + 5 + o + 371 + 4 
l 830 11 - 16 - 6 - 706 - 28 
3 627 21 + 8 + l - 106 - a 

- - - - - 11 - 100 
~94 2 + 14 + 44 + 8 + 3 

73 o - 11 - 100 - 2 - 3 
- - - - - 160 - 100 
Jo o - 19 - 95 - 115 - 72 

l 139 7 + 75 + 160 + 922 + 4:.!-
112 l - - - 18 - 14 

1028 9 + 96 + 5:) t 219 t 17 
281 2 42 + 5:.!-5 140 99 
a33 2 - 33 - :ł9 27 9 

45 o - - - 20 - 31 
161 1 - 43 - 8o - 60 - '!,7 
- - - - - 48 - 100 
- - - - - 17 - 100 

'!, 352 14 + 264 + 13o + 1 693 + 2o7 
1 811 11 j= 40 - 13 , - 335 l - 16 

74f> 4 H - 15 - 201 - 21 

156 na l 927 + 370 + 2 +121n + 9 

l 
10 130 l 60 + 23 1+ 2 + 491 + o 

3 064 18 - 103 - 22 - 415 1- 12. 
9514 56 - 419 - ilO t 626 7 
7 630 45 - 244- 21 666 t 10 
8 0:'14 48 + 207 + 18 150 l 2 
- -

13~ l+ - - 7 - 100 
864 5 + 189 + 517 + 149 
582 3 u 165 40 
112 1 - 30 1- 65 - 275 - 71 

11 o - 21 - 100 - 53 1 - 83 
17 o - - + 2 + 13 

162 4 
l 526 549 - -

- - - - - 21 - 100 
2 o - l 

- - 5 - 71 

Hazem · l 5 586 207 l 38 235 \ 227 l 5 Hl l 197 l 40 602 l 240 1- 445 1- 8 l + 2 3671 + 6 
Wog-ó-le--+l~25~8~35~~9~j7~~~1~8~27=8~3~~ ~1=08~2~~~25~7~60~I~9~90~I~t9~7=32~5~1-1~1~67~1~~7=5~1----o~I+~1--4 ~5J~'JI1+~~8 
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W lipcu roku 1904 przypadało do podzia- ~ W lipcu roku 1904 przypadało do podzia-
łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 900 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 892 wa
na dzień roboczy, z których rozdzielono pomię- / gony na cały miesiąc do przeładowania węgla 
dzy kopalnie tylko 874 (nie przyjęto przeto 588 w Gołonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
wagonów), co czyni na cały miesiąc 22612 wago- ~ deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
nów. Z liczby tej kopalnie odwołały 3362 wa- browskiej . Kopalnie wysłały tą drogą 1764 wa
gony, czyli 15°/0 ; winny były przeto otrzymać gony czyli 68 wagonów na dzień roboczy a 
19 250 wagonów; przyjęly dodatkowo ponad n ormę przeto o 872 wagony czyli o 98% więcej, niż 
774 wagony, właściwe odwalanie wynosiło przeto przypadało z podziału. 
2 688 wagonów czyli ~2% . Droga~ elazna pod_st~wiła W lipcu roku 1904 kopalnie wysłały do 
20 024 wagony czy h 770 wagonow ~a 0dz1e~ r~- Warszawy 3 599 wagonów węgla czyli 138 wagonów 
b??zy, a 1~rzet? o 774 wagony czyh 4 /q więceJ, na dzień roboczy (w tej liczbie 154 wagony dr. 
mz ko:J?alme wmny by~y otrzy~ać. Oprocz tego żel. I ;van grodzko -Dąbrowską) więcej, niż w lipcu 
droga zela~na podstaw1~a k?palmo~n ponad normę r. 1903, o 501 wagonów czyli o 60fo. W okresie 
635 wagonaw austryacklch 1 pruskich . czasu od l stycznia do 31 lipca r . 1904 kopalnie 

W lipcu roku 1904 przypadało do po- wysłały do Warszawy 30 344 wagony węgla czyli 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 186 wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
po 260 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow · samym okresie czasu r.l903, o 2458 wagonów czy
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc li o SOfo. W lipcu r. 1904 kopalnie wysłały do 
6 770 wagonów. Z liczby tej k opalnie odwołały Łodzi 3 997 wagonów węgla czyli 154 wagony 
1815 wagonów czyli 27%, przyjęły dodatkowo na dzień roboczy; mniej, niż w lipcu r . 1903 
ponad normę 155 wagonów, właściwe odwołanie o 1 022 wagony czyli o 200fo. W okresie czasu od 
wynosiło przeto J 660 wagonów czyli 25°/0 • Droga l stycznia do 31 lipca r . 1904 kopalnie wysłały 
żelazna podstawiła 5110 wagonów czyli 197 wa- do Łodzi 31627 wagonów węgla czyli 187 wago
gonów na dzień roboczy a przeto o 155 wago- nów na dzień roboczy; mniej, niż w tym samym 
nów czyli o 2% więcej, niż kopalnie winny były okresie czasu r . 1903, o 5 285 wagonów czyli 
otrzymać. o 14° f 0 • 

R. K. 

J>rzeg fąa fiteratury górniczo ... fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok (1904) Dodatek 1 statystyki wypadków nieszczęśliwych. b) Speer. 
techniczny N2 7. a) A. Terpigorew. O sposobach Sprawozdallie pracowni mech micz nej do badania 
odbudowy pokładów ~uęgla li!amiennego w kopalniach lin ~uyciq,gowych ~EJ Westfalii. c) Pr:semyst górniczo
Rosyi potudniowej (c. d.). b) Tf': Postrigajew. [(żl- lmtnicz v ~u ~oa iflliejszych krajach w r. 1902. d) Da
ka stów o zastosowaniu elektryczności do porus:sallia ne statystvcz ne o ~uypadli!acll uieszczęśliwycll, zakoń
masz vll wyciq,gow_vcll. Streszcznnie artykułu, za- c:~onych śmiercig w Westfalii w r. 1903. 
mieszczonego w czasopiśmie Bul. des ing. electr. NQ 30. a) G. Dietrich. Nowe ~olej~ linowe 
de Inst. Elect. Jfonte(iore 190:1:. Autor rozpatruje dla użytlw w kopalniach (pocz.). Op1s klllm no
korzyści i warunki stosowania prądu stałego i wych kolei wiszących linowych w kopalniach 
zmiennego. węgla w Westfalii . b) Wrębiarki w Anglii i Ame-

GlUckauf (1904) N2 29. a) TV. Denker. ,Jfa- ryce. W r. 1902 lir-z.~a wrębiarek w Ameryc~ do
teryatv wybuchowe ~EJ świetle statystyki ~u_vpadkó w sięgła 5418, w Angln 483. W Ameryce naJbar
nieszczęśliwych (dok.). Autor mówi o wypadkach dziej rozpowszechnione są wrębiarki systemów 
nieszczęśliwych przy usuwaniu niewystrzelonych Ingersoll-Lergeant (59%) i łańcuchowe . W Au
nabojów, opisuje przyrządy i sposoby usuwania glii 82% ogólnej ilości wrębiarek należy do sy
takich nabojów oraz podaje treść odnośnych prze- stemu Dorstfeld. Ilość węgla, wydobytego przy 
pisów w Niemczech i Anglii; w końcu autor po- pomocy wrębiarek, wynosi w Am_eryce 26,7%, 
daje projekt bardziej szczegółowego notowania w Anglii 1,8% ogólnej wytwórczośCI. c) Jfiędzy. 
okoliczności , w jakich następują wypadki, zwra- narodowe ·wspólzawodnictwo w przemyśle żelaznym 
cając uwagę na korzyści, jakie dałoby się osiąg- (c. d.). 
nąć przez utworzenie ogólnej międzynarodowej N2 31. a) G. Dietrich. Nowe koleje lillowe dla 
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użytku w kopalniac/z (dok.). b) O przewodąc/z pa- 'W St. Louis (c. d.). c) S. Jiichaelis. Badania i oce
rowych. Stowarzyszenie kotłowe w -v.,r estfaJii na /~opabti ztota (dok.). d) J. Jfayer. O przyrzq
wydało wskazówki, jakie powinny być przestrze- dach mtunkow_yclz i zastosowaniu ich w okręgu 
gane przy urządzaniu przewodów dla pary o wy- Ostrawa-Kanoina a z1.vlaszcza o przyrzadach syste
sokiem ciśnieniu. Wskazówki te dotyczą wyboru mu H'anza (dok.). Autor daje opis ~rganiz-acyi 
odpowiedniego materyalu, wymiarów, układania oddziałów ratunkowych w ośmiu kopalniach, na
i łączenia przewodów, wyrównywania dylatacyi, leżących do kolei północnej cesarza ]'erdynanda, 
odwadniania i izolacyi. zatrudniających ogółem 5800 robotników. Każda 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg-und z kopalń posiada oddział ratunkowy, zlożo11y z 
Hiittenwesen (1904) NQ 30. a) A. Lukasz ewld. kilku lub kilkunastu członków; w użyciu jest 188 
Góvnictwo i hutnicf7.VO na wvstawie w St. Louis przyrządów ratunkowych; w r. 1903 wykonano 
(pocz.) . b) S. Jlichaelis . Badanie i ocena kopalni przyrządami N euperta 510, Walchera 40 ćwiczeń. 
z.tota (c. d.). Sposoby wyliczeń na podstawie wzię- ·wyniki ćwiczeń i niektórych robót podane są w 
tych prób średniej grubości pokładu i zawartości odnośnych tablicach. e) Frzem)'Sl gómicz o-lmtni
zlota. c) J. Jfeyer. O pr:::yrz qdach ratunkowych i c.sy ·w Austryi 1.0 r . 1903 (dok.). Dane statystyczne 
zastosowaniu ich w okręgu Ostrawa-Karwina a .':!7.Vlasz - o wytwórczości węgla kan;iennego i soli. f) Prze
cza o przyr.sq.dach systemu Tf7anz a (c. d.). Przyrząd myst górniczo-lmfiliczy na Slqslut Górn_v111 w r. 1903 
Wanza składa się z maski, połączonej rurą meta- 1 (c. d.) . Dane statystyczne o wytwórczości su
liczną z flaszką, zawierającą 600 l tlenu pod ciśnie- rowca. 
niem 120 at.; przez wentyl redukcyjny przepływa Stahl und Eisen (1904) :N!! 14. a) O Leyde. 
10 l tlenu na minutę; powietrze wydychane nie Chemia stosowa11a i odlewnictwo (pocz.). Sposób 
podlega odświe:_;,aniu, lecz postępuje do worka, ota- określania gatunku surowca lejarskiego nie na 
czającego maskę wokoło w kształcie kołnierza a podstawie wyników rozbioru chemicznego, lecz 
stamtąd wychodzi na zewnątrz. Próby, dokonane podług wyglądu powierzchni przełomu i wielko
nad tym przyrządem, dowiodły, że oddychanie w ści ziarna, jakkolwiek ocldawna uznany został za 
nim jest znacznie łatwiejsze, niż w innych; używa- niedokładny, jednakże utrzymuje się jeszcze w 
nie go przez czas dłuższy nie sprowadza zmęczenia wielu małyeh odlewniach, które wskutek tego 
i potów:- Autor ~odaje. wyniki po.rów.nawcze od- :ronoszą znac~ne straty. Aut .. or przytacza tablice 
dychama tlenem 1 powietrzem śc1eśmonem. Ro- licznych anahz surowca z rożnych fabryk ame
botnicy, oddychając na przemian tlenem i powie- rykańskich i angielskich, zebranych przez amery~ 
t r zem, nie odczuwali wyraźnej różnicy . b) Prze- ka1'tski dom handlowy Seymour Church w San
mysl gór11 ics o-hutniczy w A1<stryi w 7' . 1903 (c. d.). Francisco; skład chemiczny prób surowca bynaj 
Dane statystyczne o wytwórczości rtęci, miedzi mniej nie odpowiada numeracyi, w której wogóle 
i żelaza. e) G. f{. Postępy elektroallalizy w r . 1903. panuje zupełna dowolność . Autor przedstawia te 
Streszcze11ie artykułu M. K r i.igera, zamieszczone- r ozmaite niedogodności i straty, jakie wynikają 
go w Elelzlroclzemisclie Zeitsclmjt. f) Przemyst gór- z powodu nieznajomości przetapianego materyału. 
niczo-hu tlliczy w Bawaryi w r. 1903. Dane staty- b) Barfanie 111aleryatów w politechnice Ber/i/1skiej. 
styczne o wytwórczości i wartości otrzymanych Streszczenie pracy. wydanej przez A . Martensa i 
minerałów i metali. M . Gutha z powodu otwarcia przy politechnice 

NQ ::n. a) A .. /_ulmszewsld. Górnict wo i hut- stacyi dla badań materyałów. Rozwój historycz
nietwa 1za wystawie ~o S t. Louis (c. d.). b) S . Jfi- ny, obecna organizacya i cele in tytucyi. c) C. 
clzaelis. B adtuzia i ocena lwpalni z tota (c. d.) . c) Cannris. Żużel wielkopiecowy i cement w świetle 
}. Jfaver. O przyrz gdacli ratzmkowych i zastosowa- ~ teoryi Zztlllnwskiego. Stopień nasycenia cementów 
nitt ich w olzręgu Ostrawa-Kar·wiJi a a zwłaszcza o i żużli jest większy niż jeden; z tego powodu 
pr;;_vrsarlach systemu Tfla 1tza (c. d.) . Instrukcya obok krzemianu wapnia znajdują się w nich alu
dla podziemnych stacyi ratunkowych w kopal- ~ minaty wapna . Co się tyczy innych składników, 
niaeh, należących do kolei żelaznej cesarza .l!'er- to magnezya zachowuje się jak wapno, zaś t lenek 
dynanda. d) Prz emysl gómiczo-lzzetnic.ey w Austryi żelazowy jak tlenek glinu. Według Zulkowskie
'W r. 1903 (c. d.). Dane statystyczne o wytwór- go wszystkie te związki otrzymać można przez 
czości rud ołowianych, cynkowych, uranowych, topienie części skladowych w stosunkach cząstecz
grafitu, asfaltu i węgla, brunatnego. e) Pr.eemyst kowych;, nazwane one _zos~aly przez n i~go _"by
górnicz o -lwtuicz v na Slqsku Górn_v/Jl 'W r. 1903. drahtam1 ", gdyż, przyJmUJąC wodę, posiadaJą w 
Dane statystyczne o wytwórczości węgla kamien- obeeności wa1ma własność twardnienia. Silne za
nego i rud żelaznych, cynkowych i ołowianych. sadowe żużle zawierają te. sa~e hy~r?lity? co i 

NQ 32. a) Op(}'CZJlY pirometr TVannera. Opis cement przytern w znaczme wi~k.szeJ 1lośc1 . lecz 
przyrządu i sposobu s.tosowania go w pr~ktyce nie mają niezwiąz_a.I?ego wap_Dlł:· ~uż~l bez dodat
przy określaniu wysokich temperatur (wyżeJ 900°). ku wapna t wardmeJe powoh 1 me Jest wytrzy
Wysokość temperatury określa się na podstawie mały; w wodzie wapiennej twardnieje jak cement. 
ilości światła, promieniującego z danego ciała. b) Działanie roztworów alkalicznych można ułatwić 
A . Lukaszewski. Gór11żctwa i lmtnicfwo na wysta1.vie przez puszczanie płynnego żużla w mleko wa-
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pienne, przyczem otrzymuje się doskonały ce- J w okresie czasu od r. 1898 do r. 1902 włącznie 
ment. d) B. "Veumann . Wyrób żela:::a ~ stopów że- oraz stosunek - długości dróg żelaznych do po
lazny ~h rłrogq elektrotermicznq (c. d.) . Zelazo, wy- wierzchni i zaludnienia poszczególnych krajów. 
tapiane w nowym piecu Stassano, gdzie elektro- Bulletin de la Societe de l'industrie mi
dy nie pozostają w zetknięeiu z metalem, wszyst- nerale (1904) . Zeszyt 2. a) L. Crussard. Przy
kie zanieczyszczenia odbiera z rud; dla wielu ce- czynek do badmt. nad przewietrzaniel1l (pocz.). O 
lów posiada za wysoką zawartość siarki. Gold- wydzielaniu się gazu ziemnego z obnażonych po
smidt porównywa je ze stalą martenowską. War- wierzchni węgla kamiennego; badanie ruchu po
tość metalu, wytwarzanego w piecu Conleya, nie wietrza w chodnikach kopalni. b) E. Richarme. 
jest dotąd zbadana. Stal, otrzymywana sposobem Walcowanie bloków, belek i szyn (dok.) . Opis czte
Heroulta, posiada wszelkie cechy stali tyglowej. rech dawniej urządzonych walcowni szyn, a roia
O stali Kellera istnieją dotąd sk<~:pe wiadomości, nowicie: walcowni amerykańskiej trójwalcowej w 
w każdym razie przewyższa ona dobrocią stal Harrisburgh i dwuwalcowych walcowni w Se
bessernerowską i martenowską. Badania chernicz- raing, Seranton i Drużkowce . Opis walcowni no
ne i mechaniczne nad stalą, wytwarzaną sposobem woczesnych zwrotnych systemów Kleina w Dahl
Kyellina, wykazały, że posiada ona wszystkie włas- bruch i Delattrea w Ferriere la Grande. c) S. 
ności najlepszej stali tyglowej . e) Specyalize ga- North i A Clapier. Odbudowa poktadów 11Jęgla ka
tunki stali do budowy samochodów. N a rniędzyna- mieJmego z zastosowaniem plynnej podsadzki. Ar
rodowej wystawie samochodów we Frankfurcie tykuł zawiera streszczenia prac: Willigera "0 
n. M . szczególną uwagę zwracały na siebie wysta- odbudowie pokładów węgla sposobem zamulania 
wione przez firmy Krupa w Essen i Bischoffa w w kopalni Mysłowice" (Oest Zeitschr. f. B . u. H. 
Duisburgu rozmaite gatunki stali, przeznaczonej 1901), i K. Ciszka uO odbudowie pokładów węgla 
do budowy samochodów. Autor podaje opis rne- w kopalni Sw. Trójcy" (Oest . Zeitschr. f B . u. H. 
chanicznych własności tych stali. f) Olzreślanie 1903), sprawozdanie z postępu robót podsadzko
wanadu 1t1 stali, żelazie i rudach. Opis sposobu wych w kopalniach Mysłowice, Ferdynand i 
Carnpagnea, polegającego na zredukowaniu kwasu Brandenburg w r. 1903, oraz streszczenie raportu 
wanadowego kwasem solnym i następnie rniA.no- kornisyi pruskiej o zastosowaniu na Sląsku Gór
waniu nadmanganianem potasu. g) B . Osamt. Stal nyrn nowego sposobu podsadzania wyrobionych 
lana i odlewnictwo stali (c. d.) . h) Drogi żelazne przestrzeni zapornocą zamulania. 
na kuli ziemskiej. Rozwój sieci dróg żelaznych rv: K. 

Kronika bie~ąca. 
Wywóz węgla z Niemiec w r. 1903 wynosił (w tysiącach pudach): 

r. 1902 r . 1903 
Węg_iel ka- Węgiel bru- Koks 

Wę!;'iel ka- Węgiel bru-
Koks m1enny natuy m1enny natny 

Do Austryi 3-:1:2150 1230 32960 345-:1:80 1260 32110 

" 
Holandyi 277 230 70 11300 316200 50 11090 

" 
Belgii . 13ó 370 10740 147 070 14490 

" 
Szwajcaryi 622ó0 7 680 66180 9010 

" 
Francyi 59880 42950 6ó500 55990 

Przez Hamburg 40400 -:1:0150 
Do Rosyi 35360 11450 36950 12160 
Przez Bremę 14560 22970 
Do Danii 5000 1310 6950 1420 

" 
Włoch . 2290 1740 3800 2480 

" 
Szwecyi • 2820 2510 2380 4090 

" 
Norwegii 

l 070 1680 880 
" 

Hiszpanii 410 

" 
Egiptu . 1100 

" 
Rumunii 1150 600 

" 
pozostałych krajów 4100 30 9520 4530 60 9440 

Razem . 982970 1330 133230 l 061 ó40 1370 153160 
s. 
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Opór elektryczny stali. Twardośćstali szcze- ~ jekt programu Zjazdu obejmuje następujące punk
gólnie powięk_szają ciala, mogąr:e się w niej znaj- ty: l) Sprawozdania Rady Zjazdu, pełnomocników 
dować w stan_1e ~·oztworów; zdaJe się, że H, C, Cr, l Zjazdu, Towarzystwa niesienia pomocy robotni
W o, gdy znaJ~UJą_ się w stanie roztworów jedno- kom górniczym, Komisyi rewizyjnej Zjazdu, za
rodnych, wyw1eraJą wplyw jednakowy na twar- wiadującego biurem statystycznem i innych ciele
dość stali. Jednocześnie wiadomo, że opór elek- gatów Zjazdu. 2) Opracowanie danych statystycz-· 
tryczny wzrasta z twardością, istniała więc pod- nych o przewidywanej w r. 1906 wytwórczości ko
stawa do robienia poszukiwań, czy opó: elektrycz- l palń w?gla kamien~ego, sol~ i r~dy _żelaznej. ora_z 
ny podlega temu samemu prawu, co 1 twardość. zakładow metalurgiCznych Jak rowmeż o przewl
Metale bard~o czyste, nad którymi byly robione dywanej w r. 1905 wysyłce drogami żelazneroi wę-
doświadczema, miały sklad następujący: ' gla kamiennego, soli, rud żelaznych, topników (ka-

M C Si S p Mn mienia wapiennego, dolomitu i t . d.) i wytworów 
l 0,080fo 0,030fo 0,005% 0,009% 0,13% przemysłu hutniczego. 3) S~an ob~cny przemysłu 
2 0,45 0,65 0,020 O 015 O 35 węglowego, żelaznego, rudz1anego 1 solnego na po-
3 0,55 O 86 O 020 o'014 o'44 ludni u Rosyi i rynki zbytu dla wytworów prze-
4 0,90 0:28 0:015 o:o14 o:41 mysłu górniczego i hutniczego poludnia Rosyi. 
5 1,20 0,30 0,010 0,014 O 44 4) Taryfy na przewóz dr0gami żolaznemi węgla 
6 1,35 o 26 o 015 o 014 o'54 kamiennego i innych wytworów przemysł'u górni-
7 1,50 0:12 o:o20 o'013 o'29 czego i hutniczego. 5) Rozwój wyrobu brykiet 
8 1,70 0,08 O 030 o'o13 o'29 węglowyeh w Rosyi. 6) Rozwój budowy okrętów 

Opór elektryczny byl' oznaczo~y w stali nie- i żeglugi handlowej :' związku z ro!i?woj~!ll prze
hartowanej i hartowanej przy 800o . w następu- mysJu węglowego 1 ze~aznego .. 7) RozWOJ budo
jącej tablicy opór jest wyrażony w mikromach wy maszyn na Poludmu Rosy1. 8) ::Stosunek prze-
na 1 cnza. myslu górniczego Poludnia Rosyi do dróg żelaz-

Stal niehartowana. nych, przewóz di·ogami żelaznemi wytworów prze-
Zawartość węgla: mysłu górniczego i hutniczego, rozszerzenie sta-

0,08 0,45 0,55 0,90 1,20 1,35 1,50 1,70 cyi, wysyłających i odbierających ładunki na 
Opór elektryczny. południu Rosyi, powiększenie sprawności prze-

10,5 23,9 27,6 20,2 20,9 21,6 17,9 17,7 wozowej dróg żelaznych w Rosyi południowej 
Stal hartowana. oraz budowa nowych stacyi ł'adunkowych na r ze-

Zawartość węgla: czonych drogach żelaznych. 9) Budowa nowych 
0,08 0,45 0,55 0,90 1,20 1,35 1,50 l dróg żelaznych i odnóg kolejowych do miejsco-

Opór elektryczny: wości, w których znajdują się pokłady węgla ka-
10,9 29,0 3± 4 3G 9 42 o 49 6 50 G miennego i rud żelaznych. 10) Stosunek dróg do-

Dla stali hart'owanej' opór ~lektry~zny ol~reś- jazd?wych użytku pryw~tnego do .gł.ówny~h linii 
la się ściśle wyrazem: koleJowych . 11) Porty 1 przystame 1 wogole sto-

,., " . sunek przemysłu górniczego poludnia Rosyi do 
C:= f ,6 + 26,8 ~ C M1kromjcm. komunikacyi wodnych. 12) Stosunek przedsię· 

gdzie C przedstawia sumę węgla w procentach biorstw górniczych południa Rosyi do ziemstw_ 
i ilości krzemu i manganu, zamienione na ilości 13) Sposób likwidacyi Towarzystwa niesienia po
równoważne węgla. Dla tej zamiany ilości krze- mocy robotnikom górniczym południa Rosyi wo
mu były podzielone przez wagę atomu krzemu hec wydania prawa z dnia 2 czerwca r. 1903 o 
28,4 i pomnożone przez wagę atomu węgla = 12; wynagrodzeniu robotników, lJoszkodowanych skut
dla manganu mnożnik był 55. kiem wypadków nieszczęśliwych. H) Utworzony 

Dla stali niehartowanej wyraz ten może być stosownie do postanowienia ~jazdu XXVIII-go 
zastosowany wówczas, gdy przyjmiemy, że w9giel fundusz na, oliszkodowanie przedgiębiorstw górni
w takiej stali znajduje się pod Llwiema postacia- czych w razie mnsowy<.:h wypadków nieszczęśli
mi, co zreszt~ badania analityczne potwierdzają. wych z robotnikami. 15) Rozpatrzenie pewnych 

Wyraz ten stosuje się ściśle, jeżeli przyj- kwestyi, dotyczących stosowania prawa z dnia 2 
miemy: l) że węgiel węglików nie wpływa na czerwca r. 1903. 16) Podatek przemysłowy i stern
zwiększanie się oporu, 2) że w l:'tali odpuszczonej plowy. 17) Budżet wydatków Zjazdu na r . 1905. 
istnieje pewna ilość węgla hartu, wpływająca na 18) Wybory osób na urzędy XXIX-go Zjazdu: 
pow~ęk~zenie op?ru _o 0,~7% dla wszystkich st~li, prez~sa. Racl:r ~jaz_du, ~e]no.mocników, delegató:w, 
zaw1eragcych więceJ, mż 0,40 węgla, lub tez o kom1sy1 rewizyJneJ, czlonkow Towarzystwa me-
0,08% dla stali miękkiej. W: K. sienia pomocy robotnikom górniczym, zawiadują-

(ZeitRch r ift fiir physika lischu Chemie, XL, 5). cego biurem statystycznem i innych. 5. 
Zjazd XXIX przemysłowców górniczych po- Komisye fabryczne przy izbach skarbo-

tudnia Rosyi. N a dzień 7 listopada r. b. projek- wych. Do składu komisyi gubernialnych dla 
tuje się zwalanie w Charkowie Zjazdu XXIX-go spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych oraz ko
przemysłowców górniczych poludnia Rosyi. Pro- misyi przy izbach skarbowych należą również 
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przedstawiciele przemysłu górniczego i hutnicze
go w Królestwie Polskiem. \V komisyach powyż
szych rozpatrywane są bardzo często sprawy, ob
chodzące poszczególnych przemysłowców górni
czych i hutniczych, w których to sprawach przed
stawiciele nie posiadają zwykle potrzebnych wia
domości dla należytego wyświetlenia danej kwes
tyi i odpowiedniej obrony interesów poszczegól
nych przemysłowców. \Vobec tego pożądanem by 
było, aby przemysłowcy górniczy i hutniczy Kró
lestwa Folskiego komunikowali odnośnym przed
stawicielom o swoich mających hyć rozpatrywa
neroi w komisyach powyższych sprawach z poda
niem dokładnych wyjaśnień, które mogłyby sł:u
żyć do obrony i tłumaczenia. 

Poniżej przytacza się spis i adresy powyż
szych przedstawicieli. 
Komis_ve guber11inllle rio spraw fabrycznyclz i gónli

czo-!uttniczycli. 
w Piotrkowie 

P. KoNsTANTY HARTINGH (Warszawa, W pólna 
29). 

P. HIERONIM KoNDHATOWICZ (kopalnia Saturn, 
p. Sosnowiec). 

P. 
bnik). 

P. 
ska 14). 

w Radomiu 
MrcnAL ŁEMP!CKI (Starachowice, p. Wierz

TADEUsz PoPowsKI (\Varszawa, Ujazdow

w Kielcach 
P. FELICYAN GADOMSKI (Dąbrowa). 
P. ALFONS RoGALEwrcz (Sosnowiec). 

w Kaliszu 
p. WIKTOR W ASIUTYŃSKI (Dąbrowa). 

w Lublinie 
P. JAN ALFONS SuRZYCKr (Łódź, Spacerowa 17). 

Komisye pr:::v izbac/z slzarbow_vcli. 
w \V ar s z a w i e 

P. STANISLAW SKARBIŃSKI (Grodziec, p. Będzin) 
w P i o tl· k o w i e 

P. 1iiECZYSLAW GRABIŃSKI (Dąbrowa) 
w Radomiu 

chalin posiada pokŁady węgla i źródła nafty, z 
którymi zloża. amerykańskie w Techas i Pensyl
wanii nie mogą iśó w porównanie. Z pomiędzy 
siedmiu dotąd odkrytych złóż nafty największe 
posiada 60 km2 powierzchni. W. K. 

Stop żelaza z niklem i manganem. Wpro
wadzając do stali jednocześnie 50fo manganu i 150fo 
niklu, otrzymuje się metal bardzo wytrzymały 
o składzie następującym: 

Nikiel 
Mangan 
Krzem 
Węgiel 

Metal walcowany 

Metal hartowany przy 
1100 o 

14,55% 
5.04" 
0,84" 
0,60" 

28 " 80 " 75 " 47 " 

W postaci drutu o średnicy 2 mm wytrzyma
łość metalu wynosi 190 kg. Stop ten, próbowany 
pod młotem FREMONTA, wytrzymał 36 kilogramo
metrów bez pęknięcia, tymczasem najlepsza stal 
miękka nie wytrzymuje więcej niż 20 kilogramo
metrów. Stop ten jest mało magnetyczny, w każ
dym razie więcej magnetyczny, niż stal manga
nowa 13-procentowa. Jego opór magnetyczny 
wynosi 80 mikromów, t. j. 6 razy więcej niż żela-
zo. W. K 

(Engineering, 1903, LXXVI, 29.-Rovue de mótallurgie, 1904, ~1 2). 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 
24 lipca do 13 sierpnia r. 1904. Usposobienie 
na rynku węglowym, początkowo względnie do
syć mocne, pod koniec osłabło. 

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

w tygodniu I 670 wagonów 

" " 
" " 

II G58 
III 683 " 

" 
P. MARCELI KoTKOWSKl (Bodzechów, p. Ostro- Placono za korzec węgla grubego i kostko-

wiec). s. wego I po 83-87 kop. za marki lepsze, po 75-82 

B t k l d l k
. h d . 

1 

kop. za marki gorsze. ogac wa opa ne na a e tm wsc o zte. T • • , 

Czasopismo Bulletill de la Societe ries I 11gwieur W sprzedazy cząstkoweJ płacono. rb. 1 kop. 10 
civils komunikuje ciekawe wiadomości, cze11Jane W składach sprzedaży drobneJ z odwózką 
ze. źródeł angielskich, o bogactwach kopalnych placono rb. 1 kop. 10 za 100 kg. 
na dalekim wschodzie. Powierzchowne stosunko- Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
wo badania świadczą o olbrzymich zapasach wę- cenach: 
gla kamiennego; to samo można powiedzieć o naf- gruby i kostkowy I i II. 90 kop. 
cie: dotychczasowe poszukiwania, jakkolwiek bar- orzech I 84 " 
dzo niedokładne, upoważniają do wniosku, że za- orzech II 81 " 
pasy nafty są wprost niezmierne, a spotykają się drobny 70 " 
zarówno w Chinach i Mandżuryi, jak w Japonii, mial 53 
kraju Usuryjskim i na Sachalinie. Zwłaszcza Sa- (Podług Gazety Handlowej). " 
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Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu cynkowego w maju r. 1904 (w tysią
cach pudów*). 

Cynk w plytach i kawalkach oraz pyle~< cynkowy 
Blacha cynkowa, nie pokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Biel cynkowa . 

Rok 1903 
~l aj 

62 
l 

26 

Od l stycznia do 
31 maja. 

219 
G 

96 

Rok 1904 
:Ma.j 

83 
l 

32 

Od 1 stycznia do 
31 maja 

304 
lO 

103 
Podlug ważniejszych krajów przywóz cynku wynosi! w okresie czasu od l stycznia do 31 ma

j a (w tysiącach pudów): 
Rok 1903 Rok 1904 

Z Niemiec 186 257 
" Anglii . 2 12 
" Belgii . 13 14 s. 

O gaszeniu wapna. W labaratoryurn SEGERA i dokumenty, dotyczące kupna i sprzedaży powyż
i CRAMERA robione byly próby nad wapnem bardzo szych materyalów, podlegają oplacie podatku stem
ścislem i bardzo porowatem, otrzymanem przez płowego normy niższej . 
wypalenie czystego marmuru i czystej kredy w WydziaJ podatków stalych uznał', że oplacie 
różnych temperaturach. Porowatość wapna okre- podatku stemplowego normy niższej podlegają mię
ślaną byla zaraz po ostygnięciu zapomocą nafty. dzy innemi dokumenty, dotyczące kupna takich 
Biorąc pod uwagę ciężar właściwy, otrzymano materyalów, które slużą do przeróbki na inne ma
wagę wody, jaką każda z prób pochlonęla. Otrzy- teryały, wyroby lub wytwory i które zwykle pod-
mano wyniki następujące: legają zniszczeniu przy samej przeróbce lub razem 

Temperatura ' Marmur l Kreda z wyrabianymi wytworami. Wobec tego tylko ta-
950 o porowatość= 4,6 potowatość =33,0 kie materyaly mogą być uważane za pomocnicze, 

które używają się w przemyśle przeróbczym przy 
l 050 " " =30,8 " =43,4 wyrobie innych wytworów. Co się tyczy zakla-
1150 " " =33,0 " =44,5 dów, wydobywających materyały surowe, a do te-
1190 " " = 32,5 " =44,0 go rodzaju zakł'adów należą kopalnie. to nabywane 

z powyższej tablicy wynika, że wypalan ie przez rzeczone zakłady materyaly, któr e służą dla 
odbywa się między 960 i 1050o. TV. K. ułatwienia wydobywania wytworów surowych, nie 

(Thonindustrie Zeitung 1903. XXVIl, 1457-1458). mogą być uważane, jako pomocnicze. :Materyaly 
Wysokość opłaty stemplowej od dokumen- drzewne, używane w kopalniach do obudowy pod

tów, dotyczących kupna materyałów drzewnych ziemnych robót górniczych, można uważać, jako 
do użytku kopalń. Zachodziła wątpliwość, ja- materyały, slużące do wznoszenia budynków czaso
kiego rodzaju stempel, wyższej czy niższej nor- wych, a tego rodzaju materyaly winny opłacać przy 
my, winien być opłacany od aktów i dokumen - kupnie i sprzeda:ży stempel normy wyższej. S . 
tów dotyczących kupna materyalów drzewnych Zmiana miejsca zamieszkaniajednego z mier
do obudowy podziemnych robót górniczych (stem- niczych Zachodniego Obszaru Górniczego*). 
ple, kapy, zrzyny i t. p .)**). Sądzić n ależaloby, że P. Andrzej Albrecht, do którego należą roboty 
materyaly powyższe, jako pomocnicze i ulegające mierniczo-górnicze w kopalniach węgla brunatnego, 
zniszczeniu przy wydobywaniu węgla, winny przy rudy żelaznej i innych cial kopalnych w gubernii 
kupnie i sprzedaży oplacać stempel normy niższej. Piotrkowskiej, z pozwole11ia swej władzy przeniósł 
Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Króle- mieisce swojego zamieszkania z Dąbrowy do So-
stwa Folskiego uzyskała od Zachodniego zarządu snowca (ul. Glówna dom Potoka). s. 
górniczego zaświadczenie urzędowe, że używane 
do obudowy podziemnych robót górniczych ma- Obliczenie zapasów węgla w zagłębiu Dą
teryaly drzewne (stemple, kapy, zrzyny i t . p .) są browskiem. Delegowani przez Komitet Geo1ogicz
materyalami pomocniczerni przy wydobywaniu wę- ny p.p. inżynierowie górniczy MICHALSKI i FAAs oraz 
gla i podlegają zniszczeniu; zaświadczenie powyż- student Instytutu Górniczego p. CzARNOCKI do obli
sze Rada Zjazdu poslala następnie do Wydziału po- czenia zapasów węgla kamiennego, zawartego we 
datków stalych (Departament okladnych zborow) wnętrzu ziemi w zagłębiu_ Dąb1:owskiem **)? w koń
z prośbą o wydanie i ogloszenie okólnika, że akty cu czerwca r . b. rozpoczęli swoJe czynności. S . 

l *) Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 22, str. 612. 
**) Przegląd Górniczo-Hutniczy, J\~ 13, str. 667 . 

* ) Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 4, str. 109. 
**) Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 15, str. 422-423. 

.l{ossoneHo UeHsypolo, 19 asrycTa 190-'!- r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie .-Wydawca Stan i sław Ci ec han owski. Eeclaktor Mieczysław Grabiński 
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