
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPIS~IO, POEfWIĘCONE SPR.A WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia l grudnia 1904 r. 

Jako pierwsze próby badań nad stalą man- mechaniczne. Na początku pracy GUILLET Vl:'spo
ganową można uważać szereg doświadczeń . wy- mina o opuszczeniu z przyczyn od niego meza
konanych w stalowni Terre-N oire w~ Francyi nad leżnych oznaczenia punktów krytycznych bada
rozmaitymi gatunkami stali manganowej, w któ- nych gatunków stali manganowej, które obiecuje 
rej zawartość manganu nie przewyższala wszakże wkrótce ogłosić . Oznaczenie punktów Juytycz-
20fo. Z wykonanych prób przekonano się, że w nych jest ciekawe z tego względu, że określa tem
miarę zwiększania się zawartości manganu mate- peratury, przy jakich zachodzą zmiany allotropicz
ryał staje sir coraz twardszym i kruchszym. Stal nych form żelaza, t. j. daje możność zajrzenia 
z zawartością 2,4°/0Mn uważano w Terre-Noire, wewnątrz budowy stali. 
jako nieużyteczną do dalszej obróbki. Późniejsze l B d · 0 *) d t · · 
badania, wykonane przez HADFIELDA**) nad stopami l . 1 a ama ~~ONDA n: ś .s opami man~anu1 

1 

żelaza i manganu (zawartość manganu wahała się 1 ~e aza z rozrnaił ą. zawar obCI.~ w:ęg ta wy atza y, 
· d ')'/ · 22o; ) k l . l . ze mangan wp ywa na o mzeme emper a ury, 

~1ę zy <J 2 1 t!, wy aza y, ze st~ z zawaitoś- przy której zjawiają się punkty krytyczne· jed-
Clą . od ?-5°~o~n ~e~ t do te~ o stodmSt ~ruchą, że nocześnie zmniejsza się ilość punktów krytycz
rut ośz:la Jdą ; a6ow; Mo mą s~rodsz w-.va ... k a tz zadwaśić'- nych w miarę zwiększania się zawartości man-
o Clą o o- 0 n pos1a a naJ w1ę szą war o ; 
następnie ze zwię1cszeniem się zawartości ma.nga- ganu. 
nu w stali twardość jej zmniejsza się do minimum Jeżeli porównamy stal zwyczajną z za war
przy 10°f

0
Mn, poezeru twardość stali znowu wzra- tością węgla 0,30°/0 ze stal ą manganową z taką 

sta i maximum twardości posiada stal z zawartoś- samą zawartością węgla i 3,25°/0Mn, spostrzegamy, 
cią 220foMn. że krytyczne punkty Ar2 i Al\ stali węglowej zja-

Ciekawą jest ze względu na własności stal wiają się przy 720° i 700°, zaś stal manganowa 
manganowa z zawartością 140foMn . Podczas od- posiada tylko jeden przy 400°. 

Dla stali z większą zawartością manganu 
OsMOND otrzymał' następujące rezultaty: 

C Si Mn Ar3 Ar2 Ar1 

0,45 
0,32 

0,11 
0,26 

4 
5 

300-200°C 
lOOoC 

lewu jest nadzwyczaj pły11ną, zapeł'nia dobrze 
wszystkie części formy, nie tworzy wewnątrz pę- . 
cherzy, stygn ie prędko i nie podlega zjawisku 
likwacyi. Nagrzana daje się kuć, ale nie spawa 
się . Wykuta i ostudzona, jest bardzo twardą i 
kruchą; nagrzana zaś powtórnie do koloru żóHe
go i ostudzona raptownie w wodzie, staje się l 
miękką do tego stopnia. że poddaje się obróbce 
pilnika, i tak ciągliwą, że można ją zgiąć bez oba- O ile punkt krytyczny w stali manganowej 
wy pęknięcia, t. j. posiada własności wręcz IJrze- powoli ostudzonej zjawia się przy temperaturze 
ciwne własnościom stali hartowanej. wyższej, niż zwykia, wtedy posiada ona wlasnoś-

z badań HADFIELDA ogólnych wniosków sfor- ci magnetyczne. W stali manganowej z zawar
mulować nie można ze względu na to, że badana tością 70foMn punkt krytyczny zjawia się prawie 
stal manganowa zawsze zawierała dość znaczne przy temperaturze zwyklej, zaś stal z zawartością 
zawartości węgla oraz że różnice zawartości wę- 12% nie posiada pun~tu krytyczne~o nawet przy 
gla w rozmaitych gatunkach stali były dość znacz- temperaturze zwykleJ .. Jednocześme s~al manga~ 
ne. Badania GmLLETA uwzględniały dwa gatun- 1 nowa z taką zawartością manganu traCI. włas;wś?l 
ki stali manganowej: serya pierwsza zawierała magnetyczne. Pod wpływem cementacyl lub 1Uuz
węgla od O 05 do O 3o/ serya druo·a od 0 7 do 1o/ szego nagrzewania przy 950° zależnie od zawar-

' ' 0 ' 0 ' o· t ' · l t l · d k · '~' Badania GurLLETA nad stalą manganową moż- osCI. węg a s a memaĘ'netyczna o _zys ~Je W1.~s~ 
na podzielić na dwie części : mikrografię i próby nośc1 magnet:fcz~e. N1e zatrzy~uJąc . s1ę dluzeJ 

nad wlasnośCiam.I magnetycznellll stah mangano-
*) Bulletin de la Societe d'encouragement pour l'industrie 

nationale, !903, octobre, p. 421. Aciers au manga.nćse p. M. L. Guillet. 
**) ~[angan steel. Hadfield. Institution of civil engineers, 

1888. Howe. Metallurgy o f steel. 
*) Oomptes ltendus.l897. Grundzuge der Siderologie von .Jup

tner. Zweiter Theil. S. 127. 
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wej, dodam tylko, że własności te wed!ug OsMONDA*) Serya I. Wp!yw odpuszczenia dla stali man
zależą od formy allotropicznej żelaza; mangan zaś ganowej z zawartością 0-5°/0Mn jest taki sam, 
działa tylko pośrednio. jak dla stali węglowej; w stali z większą zawar-

Badania mikrograficzne stali manganowej w tością manganu wywoJuje skłonność do budowy 
porównaniu z innymi. gatu~karni. ~tali przedsta- wielokątowej (structure polyedrique); w stali zaś 
wiają pew?e trudności, a. rn1ano~1Cle p~zy :wytrn- o budowie wielokątowej pod wpływem odpusz
wianiu prob badana powwrzchma utlema s1ę nad- czenia powstaje drobny martensyt. 
zwyczaj prędko. powstają całe powierzch~ie ~o- Serya II Stal z zawartością 5,1120foMn o 
loru ciemno-brunatnego, co wpływa na zac1emme- budowie wielokątowej, okrążonej substancyą ze 
nie obrazu. specyalnego składnika, nagrzana w przeciągu 2 

S t a l s u r o w a ku t a. Sery a I . Stal z za- godzin do temperatury 750°, przedstawia budo
wartością 0-4.20foMn posiada budowę, podobną wę, składającą si ę z wielokątów, wewnątrz któ
do zwykłej stali :węglowej, w rn~arę zaś zwiyksza- rych dostrzegamy rysune~, przypom~naj~cy k~ń
nia się zawartości manganu (od b,65 do 12,t) bu- , ce lanc; specyalny składmk wcale s1ę me zrnle
dowa perlitowa l?rzechodzi ~ martensytową. W ~ił; budowa natm;niast .sta~i z. zawartością 0,70foC 
stali z zawartośmą 0,172°/0 C 1 10,5°/0Mn spostrze- 1 7,2°/0Mn zupelme zm1ema s1ę pod wpływem od
gamy równolegle obok siebie martensyt i pasma, puszczenia i składa się z niezliczonej ilości igieł 
utworzone przez żelazo 'd . W stali z zawartością martensyto wy ch. 
0,137%C i ~2,7!0foMn spostrzegamy wielokąty, któ: Co· zaś do stali manganowej z większą za
re pozostap~, Jako cecha cha:·a~t~rystyczna stal~ wartością manganu, t? pod ;vpływem ~d.puszcze
manganoweJ ~ wysoką zawa1tosu~ą man~anu az nia tylko kontury •nelokątow wyraźmeJ są za
do ~5,50fo. ~1elok~ty te są zupełme wyrazne p~·zy rysowane. 
pow1ększemac~ Więks~ych (400 razy), prz~ mm eJ- l S t a l b ar t 0 w a n a. Sery a J. Stal o budo
szych zaś pow1ększemach p~dobne .są bardzo d~ wie perlitowej zmienia się pod wpływem harto-
martensytu. Co zaś do perht.u stah manganoweJ · t k mo J·ak stal z\~yczaJ·na węo-lowa. · · ll t · l t · . . . . wan1a a sa , ,y 6 z mewie {~ zawar oś?lą węg a~ o me r_ozm się l Stal o budowie martensytowej nie podlega bar-
on od perl1tu zv:;yczaJnego stah .węglowoe~. dzo wpł'ywom hartowania; niekie~y daje się. spo-

Serya II. Stal z zawartoścrą 0-3 ;!'Mn po- l strzedz skianność do budowy w1elokątoweJ, ale 
sia~a budowę, podobną d.o zwykłeJ ~tal.1 węglo- martensyt przeważa zawsze. N a stal rnangano~ą 
weJ. Marny w1ęc ferryt 1 .~e~ht, perht 1 .cemen- z zawartością większą niż .12°f

0
Mn har~owame 

t;Yt. .Dostrzeg~my. tyl.ko r?zmcę w. bu?oww pe~- wywiera ten sam wpływ, co 1 odpuszczeme. 
ht~: Jest .on w~ęceJ .śc1s~y 1 zaba:·w1a s1ę prędzeJ, Serya II. Stal z zawartością 0,70foC i 7,20foMn 
zbli~ony Jest w1ęc ~1ęceJ do sorbit"?. Stal z zawar- pod wpiywem odpuszczenia zmienia budowę. p~d 
tośmą. 3-:-5,1o/oł.;fn Jest nadz:vycz.aJ cz"?łą na o~- wpływem zaś hartowania budowa pierwotna staJe 
czynmkl. :rrawwna od.czynn~karni.rozme~czony~u, się wyraźniejszą. Wpływ hartowania na specyal
przedstawla bud?-.yę, skła~aJą.cą s1ę _z w1el?kątow ny składnik stali rnanga11 owej był badany w sta
? konturach mmeJ lub ,więceJ wyraznych l okrą- li z zawartością 5,10fo:Mn. Ótrzymane rez~ltaty 
z?nych substancyą, ktora pod wpl.yw~rn kwas~ wykazują, ze składnik specyalny rozkłada s~ę do
pikrynowego lub a.zotowego zabarw~a s1ę na czar.- piero przy temperaturze blizkiej 900o. J eżeh har
no. Jel~t to skłatdn}~ spe.cykalny s~~h5~/aMnganbowdeJ. tujemy stal przy temperaturze 750-900o, otrzy-
W sta 1 z z~war .osmą w1ę szą mz o n u o- mujerny budowę wielokątową, w której dostrze-
wa skła_da .s1ę z z~laza ~ · , gamy rysunek, przypominający zakończenia lanc. 

V?"l~z1my w1~c, ze pod wpływem dwo?h Wielokąty okrążone są czarną .substancyą, cha
składmkow węgl~ 1 ma:nganu. zacho~zą roz~a1~e rakteryzującą obecność składmka specyalnego. 
zmiany w. budowie stah, w m1arę. ~w1ększama s1ę Jeżeli zaś hartowanie odbywa się przy tempera
zawartości węgla wys~arcza rnmeJsza za.wai:tość turze wyższej, niż 900o, nie dostrzega:my ~ładów 
manganu dla wywolama tego samego zJaWiska. tego składnika, budowa zaś pozostaJe wielaką-

Stal odpuszczona. Nagrzewając stal z tową. 
zawartością 0,.2930foC i .1,70foMn do temper~tury Wpływ obróbki n a ~i m n o. Niektó~e 
900°, otrzy~uJemy p~rht, tworz~cy pasma ro-.yno- gatunki stali manganowej z w1ększą zawartością 
ległe do s1eb~e zam1ast konturo~ naokoło z1arn manganu zmieniają budowę pod wpływem o?
ferrytu. Oprocz tego, nagrzewaJąc w MgO . stal róbki na zimno. N a przykład stal z zawartością 
z zaw~rtością 0,8400foC i 1,0310foMn w prz~mą~u O,l560foC i 12,90foMn po obróbce na zimno. przed-
4 godzm przy 900°, dos~rzegamy odwęgle~1e me stawia budowę martensytową; martensyt Jest. tak 
tylk? n:=t brzegach,. ale 1 w wewnąt:rz stal1. Dwa drobny, że prawie jest niernożebnem uc.hwymć go 
te zJaWiska, zauwaz~ne przy badam_ac~ nad stalą na kliszy fotograficznej. Stal z zawartością 0,1370foC 
manganową, zasługuJą na uwzględmeme. i 12,770foMn posiada budowę wielo~ątową, po ob

* ) Osmond. Transformations du fer et du charbone da ns les 
fars, les aciers et fontes blanches. 

róbce zaś otrzymujemy nadzwyczaJ drobny mar
tensyt. 
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g~~~ i żel!łza lub P?jedynrJzy węglik manganu, 
rozmący s1ę od węgh~a manganowego, otrzyma
nego p1:zez TRoosTEA 1 HAUTEFEUILLEA, który roz
kłada s1ę. przy temper!łturze 850-900°; 2) że jest 
to troost1t, bardzo zbhżony do troostitu OsMONDA" 
for:na, ~atwość za~arwi.enia podczas trawienia roz~ 
ma1tym1 . odczynmkam1 ora~ . wlasn ości podczas 
hart?wama bardzo przemawiaJą za tem przypusz
czeniem. 

. W pływ n i z ki c h tern p era tur. Przy bada
mach zastosowano dwie temperatury:-78° i-180°. 
Po? ":"pływem nizkich temperatur badania próbki 
zm1~mly budowę. Stal z zawartością 0,1560foC i 
12,9 /0Mn, ochłodzona do-80°, sklada się z drob
nego martensytu. Stal z zawartościa O 762°/ C i 
5,p20foMn w.yk~zuje wewnątrz wielokątÓw ry~un
ki, przyporomaJące zakończenia lanc, które pod 
wpł~wei?- dalszego ochładzania do-180° powię
ks~aJą s1ę. Co zaś do specyalnego składnika, to 
a~u te~peratura-80o, ani-l oo nie wywierają na . CA.RNOT i GoNTAL*) otrzymali rozmaite węgliki 
mego zadnego wpływu. zelaza 1 manganu, ale w stopach metalicznych z 

Stal. cemen.towana. Cementacya stali z wysoką zawartością manganu. Dotychczas zosta
zawartością 0,5, l l 2~/oMn daje mniej więcej re- ły zbadane węgliki: 
zulta

1
ty t.e sambe, co 1 cementacya zwyklej stali Fe3 C. 4Mn3 C; zawartość Mn. 85-UOfo 

twęg owf eJ; ?ad/ze.gahc~ ?błfiteNkrysztaly cementy- Fe3 C. 2Mn 3 C; 74-60% 
u w orm1e mg1~ 1g1e. ·. astępnie . dostrzega- C " " 
~Y S.J?ecyalny .perh~ stah manganoWeJ, różniący 2Fea · MnaC; " " 60-30% 
s1ę ~1ększą śCisłośCią w porównaniu ze zwykłym 4FeaC. Mn3 C; " " <18% 
pde~·htem. Cdekmentacya stali z zawartością 5,6o/oMn GmLLET nie przypuszcza, że do składnika 

aJ e w śro. u ~arstwę o bud. owie martensytowej 1 · b t ć · · d 
z małą dąznośCią do tworzema wielokatów. Mar- specy.a nego mozna Y zas osowa wzor Je nego z 

, dk · wyżeJ przytoczonych węglików. 
t~nsyt, w sro u. bardzo drobny, zwiększa się stop-
~Iowo. N astępme dostr~eęsamy wielokąty, okrą- S·r&AD w 1~oku 1894 ogłosił w Iron and Steel 
zone s~ecyalnym. skl.admklem stali manganowej. Institute pracę o wpływie rozmaitych pierwiast
Skła.dm~ ten staJe ~~ę obfitszym w miarę zwięk- ków na własności żelaza: w pracy tej wspomina, 
s~am~ s1ę zawart.ośCI ~ęgla, t. j. w miarę zbliża- że znalazł w stali cementowanej niemagnetycznej 
ma s1ę d.o b~zegow. Stal z zawartością 6,lOfoMn duż.e. igły, kt.óre po iz?lowaniu przedstawiały po
z.achowuJe· się,. Jak poprzedni~. Cementacya sta- dwoJny węghk żelaza l manganu. GmLLET nie zga
h z zawartością 10,50foMn daJe środek stali budo- ~za się z twierdzenie~ STEADA. Według GmLLETA 
wy ma:tensytowej z dążnością do budowy wielo- 1gly te prawdopodobme przedstawiały martensyt, 
kąto-_veJ. o Cemen~acya stali z zawartością 12,9, a że STEAD znalazł w nich mangan, to nic dziw-
15,2 1 33 f

0
Mn daJe stal 0 budowie wielokątowej. nego, gdyż martensyt musi zawierać mangan. 

W n i o s ki ogól n e. Stal manD"anowa mo- "W_ każdym . razi.e o budowie specyalnego 
żemy podzielić na: 0 

• składmka na razie me stanowczego powiedzieć 
. l) St:=tl o budowie, P?dobnej do zwyklej sta- nie można i kwestvę tę trzeba jeszcze zbadać 

h w~gl~we.J; stal składa s1ę z ferrytu i perlitu, dokładniej. · 
perhtu 1 cementytu; perlit w stali z większą za- Własności mechaniczne stali man
w.artością węgla. przyjmuje 1~ostać specyalną; kwas g a n o w ej. Przedewszystkiem należy zwrócić 
p~~rynowy lub azot?wY. dz1a~a n~ ni.ego prędzej, uwagę na pranę FIADFIELDA, ogłoszoną w roku 1888, 
mz n.a zwy~~Y. perht; Jest w1 ęc~J śCisły. W tej z której przytaczam niektóre ustępy: "Przekona
grupie o~rozmamy dwa gatunki stali: a) stal z no się, mówi HADFIELD, że jeżeli w stali miękkiej 
zawartością węgla, ~niej więcej O_.l~Ofoi Mn 0-5%; węglowej zawartość manganu przekroczy granicę 
b) tal Z zawartosClą węala mme] więCeJ· 0 800/ . 0,2-0,5°/o, wytrzymałość na rozerwanie zwiększa 
Mn 0-3°/0. ~ · ' 0

' się raptownie. tymczasem wvdłużenie 11ie zmniej-
. 2) ~tal. o. bud<:wi~ martensytowej. W gru- sza się P\oporcyona.lnie, jalt w zwy.cz~j~ej s~ali 

p1e teJ rowmez odrożmamy dwa gatunki stali: a) węgloweJ . Fakt .ten został :poprzedmo JUZ stwier
stal z zawartością węgla mniej więcej 0,12%; Mn dz?ny w stalowm Terre-N oue przez szereg do-
5-12%; b) stal z zawartościa węgla mniej więcej 1 świadczeń, . ogłoszonych z powodu wystawy pa-
0,80%; Mn 3-50fo. · 

1 
ryskiej w roku 1878. W stalowni Sheffield bada-

3) 
0

,Stal, za-vyierająca żelazo &i zawartość 1 no stal ma~g~nową z większą za-_vartością ;man
Mn?12 l o. dla stah z małą zawartością węgla; w g~n?-. Wymkl badań były trochę m.ne, a miano
stali z większą zawartością węD"la Mn>5o/ . WICie: stal manganowa z zawartośCią 2-7°/0Mn 

Bior'jc . ogólnie, budowa o stali manganowej kula się ~obrze, tymc~asem w Terre-Noire stal z 
przedstawia J,eden ~unkt nieja.snY:, t. j. składnik l zawartością 2,50foMn me m?gla być .kutą. "Prz:y-
specyalnY:. Składmk ~en znaJdUJe się w gatun- puszcza.no ~otychczas., pow.lada dal~J HADFIELD, .ze 
kach stah manganoweJ z większą zawartością wę- sta~ staJe s1ę kruchą 1 traCI zupełme wartość, Je
gla i znika ~opiero przy temperaturze 900o. Co 

1 

żeh zawartość manganu przekracza granicę 2,75°/0 • 

do budowy Jego możemy IJOstawió dwie hypote-
zy: 1) że jest to podWÓJ.DY węglik (karbid) man- . *l. ContJ:ib?tion a l'etude des all~a.ges. Recherches sur la const1tut1on chumque des fontes et des ac1ers par Carnot et Gontal. 

• 

• 

• 
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tymazasem, dodając manganu w celu otrzymania 0,3700fo0 i 4,450foMn. 
stopu z zawartością 70foMn, otrzymujemy mate- 0,500°/

0
0 i 4,000folvin. 

ryał, które.flv własności zupełnie różnią się od o 6ooo; 0 · 3 ·7oo; ~.r 
~ , 0 l , 0 JYJ..n. 

dotychczas nam znanych". . . . 
z H . · ko ć Kruchość stah Jest zależną me od zawartoś-

. 1 l~·acy ADFIELDA I?o;na wy,lmos J' wa ' ci manganu, lecz od zmian, wywoływanych obec-
~e: d: a h manga_nowa ro~la a spec~a ne \-y as.not nością manganu, który, jak wiemy, obniża tern-

CI, ko Y~ cza~ m~ ipo Y ane; przy em Dl~ r~ peraturę, przy której pojawiają się punkty kry-

2on7a 7;
1
·uMc Ją;_ t) ks a h ma~anowa z ztwar ~ ką J tyczne. Próby na twardość pozwalaj a podzielić stal 

, - o n Jes . ruc _ą. ADFIELD -przy aeza, Ja 0 na trz o-ru : l) Stal z zawartościa 0-5°/ :Mn· 
przykład krucheJ stah manganoweJ, stal z zawar- Y ;> P.Y . . . ·. .o ' 
t ś i 0 37oo; 0 i 4 450/ Mn. Kawałek te· stali stal dosyć m1ękk~, w1ęks_za lub mm eJ sza z~war-

0 c ą ' o ' . 0 J. ' tość manganu me wyw1era znacznego wpływu 
opuszczony na płytę zelazną z wysokośct l m, l t d 'ć 2) St 1 b d t d · t ść · · S · l na war os . . a ar zo war a· zawar o pękł w trzech mieJsCach. tal z zawarto:§Clą . 2o 3 S l · d · 't 1 · . · . 
0 48o/ 0 · 4 go; 1vi ł b ć l B manganu 5-1 /0 • ) ta ze sre mą warc osCią, 
d. . 0 1 ' ko D: rod og ka Y1 sśp~·osztcol:v8:nCJi. a- zawartość lvin>l2°J0. Wyniki prób ze stalą har-
aJąc stosune m1ę zy ruc 10 Clą s a 1 1 zawar- t 1 · . t 1· · a 

· 1 H h d · d · k . owaną wy cazu]ą, ze w s a 1 manganoweJ z z -tośCia węg a, ADFIELD przyc o z1 o wmos u, ze t . . · 0 5
o; 1 t · · 

w mi~rę zmniejszania się zawartości węgla stop war osCią mł~nganu 
1 

.-. 0 drar owanti~c.wywielraa 
· 1 · t · · k h p · 1 l znaczny wp yw za ezme o zawar os 1 węg . ze aza 1 manganu s aJ e s1ę rue szym. rzecnv w St l t ś · 5 12o; M 'ęlc · d · k · t l G a mano-anowa z zawar o CICJi - 0 u m1 -temu tw1er zenm zna om1tego me a urga UILLET . d o ł' h t · t ł · · 

t · t n wczo na zasadzie szareo-u prób me po ':"P Y:V6TI?- ar ow:am_a; wy rzyma 08? ~a 
wyJ ępuJe ~a 0 

. b' .. ą b d . ' rozerwame me\nelka, dz1ęki czemu wydłuzeme 
:VY wnanyc . pkez Sle Ie, 0 czem mzeJ ę ZJe i zwężenie przekroju dość słabe. Objaśniamy to 
Jeszcze wzm~an ~· . . w ten sposób, że część żelaza przyjmuje formę 

Y'f sery1 pro b mecha~:c~nych ze stalCli me~ allotropiczną & . Ze zwiększeniem zawartości man
obrabianą (?rut) kutą odrozmam.>; 3 grupy stah ganu hartowanie wywiera coraz mniejszy wpływ 
m~ng~noweJ: 1) S~a~ z zawartośCią ~-5~/oMn, ?la i oddziafywa na zmniejszenie zwężenia przekroju. 
ktoreJ wy~·zyma:łosć na. rozerw~me 1 gra~1Ca. Hartowanie zmniejsza wytrzymałość na rozerwa
spr~żystoś?l :pow1ększa s:ę stopmowo :V miarę nie stali, w której żelazo znajduje się w formie 
~w1~k~zama_ s1~ zawartoś~1 man&a_nu, z~s wydłu- anotropicznej ~. N a stal z zawartością 5,1 OfoMn 
zeme 1 zwę~en:e przekroJu zrmneJsza się. 2) Stal hartowanie wywiera ten sam wpływ, tylko że 
z za_wa~·tośCią_ b-120fo~n; w~trzymałość na rozer- wydłużenie i zwężenie przekroju są nadzwyczaj 
wame _1 ~ran1Ca ~pręzystośc_1 do~ć. znaczne; w;r- słabe. Próby na uderzenie wykazują, że harto
d~użeme 1 zwęże.me prze_krOJU l~lllll'?-alne, praw1~ wanie nie wywiera znacznego wplywu na kru
rowne O; w _ffilarę ~w1ęk~z_ama się ~awart~ś~l chość stali manganowej z zawartością 0-50fo.Mn 
mang;anu gramea spręzyst~s?1 raptownre zmme.1- i niewielką zawartością węgla; na przykład dla 
sza yę. 3)_ St:;t-1 z zawart?sClą M~ >12%_; ~tal ~a stali z zawartością 4,2~j0 lvin i 0,058%0 przed har
posiada ~1ew1elką granlCę spręzystośc~ l duze towaniem kruchość, wyrażona ilością kilogram
wydłużam~; wytrzymałość n.a rozer~ame, _z P?- metrów, równa się 3±; po hartowaniu zaś równa 
czątku do_sć znaczna, w. ~marę. zw1ększama s1ę się 26. W miarę zwiększania się zawartości man
zawartośCI manganu zmmeJsza s1ę. ganu do 12,9of

0 
kruchość przez hartowanie zwięk-

W seryi stali z zawartością węgla o~ 0,7 do 
1 

sza się. Stal manganowa z wysoką zawartością 
0,9 odró~n~amy 3 grupy ~tali mangano\':6J: l) Stal manganu od 14,4% nie zmienia się pod wpł;r
o wysokieJ wytrzymałośCI na rozerwame; wydlu- wem hartowania. Stal manganowa z zawartością 
żenie i zwężenie przekroju niewielkie; zawartość 0-30foMn pod wpływem hartowania staje się nad
manganu 0-50fo. 2) Stal z zawartością 50fo'1>!1n zwyczaj kruchą. W tali z zawartością 5,1l~OfoMn 
tworzy przejście między grupą l i 3; gramea hartowanie zmniejsza trochę kruchość, Jedno
sprężystości mniejsza, niż w stali poprzedniej; cześnie po hartowaniu znika zupełnie specyalny 
wydłużenie słabe. 3) Stal o wysokiej WJ:trz.yma- składnik (podwójny węglik). Dla stali mangan?
lości na rozerwanie; granica sprężystości mzka; wej z wysoką zawartością manganu hartowame 
wydłużenie dość wysokie; zawartość Mn_>50fo. wywiera prędzej wpływ amelioracyjny, nie wy-

Wyniki prób na uderzenie pozwa:laJą po- wołując zmian w budowie. Pod w~lywem har
dzielić stal manaanową z małą zawartośCią węgla towania stal manganowa z zawartoścrą 0-5°/cMn 
na 3 grupy: l) Stal z zawartością 0-50foMn nie staje się twardszą w miarę zwiększania s~ę zawar
jest krucha. 2) Stal z zawartością 5-120foM;n tości węgla. W P.orówna:niu ze zw~czaJną stalą 
jest nadzwyczaJ krucha. 3) Stal z zawartością węglową przy teJ sameJ zawartości węgla stal 
Mn>120fo nie jest krucha. manganowa jest twardszą. Fotwierdza to przy~ 

Należy :r:admienić, że .W: mia~ę zwiększania puszczenie -:vPlywu s~ecyalnego m~rten~ytu stali 
się zawartośCI węgla mmeJsza Ilość manganu mangan?WeJ. W stali manga.now_eJ z WI~~szą. za
wywołuje kruchość stali. Jako przykład przyto- wartośCią manganu hartowame ~Ie- ~yw1era za~
czę trzy gatunki kruchej stali manganowej: nego wplywu na twardość. ZdaJe s1ę nawet, ze 
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pod wpływem hartowania stal trochę mięknie. l 418, po hartowaniu posiada 248. Hartowanie więc 
Hartowanie wpływa na zwiększenie twardości w · wpływa na zmiękczenie stali, zawierającej spe
stali z zawartością 0-30foMn; co zaś do innych l cyalny składnik.*) 
gatunków stali manganowej, to im stal przed Sta1zislaw Pilarski. 
hartowaniem jest twardszą, tern więcej po harto- -- - · 
waniu stai e się miękką. N a przykład stal z za- ~ . *) S~czegółowe analiz:f, rezultaty prób me~hanic~nych oraz 

J • • tabhce graf1czne, dotyczi\Ce rotnych !$:atunków stall o ktorych w ar-
wartością ó 1°j0Mn posiadaJąCa przed hartowa- tykulepowytszymjestmowa1 czytelmk znajdziewBulletin de laSo-

. t d 'ŚĆ ' · l' C bą BRINE • ciete d'encouragement pour l industrie nationale. 190B. Octobre (przyp. n1en1 war o , wyrazoną 1 z ' LLA rowną redakcyi ). 

(Dokończenie, patrz M 28, str. 744). 

Ten sam pogląd wyrażony został również w zarobkowa leży u przemysłowca do zażądania ro
wyroku izby sądowej w Warszawie, zapaclł'ym botnika. 
w r. 1876 na posiedzeniu pod przewodnictwem Ta zasada stanowi punkt wyjścia prawodaw
najznakomitszego naszego cywilisty profesora Ho- l stwa niemieckiego w kwestyi zajęcia pła<:y za
LEWIŃSKIEGO w sprawie małżonków Borkowskich robkowej. Mianowicie, prawo niemieckie o zaję
przeciwko towa1·zystwu akcyjnemu Lilpop, Rau i ciu płacy zarobkowej, wydane d. 21 czerwca r. 
Loewenstein. Izba sądowa, rozstrzygając przeczą- 1869, brzmi, jak następuje: § l. Wynagrodzenie 
co kwestyę obowiązku zatrzymywania zapłaty (płaca zarobkowa, honoraryurn i t. p.) za pracę 
robotnika na zadośćuczynienie jego wierzycieli, i usługi, o ile usluai te w zupełności lub w częś
oparla się na następujących motywach: "Prawo, ci wyczerpują dzialalność wytwórczą osoby, ma
pozwalając wierzycielowi zwracać egzekucyę do jącej prawo do wynagrodzenia, wówczas tylko 
funduszów dłużnika, znajdujących się u osoby może ulegać zajęciu dla zabezpieczenia lub za
trzeciej, wymaga jednocześnie, ażeby fundusze spokojenia długów, gdy dzień, w którym na za
rzeczywiście znajdowały się w rękach tej osoby. sadzie prawa, umowy albo zwyczaju winna była 
Tym sposobem zajęciu ulegać mogą te tylko su- nastąpić wypłata, upłynął, a uprawniony do otrzy
my dłużnika, które w chwili zwrócenia egzeku- mania wyna~rodzenia nie zażądał go. § 2. Prze
cyi rzeczywiście były w rozporządzeniu osoby pisy artykuiu pierwszego nie mogą l>yć z mo
trzeciej lub też należały się od niej dłużnikowi. cy umowy uchylane lub ograniczane. O ile 
Rozumie się, że do tej kategoryi zaliczone być stosownie do tych przepisów zajęcie jest niedo
wim..y nie tylko wypłaty na rzecz dłużnika, już puszczalne, to wszelkie rozporządzenie drogą ce
w chwili zajęcia wymagalne, ale i takie wypłaty syi, przekazu, zastawu i t. p. jest pozbawione 
jednorazowe lub peryodyczne, które należeć mu skutków prawnych. § 3. Pod wyrazem wyna
się będą na zasadzie aktu i umów, zawartych grodzenie należy rozumieć wszelką należną ko
prz~d zajęciem. J:_>ra:vo wcale jedna~ ni~ z~wiera l ~zyść m3:jątkową bez względu na to, czy płaca 
takJego postanowJema, żeby skutkl zaJęcia mo- Jest wymierzaną za czas pracy lub za dokonaną 
gły dotyczyć umów, mających być zawarteroi po- robotę. Jeżeli wynagrodzenie oblicza się razem 
między dłużnikiem i osobą trzecią w przyszłości. z ceną materyalów lub ze zwrotem innych kosz
Do tej kategoryi należy bez wątpienia wszelka tów, to prawo niniejsze uważa za wynagrodze
płaea zarobkowa dzienna lub akordowa, gdyż nie sumę, pozostałą po potrąceniu ceny tych ma
przy płacy dziennej wszelkie stosunki pomiędzy teryałów lub kosztów. § 4. Prawo niniejsze nie 
robotnikiem i przemysłowcem kończą się z upły- ma zastosowania: a) do pe11syi i dodatków sluż
wem każdego dnia, przy płacy zaś akordowej z bowych urzędników publicznych; b) do egzeku
upływem czasu, potrzebnego na wykonanie tej cyi bezpośrednich podatków państwowych i gmin
roboty, za którą robotnik otrzymuje wynagrodze· nych (włączając w to opłaty do związków koś
n~e. B~z względu j~d~ak na ~o płaca zaro~kowa cielnych, szkolnych i t. p.),_ o ile te podatk_i ~ie 
me moze uJegać zaJęcm, pomeważ stanowi ona są wymagalne za czas dłuzszy od trzech miesię
wynagrodzenie za osobistą pracę robotnika i jest cy; c) do egzekucyi należności alimentamych 
w większości wypadków jedynym środkiem utrzy- członków rodziny na zasadzie przepisów praw~; 
mania jego i rodziny." Tym sposobem płaca za- d) do pensyi i dodatków służbowych osób, znaJ
robkowa wówczas tylko uważaną być może za dujących się w służbie prywatnej, o ile suma: ogól
znajdujący się u osoby trzeciej kapitał dłużnika, na przenosi 1200 marek. Za stały uważa s1ę sto
do którego egzekucya może być zwrócona, jeżeli sunek służbowy, trwający na zasadzie prawa, zwy
dłużnik nie podniósł jej w swoim czasie i płaca czaju lub umowy przynajmniej rok, jeżeli zaś 
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czas trwania jest nieokreślony, to stosunek, któ
ry może być rozwiązany za trzymiesięcznem przy-
najmniej wypowiedzeniem. · 

Stosownie do artykuiu pierwszego prawa po
wyższego placa zarobkowa ulegać może zajęciu 
wówczas tylko, gdy w dzień wypłaty nie została 
robotnikowi wypłacona ani nawet przez niego 
zażądana. Ponieważ zaś nie zdarza się to prawie 
nigdy, przeto, praktycznie rzeczy biorąc, powie
dzieć można, że placa zarobkowa w Niemczech 
wcale nie ulega zajęciu. 

Przepisy prawodawstwa austryackiego, za
warte w ustawach z dnia 29 kwietnia r. 1873 i 
24 maja r. 1888, są wierną kopią niemieckich. 

Prawodawstwo francuskie pozwala na potrą
cenia z zarobków na zaspokojenie dlugów robot
ników, lecz potrącenia te są o wiele niższe, niż 
u nas, a mianowicie podlug ustawy fran cuskiej z 
d. 12 stycznia r. 1895 robotnikom lub urzędnikom, 
których placa nie przenosi 2000 franków, może 
być potrącaną 1

/ 10 część zarobku. Oprócz tego 
praktyka kasacyjna we Francyi ustalila zasadę, 
że sąd, uwzględniając trudne położenie dłużnika 
robotnika, może zupełnie zwolnić jego zarobki 
od zajęcia przez wierzycieli. 

z rowyższego widać, że prawodawstwa 
znacznieJszych państw europejskich albo zupełnie 
uwalniają zarobki robotników od zajęcia, albo 
też zezwalają na zaj ęcie w rozmiarach nader 
ograniczonych. 

Zakaz zatrzymywania części zapłaty na dlu
gi znajduje się właściwie i w obowiązującero u 
nas prawodawstwie, a mianowicie w części pierw
szej tegoż artykułu 100 ustawy o przemyśle, któ
ry to ustęp brzmi jak następuje: "Przy wypła
tach robotnikom nie wolno robić potrąceń na 
zaspokojenie ich dlugów", jednakowoż ostatnia 
część tegoż artykułu, jak wiadomo, zezwala na 
potrącenie. Pierwsza część artykułu 100 stosuje 
się przeto chyba do dlugów, nie przysądzonych 
wyrokiem sądowym. Z drugiej strony, ponieważ 
i ostatnia część artykułu wcale nie wzmiankuje 
o obowiq,zku robienia potrąceń, a mówi tylko, że 
w razie okazania nakazu egzekucyjnego nwżna 
robotnikowi potrącić tylko pewną część zarobku, 
przeto wnosićby stąd należało, że prawodawca 
nie wklada na przemysłowca obowiązku robienia 
potrąceń, o ile na to nie zgadza się sam robotnik. 
Wniosek taki jest jednak sprzeczny z ustalonym 
poglądem sądów a nawet w razie przeciwnym 
nie mialby rezultatów praktycznych, ponieważ 
wierzycielowi nie trudno byłoby przy samym u
dzielaniu kredytu otrzymać od dłużnika deklara
cyę, iż zgadza się on na ewentualne zwrócenie 
egzekucyi do zarobków. Również i tłomaczenie 
slów "przy każdej wypłacie poszczególnej" w ten 
sposób, że na zasadzie okazanego nakazu egzeku
cyjnego robotnikowi może być potrącona część 
jego należności przy jednej tylko wypłacie, nie 
mialoby rezultatów dodatnich, jak to zresztą oka-

zalo się w praktyce w zagłębiu Dąbrowskiem, 
ponieważ wierzyciel móglby powtarzać skiadanie 
nakazu egzekucyjnego przed każdą wypłatą. a 
znacznie powiększone koszta takiego wielokrotne
go zajmowania z tytulu jednej wierzytelności 
spadłyby naturalnie na dłużnika. 

Jedynym przeto środkiem zniesienia egzeku
cyi z zarobków robotników może być tylko uchy
lenie ostatniej części arty kulu 100 ustawy o prze
myśle w drodze prawodawczej i zmiana redakcyi 
części pierwszej tegoż artykufu w ten sposób, że
by pod wyrazem dlugi były rozumiane również 
i dlugi, przysądzone wyrokami sądowymi. 

Zniesienie to nie przeszkodziłoby bynajmniej 
rozwojowi normalnego kredytu spożywczego, któ
ry, jak to powyżej było przytoczone, w wielu wy
padkach jest pożyteczny i potrzebny. Dostarcza
nie pożyczek, nizko oprocentowanych i umarza" 
nych drobneroi ratami, stanowi zadanie stowarzy
szeń pożyczkowo-oszczędnościowych i kas pożycz
kowych rozmaitego typu oraz stowarzyszeń spo
żywczych, które czyniłyby zadość potrzebie ro
bot11ika zaopatrywania się w konieczne przed
mioty bez uiszczania od razu całej należności go
tówką. Podobne instytucye dają zupełną gwa
rancyę, że nie staną się nigdy narzędziami wy
zysku. Dlugi, zaciągnięte przez robotnika w 
owych stowarzyszeniach i kasach, winnyby być 
potrącane z jego zarobków bez potrzeby wyjedny
wania wyroku sądowego, i każdorazowe potrące
nie powinno być tak unormowane, żeby nie sta
nowiło zbyt wielkiego obciążenia dla dłużników. 
Ustawy podobnych stowarzyszeń są obecnie za
twierdzane ze względną łatwością i przemysłow
cy mogą i powinni zawiązywać instytucye po
życzkowe i sklepy spożywcze dla swoich robotni
ków, a ruch w tym kierunku stanowić będzie 
najwłaściwszy odpowiednik do starań o uwolnie
nie zarobków robotników od przymusowego za
jęcia przez wierzycieli. 

Przemysłowcy górniczy i hutniczy Króle
stwa Folskiego ośm lat temu rozpoczęli starania 
o uwolnienie zarobków robotników od egzekucyi 
na zasadzie wyroków sądowych. Mianowicie w 
r. 1896 na zjeździe IV -ym przemysłowców gór
niczych Królestwa Folskiego p. STANISLAW BuKo
WIECKI przedstawił w tej kwestyi obszerny refe
rat, treść którego stanowiło to. co powyżej bylo 
przytoczone*). Zjazd przychylił się do wniosków 
p. BuKOWIECKIEGO i postanowił podjąć starania o 
zmianę artykułu 100 ustawy o przemyśle w ten 
sposób, żeby z artykułu tego wylączony byl obo
wiązek dokonywania potrąceń z przypadających 
robotnikom zarobków na pokrycie należności z 
przedstawianych wyroków sądowych. Komisya, 
rozpatrująca wnioski zjazdu III-go, postanowiła 
poprzeć ten wniosek u wladz wyższych. 

Zadośćuczynienie uchwale zjazdu mogł:oby 

*) Trudy czetwiortawo sjezda gornopromysilllennikow Carstwa 
Polskawo. De,browa 1897, str. 19, 49-51, 316--344, 415-419 . 
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jednak nastąpić jedynie w drodze prawodawczej, ka o to, że ma on potrącone przez zarząd przed
co wymaga d~uższych starań i czasu; w celu na- siębiorstwa więcej, niż 11ależało. 
tychmiastowego wprowadzenia i zastosowania Komisya do spraw górniuzo-hutniczych przy 
pewnych ulg w tym względzie Rada Zjazdu prze-· Zachodnim zarządzie górniczym zwróci~a się do 
mys~owców górniczych Królestwa Polskiego w prezesów zjazdów sędziów pokoju tych okręgów, 
r. 1897 uznała za potrzebne podjąć starania przy- l w których znajdują się przedsiębiorstwa górnicze 
najmniej o zmniejszenie koszt?w, eg;ze~l!c;Yi, kt?- i hutnicze, z prośb~ o wydanie odnośnych pole
re liczone by~y prz~z kom.orn~kow 1 -.yoJtow gmm 

1

1 ceń, żeb:y stoso:w~me artyku~u 100 usta~y o prze
bez żadnych zasad 1 nadnuerme powiększały su- myśle m1ało mieJsce w warunkach o 1le można 
my, które należaJo potrącać robotnikom. W tym najmniej uciążliwych dla robotników i żeby ma
celu Racla Zjazdu zebrała od przemysłowców po- jące być potrącaneroi sumy (wraz z wszelkimi 
trzebne dane i przedstawiła do rozpatrzenia b. kosztami) wymieniane by~y w obu pozewkach: 
komisyi do spraw górniczo-hutniczych przy Za- na imię zarządu przedsiębiorstwa i na imię robot
chodnim zarządzie górniczym. Komisya rzeczo- nika. 
na po .rozpatrzeniu danych powyższych p~·zyszła Jak r~żnor??nemi są. zap~trywani.a; na tę sp~a
do wmosku, że przemysłowcy na zasadzie obo- wę prezesow roznych ZJazdow sędzww pokOJU, 
wiązujących w tym przedmiocie przepisów obo- dowodzą przytoczone poniżej rozporządzenia, wy
wiązani są uskuteczniać w określonej przez pra- dane przez nich na skutek powyższego wezwania 
wo wysokości potrącenia z zarobków robotników komisyi do spraw górniczo-hutniczych. 
na pokrycie przypadających od nich należności Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu I gu
z wyroków sądowych*); ze względu jednak na bernii Piotrkowskiej (w Piotrkowie) wydał dla ko
ciężkie dla robotników następstwa, wynikające ze morników swojego okręgu okólnik N~ 12196 z dnia 
stosowania al'tykulu 100 ustawy o przemyśle, ko- 31 grudnia r. 1898 następującej treści: l) w razie 
misya starab się wyszukać środki, dążące do te- zajmowania p~acy zarobkowej robotników komor
go, żeby, dopóki wniosek IV zjazdu nie uzyska nicy winni posyłać robotnikom pozew ki za paśred
zatwierdzenia w drodze prawodawczej, stosowa- nictwem zarządów odnośnych przedsiębiorstw i 
nie powyższego artykułu ustawy o przemyśle pobierać, jako wynagrodzenie, tylko opłatę za dwie 
miało miejsce w warunkach najdogodniejszych pozewki i pieczęć (5 kop.) oraz za adnotacyę na 
dla robotników. nakazie egzekucyjnym (10 kop.); 2) w czynnoś-

Komisya zwróciła przedewszystkiem uwagę ciach powyższych należy stosować przepis, wy
na to, że obecnie, oprócz zasądzonej na korzyść mieniony w arty;kule 1086 ustawy o postępowa
wierzyciela sumy długu oraz kosztów sądowych, niu sądowem cywilnem, stosownie do wyroku sena
pobierane są od robotników na korzyść osób, tu z dnia 7 kwietnia r. 1893 M 84 (w sprawie 
egzekwujących należności (komorników sądowych Rychtera)*); 3) w czynnościach powyższych na
i wójtów gmin), wysokie stosunkowo koszta egze- leży ściśle przestrzegać przepisy, ustanowione w 
kucyi, dochodzące niejednokrotnie do wysokości artyku~ach 631-640 i 1078 ustawy o post. sąd. 
sumy d~ugu; tymczasem w praktyce działalność cyw., na mocy których, jak to wyjaśnił senat w 
powyższych osób pod względem odzyskania na- wyroku z dnia 18 marca r. 1892 M 66 (w spra
leżności z wyroku sądowego ogranicza się tylko wie Chodeckiego)**) zajęciu podlegać mogą tylko 
na przysłaniu do zarządu przedsiębiorstwa, w któ- takie przypadające dłużnikowi od osoby trzeciej 
rem robotnik pracuje, dwóch pozewek: na imię sumy, które w dniu zajęcia rzeczywiście należa~y 
zarządzającego przedsiębiorstwem i na imię dłuż- mu się; zajęeiu nie podlega wynagrodzenie, przy
nika; następnie zarząd przedsiębiorstwa wręcza padające za pracę, wykonywaną przez d~użnika 
pozewkę robotnikowi, uskutecznia co miesiąc po- z polecenia osoby trze~iej. 
trącenia z zarobku robotnika w określonej przez Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu II gu
prawo wysokości i po potrąceniu calego długu l bernii Piotrkowskiej (w Częstochowie) wydał dla 
wraz z kosztami sądowymi i kosztami egzekucyi komorników swojego okręgu okólnik M 14262 z 
przesyła całą sumę komornikowi lub wójtowi. dnia 22 października r. 1898, na mocy którego 
Oprócz tego koszta egzekucyi wymieniane są komornicy przy zajmowaniu zarobku robotników 
przez komorników i wójtów gmin nie na obu po- dla uniknięcia znacznyeh kosztów egzekucyi win
zewkach, lecz tylko na pozewce dla zarządu ni posy~ać pozewki robotnikom za pośrednie
przedsiębiorstwa; na pozewce dla robotnika wy- twem zarządów odnośnych przedsiębiorstw, a 
mienia się tylko suma długu. Wskutek tego nie wręczać je osobiście, pobierając koszta po
przy potrącaniu robotnikowi oprócz długu jesz- dróży i dyety, jak miało to miejsce przedtem. 
cze kosztów powyższych, nie wymienionych w Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu III 
posiadanej przez niego pozewce, pozostają wielce guberni.i Piotrkowskiej (w Łodzi) okólnikiem 
niepożądane nieporozumienia i pretensye robotni- M 1203 z dnia 13 stycznia r. 1899 poleci~ komor-

*) Obzor diejatielnosti prisutstwja );lO gornozawodskim di ełam 
pri Zapadnom Gornom Uprawlenji za w s1o wriemia j ewo su szcze
stwowanja (1895-1899), Dąbrowa 1900, str. 14-20. 

nikom swojego okręgu proponować wierzy ciel om 

* ) 'fieść t ego wyroku podana była powyżej. 
**) TreM t ego wyroku podana była powyżej. 
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zwracanie się z nakazami egzekuuyjnymi do 30 dostarczanych przez woźnego sądowego stronom, 
rubli do wójtów gmin, ponieważ wójtom za czyn- świadkom, dłużnikum i innym osobom pozewek, 
ności egzekucyjne nie nalażą się koszta podróży wezwań i wszelkiego rodzaju zawiadomień ko
i dyety; przy nakazach na większe sumy komor- mornikowi · przypada 10 kop; za wręczanie po
nicy winni wręczać pozewki podczas podróży w wyższych papierów woźnemu sądowemu przy
innych celach i nie pobierać kosztów podróży. pada 15 kop. Jeżeli wręczenie rzeczonych pa-

Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu I gu- pierów ma być dokonane nie w tem miejscu, w 
bernii Radomskiej (w Radomiu) w celu zmniej- którem woźny sądoi.vy ma miejsce swojego za
szenia kosztów egzekucyi sum, należnych od ro- mieszkania, wówczas otrzymuje on na koszta po
botników, okólnikiem M 9713 z dnia 30 grudnia dróży za obiedwie strony po 8 kop. od wiorsty i 
r. 1898 ,:polecił sądom gminnym swojego okręgu dyet po 25 kop. dzienniE7. Przy obliczaniu dyet 
oddawac wykonanie wyroków wójtom gmin. liczy się po 50 wiorst podróży na dobę drogami 

Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu II gu- zwykłemi i po 300 wiorst na dobę drogami że
bernii Radomskiej (w Sandomierzu) polecił ko- laznemi*). 
mornikom swojego okręgu posyłać robotnikom Ponieważ komornicy przeważnie posylają 
pozew~i ~a pośr~dnict:vem ~arządów odnośnyc.h pozewki do zarządów fabryk, kopalń i hut (w 
przeds1ęb10rstw 1 pob1erać . Jako wynagrodzeme myśl przytoczonych powyżej okólników prezesów 
tylko oplatę za dwie pozewlei (o wydaniu takie- zjazdów sędziów pokoju w ten mianowicie spo
go polecenia prezes zawiadomił ko~isy~ do spra:v sób winni oni egzekwować długi robotników), 
górniczo-hutmczych odezwą z dma 1G styczma przeto mogą oni pobierać tylko za napisanie po
r. 1899 j\"~ 223). zewek, mianowicie po 10 kop. od każdego wy-

Prezes zjazdu ędziów pokoju okręgu I gu- roku. 
bernii Kiele.ckiej (w Kielcach) w celu zmniejsze- Poniżej przytoczone są dane, dowodzące, że 
nia kosztów egzekucyi okólnikiem j\~ 12625 z dnia obowiązująca taksa oraz polecenia i okólniki 
31 grudnia r. 1898 polecił komornikom swojego prezesów zjazdów sędziów pokoju, mające na ce
okręgu przy zajmowaniu zarobku robotników na lu zmniejszenie kosztów egzekucyi w razie zaj
mocy art. 1086 ustawy o post. sąd. cyw. posyłać mowania zarobków robotników. pozostały dotycb
robotnikom pozewki za pośrednictwem zarządów czas martwą literą i robotnicy jak przedtem tak 
odnośnych przedsiębiorstw a nie wręczać je oso- i obecnie wyzyskiwani są nie tylko przez lichwia
biście i pobierać jako wynagrodzenie tylko opla- rzy sklepikarzy, lecz przez komorników sądo-
tę za dwie pozewki. wych, burmistrzów i wójtów gmin. 

Prezes zjazdu sędziów pokoju okręgu II gu- Przytoczony powyżej wniosek III-go zjazdu 
bernii Kieleckiej (w Miechowie) odezwą z dnia przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego 
10 lutego r. 1899 J\2 672 zawiadomił komisyę do o uwolnieniu zarobku robotników od zajęcia na 
spraw górniczo-h~tniczych, że "! j~go ok~·ęgu. ro- pokrycie należności z wyroków sądowych odda
botnicy przeważme są to wlośmame, posiadaJąCY ny został do rozpatrzenia komisyi głównej do 
majątek nieruchomy i ruchomy, który w znacz- spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych przy 
nej większości wypadków podlega zajęciu; płaca Ministerstwie Skarbu. Gdy komisya rzeczona żad
zarobkowa podlega zajęciu tylko w razach wy- nych w tym względzie nie przedsięwzięła kro
jątkowych, mianowicie wówczas, jeżeli dłużnik ków, w r . 1899 na następ11ym V-ym zjeździe 
nie posiada innego majątku. Przy zaji?owan.iu sprawa ta znowu była przedmiotem obszernych 
płacy zarobkoweJ na wyraźne żądame w1e- obrad**). Zjazd postanowił ponowić uchwałę po
rzyciela komornicy posyłają pozewki do zarzą- przedniego zjazdu w zmienionej cokolwiek for
dów odnośnych przedsiębiorstw i nie pobierają mie, mianowicie bez wymieniania artykułu 100 
kosztów podróży. Prezes zjazdu polecił komor- l ustawy o przemyśle, lecz wogóle starać się o 
nikom swojego okręgu dokonywać zajmowania zniesienie obowiązku uskuteczniania robotnikom 
za~·ob~ó~ r~bot.ników w sposó? ? ile można. jak potrąceń Z

1 
zarob~ów na m~cy wyrokóW: zjazdu. 

naJmmeJ umążhwy dla robotmkow. Przeszło 3 /2 lat 1 sprawa me posunęła s1ę wcale. 
Rada Zjazdu przemysłowców górniczych W r. 1903 na następnym VI-ym zjeździe sprawa 

Królestwa Folskiego w r. 1899 rozeslala kopie ta weszła znowu na porządek dzienny***) i zjazd 
przytoczonych powyżej poleceń i okólników pre- znowu postanowił podjąć te same starania. Ko
zesów zjazdów sędziów pokoju wszystkim prze- misya, rozpatrująca wnioski zjazdu VI-go, posta
mysiowcom górniczym i hutniczym w Królestwie nowila zażądać od Rady Zjazdu złożenia więcej 
Polskiem i byłoby wielce pożądanem, żeby prze- szczegółowych danych faktycznych o wysokości 
mysłowcy, opierając się na poleceniach powyż- pobieranych przez komorników i wójtów gmin 
szych, skreślali w pozewkach i nie potrącali ro
botnikom kosztów egzekucyi, przenoszących usta
nowioną wysokość. 

Podlug obowiązującej w instytucyach War
szawskiego okręgu sądowego taksy za napisanie 

*) UczreMieuje sudiebnych ustanowlenij. Wydanie urzę
dowe z r. 1892. Priłożenje VIII (k statje ~). 

**) Trudy piatawo sjezda gornopromyszlennikow Carstwa 
Polskawo. Da,browa 1900, t. I, str. 28, 80, 10'~104. T. II, str. 238-245. 

***) Trudy szastowo sjezd,. gornopromyszlennikow Carstwa 
Polskawo. Da,browa 1903, str. 5, 99. 
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kosztów egzekucyi i wej ść w porozumienie z 
Ministerstwem Sprawiedliwości w przedmiocie 
zmniejszenia kosztów egzekwowania drobnych 
sum*). Dane rzeczone w postaci oryginalnych po
zewek komorników, wójtów gmin i burmistrzów 
zostaly przez Radę Zj azdu zebrane i zlożone w 
komisyi glównej do spraw fabryczny ch i górni
czo-hutniczych, jako instytucyi, która ma za za, 
danie normowanie stosunków pomiędzy pracodaw
cami i robotnikami i obronę interesów ludności 
robotniczej. 

Z danych powyższych widać, że pobierane 
koszta egzekucyi są nader różnorodne i nie opie
rają się na obowiązującej taksie oraz przytoczo
nych powyżej okólnikach prezesów zjazdów sę-
dziów pokoju. . 

N aj skromniejszymi pod względem likwido
wania kosztów egzekucyi są komornicy zjazdu 
sędziów pokoju okręgu II gubernii Piotrkowskiej 
(w Częstochowie), zamieszkali w Częstochowie i 
Zawierciu, oraz wójt gminy Górniczej (w Dąbro
wie); pobierają oni od każdego wyroku po 20 kop. 
niezależnie od sumy. 

Komornik tegoż zjazdu, zamieszkaly w Bę
dzinie, rządzi się inneroi zasadami, jak widać to 
z przytoczonych poniżej danych o pobieranych 
przez niego kosztach egzekucyi. 

Suma długu Koszt a sa,dow e Koszta egzekucyi 

Ruble 
5,31 
6,00 

35,00 
7,00 

17,00 
7,53 

i kopiejki 
1,00 
1,00 
4,32 
3,00 
1,00 
1,00 

0,50 
0,50 
8,00 
0,50 
3,57 
7,77(!) 

Komornik zjazdu sędziów pokoju okręgu U 
gubernii Kieleckiej (w Miechowie), zamieszkaly w 
Olkuszu, pobiera koszta sądowe w następującej 
wysokości: 

Suma długu oraz 
k oszta sa,dowe 

Ruble 
7,91 

24,50 
3,67 

29,00 
7,00 

K oszt a egzekucyi 

i kopi e jki 
3,30 
6,58 
3.55 
6;7o 
2,07 

Komornik sądu okręgowego w Piotrkowie 
.pobral np. 6 rub. 80 kop. kosztów egzekucyi od 
sumy dlugu, wynoszącego wraz z kosztami sądo
wymi 27 rub. 33 kop. 

*) Przegl a,d Gó rn iczo-Hutniczy, :;..; 14, s tr. 393. 

. W ój~ gminy Gzichów (w powiecie Będziń
sklm) po b1era od każdego wyroku niezależiJie od 
sumy po 1 rub., l rub. 50 kop. albo 2 rub., zależ
nie od swojego uznania. 

.. Wój~ gminy Wierzbnik (w gubernii Radom
skleJ) po'bera od każdego wyroku niezależnie od 
sumy po l rub. 

. N_ aj więcej, oryginalny~. pod względem po-
bierama kosztow egzekucy1 Jest burmistrz miasta 
Ostrowca (w gubernii Radom!'kiej), który w po
zewkach wymienia tylko sumę ogólną dlugu, 
kosztów sądowych i kosztów egzekucyi, jaka po
trąconą ma być robotnikowi, a następnie komu
nikuje, ile z każdego potrącenia przeznaczone 
zostalo na pokrycie dlugu, a ile na oplacenie 
kosztów egzekucyi; jak wysokie pobiera on kosz
ta egzekucyi, widać z przytoczonych poniżej 
danych. 

przezn a czone zostalo 
b » >, ::! !l: ~ C> l ' 

~ ~ JJ ~:s ~ Q ~ ~ ·~ 
~ ~ ~ ~ .., w 8.~ t~q .,. ::! 

& ·~ o 'd o "' 11: ,.!<i <6 .~~a!' ~·a :s N <=l d (.) . ł""' f,() 

k o p i e J k i 
70 25 45 

110 65 45 
70 40 30 
50 20 30 
60 30 30 
lO o 10 

Komisya glówna do spraw fabrycznych i 
~ór~iczo-hutni~zych, .w posiadaniu której znajdu
Ją s1ę pozewkl orygmalne, dowodzące nadużyć, 
jakich pod względem pobierania kosztów sądo
wych dopuszczają się osoby, egzekwujące dlugi 
robotników, przedsięweźmie zapewne kroki, mają
ce na celu przeciwdzialanie tym nadużyciom. 
Jakkolwiek w ciężkiej doli zadlużonego robotni
ka te drobne ulgi będą mialy pewne znaczenie 
dodatnie, jednakowoż nie rozstrzygają one kwe
styi zasadniczej, mianowicie zupeluego uwolnie
nia zarobków robotników od aresztów, co, jak 
wyżej bylo dowiedzione, ma zupelną zasadę praw
ną i życiową. Pożądaneroby przeto bylo, żeby 
ta zasadnicza kwestya ponownie byla rozpatrzo
ną i w drodze prawodawczej zalatwioną na ko
rzyść robotników; najdogodniejszą drogą dla 
osiągnięcia zamierzonego celu byloby wniesienie 
tej sprawy do rozpatrzenia w mającej być otwar
tą od l stycznia r. 1905 nowej instytucyi, mia
nowicie Rady do spraw górniczych*). 

Ka.PJimierz Srokowski. 

* ) P rzegl a,d Górniczo-Hutniczy, .~ 24, s tr. 637-638. 
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Rzut oka na nowsze sposoby głębokiego wiercenia. 
(CitJ,g dalszy, patrz J\~ 28, stl'. 7Bm. 

Wiercenie udarowe. Wiercenie udarowe. naj- J szerzacza najwięcej rozpowszechnionym i zastoso
więcej rozpowszechnione i ogólnie zastosowywane wanym zarówno do suchych jak i płuczkowych 
w tych wypadkach, gdzie szczególne warunki nie l wiercei'1 jest rozszerzacz pomysłu FAucK,\ (rys. 5). 
wskazują innego sposobu wiercenia, jako odpo
wiedniejszego, jest najciekawszem i odznacza się 
największą ilością odmian, z których najwi~cej 
oryginalne opisane są poniżej, uwzględniając je-
dynie wiercenia płuczkowe. , 

Przyrząd wiercący składa się z dwóch częś
ci: dłuta i obciążnika, t. j. ciężkiej grubej rury, 
umieszczonej tuż nad dłutem dla zwiększenia je
go masy. 

Rozróżniamy dwa główne rodzaje dht: dłu
ta zwyczajne ostre i dłuta-korony. Dłuto zwy
czajne znowu miewa kształt dwojaki i albo ostrze 
jego wygląda zupełnie jak ręczne dłuto ślusarskie 
(rys. 3), albo też jest zaopatrzone w ostrza boczne, 

dla dokładniejszego zaokrąglania 
ściany otworu (rys. 4). W oda RYs. 6. 

wypływa zazwyczaj z dwóch Oprócz nieg,o 
stron dłuta przez otwory, umiesz- istnieje mno-
czone nieco ponad ostrzem, lub RYS. 5· stwo rozszerza-

;; przez jeden, znajdujący się w czy, mniej lub więcej odpowiada-
samem ostrzu, jak to ma miejsce jących celowi, i noszących nazwy 'l 

'l 

'• •, 
:· ,, 
•' , . 

przy od wrotnej odmianie wier- od swoich wynalazców lub od 
cenia płuczkowego. Dla zapo- krajów, w których je pierwszy 
bieżenia niebezpieczeństwu zasy- raz zastosowano, a na wyliczenie 
pania się otworu, o czem wspomi- i opisanie ich nie wystarczyłoby 
nałem wyżej, należy rury wiert- R 4 miejsca; niemal każdy bowiem 
nicze posuwać stale i bezpośred- YS. · wiertacz ma na sumieniu co naj-
nio za dłutem; ze względu jed- mniej jeden nowy przyrząd, rozwiązujący osta
nak, że dłuto musi być mniejsze tecznie podług jego mniemania sprawę podcina
on rur, gdyż przez nie opuszcza nia otworu pod rurami. Bujnej fa.ntazyi domo

RYS. 3. 

się na dno rosłych wynalazców położono vrzed pięciu laty 
o tworu i w Galicyi skuteczną tamę przez wprowadzenie dłu
w y k o n y- ~ ta mimośrodowego, opatentowanego przez dwóch 
wa otwór najpopularniejszych wiertaczy pp. MAc GARVAYA i 
m n i ej s z y W ACLA w A WOLSKIEGO. Jest to dłuto. zaopatrzone 
niż średni- ~ w dłuższą sto:r;>k~ c~yli zawierte~ i ostrze, umiesz~ 
ca rur, dla czone powyżeJ 1 mesymetryczme względem os1 
posunięci a pionowej (rys. 6). Dłuto mimośrodowe mieści się 
więc rur w rurach, po wyjściu zaś z nich zawisa w otworze 

za dłutem należy pierwotnie wywiercony otwór w ten sposób, że ostrze górne, odgrywające rolę 
rozszerzyć, a w tym celu używają przyrządy, zwa- szczęki rozszerzacza, wychyla się poza rury i przy 
ne rozszerzaczami, podcinaczami, albo obcinacza- ruchu obrotowym zakreśla koło większe od ze
mi (od podcinania lub obcinania występów, zmniej- wnętrznej średnicy rur. Zawiertek wierci płytką 
szających średnicę otworu). Zasada budowy tych dziurę centralną w dnie otworu, równocześnie zaś 
p~zyrzą_dów polega na t~m, że dwa ,pazury (szczę- górne ostrze o_bcina pozostawiony wys~ęp _ściany. 
k1), umieszczone na zawiasach w głownym korpu- Przyrząd ten Jest tak prosty, że dziWIĆ s1ę wy
sie rozszerzacza, zamykają się podczas przesuwa- pada, iż tak długo trzeba było na niego czekać; 
nia się przyrządu w rurach, a po przejściu przez znalazł on w Galicyi powszechne zastosowanie i 
nie otwierają się natychmiast pod działaniem od- wyparł zupełnie wszelkie rozszerzacze. ~AUCK nie 
powiednia umieszczonych sprężyn. Typem roz- używa go dotąd chyba dlatego, że sam Jest wy-
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nalazcą najpopularniejszego dawniej rozszerzacza 
i maJo jest on również znany niemieckim przed
siębiorcom wiertniczym, co się da jednak wytło
maczyć tern, że w vV estfalii, gdzie wykonuj e się 
większość wierceń w l' iemczech, ist.nieje idealny 
do wiercenia teren, i rury albo posuwaią się 
wprost za zwyczajnem dłutem, same obcinając 
sobie ściany otworu, albo też zgoła otworów nie 
ruruje si~', gdyż margle, których tam spotyka się 
najwięcej, nie zasypują otworu. 

Dłuto-korona (rys. 7) używa się do wierce
nia rdzeni, jeżeli jest pożądanem wydobycie ka

wałka skały z danej głębo
kości a nie można zasto o

. wać dyamentowego wier
cenia obrotowego; wydoby
cie rdzenia na powierzch
nięjestmożliwe tylko przy 
zastosowaniu odwrotnego 
sposobu płukania. Rdzenie 
te są jednak tak małe (18-

-3(:) mm średnicy i 15-80 111 ' /l dłu
gości zależnie od rodzaju skały), że 
twierdzenie, jakoby czyniły one 
zbytecznem wiercenie dyamentowe, 
nie wytrzymuje kryty ki. 

Wymiary i ciężar obciążnika 
zależne są od średniuy i głębokości 

..., otworu i, podobnie jak średnica, 
RYs. f· zmniejszają się z głębokością. 

Między obciążnikiem a żerdziami umieszcza
no dawniej cz~ść. zwaną nożycami, której zada
niem było zapewnienie obciążnikowi z dłutem 
luźnego spadu na dno otworu (stąd nazwa przy
rządu luźnospad) oraz uchronienie żerdzi od 
wstrząśnień, wywoływanych uderzeniami dłuta. 
Luźnospadów, zastosowanych do płuczkowego 
wiercenia a wynalezionych przez rozmaitych 
wiertaczy. istnieje bardzo dużo, pominę je jednak, 
mając na myśli nowsze systemy głębokiego wier
cenia, jak pominęła je prawie wszędzie praktyka 
od czasu wynalezienia sposobów wiercenia o szyb
kich uderzeniach, o których wspomnialem na 
wstępie. l 

nabytej energii i elastyczności zawieszenia. Ze
tknięcie się dluta ze skalą trwa tu bardzo krót
ko, a wskutek tego i wstrząśnienie jest mniejszem. 
Usunięcie nożyc daje jeszcze inną ważną bardzo 
korzyść, a mianowicie pozwala znacznie doklad
niej odczuwać rodzaj wstrząśnień, jakim żerdzie 
bądź co bądź ulegają i z nich wnosić czy to o 
twardości przewiercanych skal, czy o normalnym 
przebiegu roboty. Zdarza się czasem, że dłuto 
utrąca się na dnie otworu. Przy zastosowaniu 
nożyc wiertaczowi nie tak łatwo odczuć zmianę 
uderzeń, jak przy przewodzie sztywnym, a zbyt 
późne spostrzeżenie tego wypadku może pociąg
nąć za sobą groźne następstwa dla akcyi ratun
kowej, zwanej pospolicie instrumentacyą z powo
du zastosowywania rozmaitych instrumentów ra
tunkowych. 

Przyrządy do szybkiego wiercenia dzielą się 
na dwie grupy, zależnie od sposobu, w jaki osią
ga się elastyczność zawieszenia dłuta. 

W grupie pierwszej przewód wiertniczy (czy
li żerdzie) zawieszone są zapomocą liny, która 
odbiera ruch od silnicy i przenosi go na dłuto. 
Lina podłuża się w miarę postępu roboty, dopóki 
nie przybędzie miejsca na wstawienie dalszej żer
dzi lub jej części. W danym wypadku niema 
właściwie osobnego Elastycznego zawieszenia i 
jedni twierdzą, że polega ono na długości żerdzi 
i liny, inni, że na elastyczności drzewa, używane
go zawsze do budowy wieży i żórawia wiertni-
czego. . 

Grupa druga obejmuje przyrządy, w których 
elastyczność zawieszenia zapewnioną jest przez 
zastos_owanie osobnych sprężyn. 

Zóraw wiertniczy Rapid, wynaleziony przez 
FAUCKA, jest najstarszem urządzeniem. należą~em 
do grupy pierwszej (pochodzi z roku 1896). Zer
dzie Z nie są zawieszane na wahaczu, lecz na li
nie, nawiniętej na bęben B (rys. 8) i przechodzą-

z 

Przy wierceniu szybkieroi uderzeniami sto
sowanie nożyc dla ochrony żerdzi od wstrząś
nień staje się zupełnie zbytecznem, zanim bowiem 
wstrząśnienie to zdoła przenieść się na żerdzie, 
te są już wyprężone przez ponowny ruch (pod
ryw) ku górze. Ilość tyr.h uderzeń jest rozmaitą 
w poszczególnych odmianach tego sposobu wier-
cenia i zależy od. głębokości otworu. a wogóle l . . . _ 
waha się od 60 do stukilkudziesięciu a nawet do 1··· < 
kilkuset na minutę. ' 

Dla zwiększenia ochronnego działania pod- f · 

RYs. 8. 
rywu żerdzi ku &.?rze używa się elastycznego l 
ich zawieszenia. .ttuch ku dolowi zatrzymuje 
dłuto właściwie nieco nad dnem otworu, którego cej przez kółko wodzące k, przez mimośrodowo 
ono dosięga dopiero przy szybkim ruchu, naby- 1 zaklinowane na wale ·w kółko Jl, i przez wodzące 
wanym przy wyjściu z położenia równowagi silą kółko k 11 z którego zwisa pionowo na dól i lączy 
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się z żerdziami. Wał w otrzymuje ruch obrotowy do przyrządów drugiej grupy z powodu zastoso
od silnicy za pomocą przeniesienia P. W skutek wania sprężyn. Wynalazca tego żórawia A. FAUCK 
równoleglego położenia odcinków liny k irf i J1 k1 używa prawie zawsze od wrotnej odmiany wierce
żerdzie, a z nimi dłuto, otrzymują skok cztery ra- nia płuczkowego, co jednakże nie st&.nowi charak
zy większy oci mimośrodu 111 rv. Bęben B połą- teryst.ycznej cechy przyrządu, który równie do
czony jest z małą windą o śrubie bez końca, brze może pracować i przy zwyczajnej robocie 
poruszaną ręcznie, która służy do odwijania czyli płuczkowej. Zórawie wiertnicze Rapid i Express 
popuszczania liny w miarę postępu roboty, a stąd zostat,v wynalezione i wypróbowane w Galicyi. 
bęben i winda noszą nazwę popuszczadła. Po- Zóraw wiertniczy RAKY, wynaleziony w roku 
puszczanie trwa tak długo, dopóki najwyższa żerdź 1896. należy do przyrządów drugiej grupy, t. j. o 
nie wejdzie w rury, a wówczas robotę wstrzy- zawieszeniu elastycznem. \Yahacz IV tego przy
muje się, podnosi linę i dodaje nową żerdź. rządu (rys. 9) jest zawieszony na bater·yi sprężyn, 
Czynność tę trzeba powtarzać tern częściej, im ułożonych między belkami M i N za pośr!3dnic
niżej nad. otworem umieszczono kóiko lz1 ; odleg- twem poprzecznego wału i śrub T. Podobnie 
lość ta wynosi zazwyczaj 3-5m. Opisany przy- jak w żórawiu Express, wahacz otrzymuje i tu 
rząd został przez swoich nabywców (Tranzl i S-ka ruch od osi mimośrodowej za pośrednictwem po
w Wiedniu) udoskonalony przez dodanie przeciw- ciągacz_a, którego punkt zaczepienia znajduje się 
wagi, równoważącej ciężar żerdzi, co jest waż- w p. Zerdzie zawieszone są na przodzie waha
nem zwlaszcza przy głębszych wierceniach. Od cza do specyalnego przyrządu, noszącego nazwę 
~zasu zastosowania tego przyrządu wykonano licz- klucza RAKY'EGO i skladającego się z dwóch częś
ne wiercenia w Galicyi, Austryi, Rosyi i Niem- ci. Część dolna chwyta żerdź zapomocą szczęk, 
czech o głębokościach, przewyższających 800m. l podobnych do szcz ęk gwintownicy, spoczywa na 
Nadaje się on również do ręcznego wiercenia i odpowiedniej lanej ponstawce, umieszczonej na 
daje możność wykonania 30m otworu na dobę. przodzie wahacza, i posiada dwa uchwyty dla 

nadania ręcznie dlutu ruchu obrotowego. 
Górna część klucza spoczywa na dolnej 
i może być zapomocą szczęk połączona 

~~~~~~~~~~ sztywnie z żerdziami. Zawiera ona czte
ry sworznie, umieszczone w odpowied
nich pionowych otworach, i wystające z 
górnej części klucza ku dołowi, t. j. ku 
dolnej jego części, której dotykają, utrzy
mywane w tern polożeniu przez spiralne 
sprężyny, równoważące ciężar własny gór
nej części klucza. Aby popuścić żerdź w 
miarę postępu roboty, zamyka się jed
nym ruchem górną część klucza, a otwie
ra dolną, i żerdź, nie trzymana przez 
szczęki dolnej części klucza, posuwa się 
na dór, ściskając cztery sprężyny spiral

RYS. 9. 

W żórawiu wiertniczym Rheinpreussen (z 
roku 1898) lina jest nawinięta na bębnie, który 
zapomocą systemu dźwigni otrzymuje ruch wa
hadŁowy. Po usunięciu polączenia z dźwigniami 
używa się tego samego bębna jako windy do wy
ciągania żerdzi, nie tak jak w żórawiu Rapid, w 
którym przyrząd do wiercenia jest zupełnie nie
zależny od windy wyciągowej. W żórawiu Rhein
preussen jako przeciwwagę dla ciężaru żerdzi za
stosowano cylinder parowy, odpowiednio palączo
ny z wahającym się bębnem. Przyrząd ten, uży
wany wyłącznie w Westfalii, wykon al w tamtej
szych marglach wiercenia 5-600 m glębokie, 
osiągnąwszy raz postęp 75 111- na 24 godzin; średni 
postęP. roboty wynosi przy nim 30-40 m. 

Żóraw wiertniczy Express"') stanowi przejście 
l-
c ' 

* ) Przegląd Górni.,zo-Hutniczy, :.\! 10. 

l ne, działające na sworznie górnej części; gdy 
klucze zetkną się zupełnie z sobą. zamyka się 
dolną część klucza, a otwiera górną; sprężyny 
podnoszą natychmiast górną część klucza względ · 
nie wysuwają z niego cztery sworznie, zapomocą 
których górna część klucza spoczywa na dolnej. 
Robota idzie nader szybko i pewnie, a zazwy
czaj używane posunięcie wynosi 1-2 cm.. Jak 
widzimy, zastąpiono tu używaną zwykle windę 
ze śrubą bez końca kluczem, który służy do po
puszczania żerdzi i nadawania im ruchu obroto
wego. Dla przepuszczenia przez klucz mufy żer
dzi opuszcza się podczas wiercenia cały wahacz 
zapomocą śrub T, z których jedna jest prawa, a 
druga lewa, a których mutry są zazębione; po
między mutrami zaś znajduje się kolo zębate, 
poruszane korbą k. Po opuszczeniu wahacza na 
dlugość mufy, otwiera się klucze i wahacz pod
nosi; klucze mijają mufę i robota; wra?a . do nor-
malnego przebiegu. Podczas wye1ągama 1 zapusz-
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~zania dłuta wahacz usuwa się w tył na wale po- l wszechnie przed wprowadzeniem kluczy RAKY'EGO. 
przecznym, który _porusza się w odpowiednio Przyrząd HACKENBERGA z roku 1901 zbudowa
urządzonej ramie. Zóraw ten, stanowiący wlas- ny jest na zupełnie innych zasadach. Uderza tu 
ność towarzystwa Internationale Bohrgesellschaft, w oczy brak wahacza i na tern też polega_ zasad
na czele którego stoi wynalazca RAKY, wsławił się nicza różnica budowy tego przyrządu. Zerdzie 
w krótkim czasie więcej, niż wszystkie inne, dzię- są zawieszone zapomocą kluczy lub śruby na 
ki kilku nadzwyczajnym rezultatom roboty, jaki- dwóch mocnych poprzecznych belkach żelaznych, 
mi się szc~yci, osiągnię~o bow~em P?strp przes~ło pomiędzy kt_óremi ~najd~je się silna baterya sprę-
200 111- w c1ągu 24 godzm, a kllkadz1es1ąt metrow l żyn. Wlaścnvy w1ercemu ruch udarowy dłuta 
na dobę stanowi normalny prz@ciętny postęp. Te osiąga się zapomocą walu o dwóch korbach, znaj
nadzwyczajne rezultaty osiągane były w West- dującego się na wózku, który jest umieszczony 
falii lub Belgii, gdzie wiercenie jest nadzwyczaj l na pierwszym pomoście wieży. Wał korbowy 
łatwem. W roku 1897 sysi.em RAKY'EGO wprowa- ~ otrzymuje ruch od przekładni pasowej i udziela 
dzony był w Galicyi (w Schodnicy) z zamiarem go belkom zapomocą dwóch pociągaczy, łączą
pobicia i wyrugowania przestarzałego systemu cych je z korbami wału. Przeciętny postęp ro
kanadyjskiego; okazało się jednak. że ten tak boty, który osiągano przy zastosowaniu przyrzą
nadzwyczaj szybki sposób ~iercenia w marglach du HACKENBERGA, przekraczał nawet 100 m na 24 
jest zupełnie nieodpowiedni w galicyjskich ilo- godzin. Z powodu jednak braku możności zrów
lupkach i sypkich łupkach eoceńskich, ponieważ noważenia ciężaru żerdzi używa się przyrządu 
postęp roboty z zastosowaniem przyrząd11 RAKY tego li tylko do wierceń o głębokości około 350m, 
był mniejszy od przeciętnego postępu, osiąganego a okoliczność ta w połączeniu ze znacznami trud
sposobem kanadyjskim. Powtórzywszy niefortun- nościami ustawienia i dozoru przy jego zastoso
ną próbę raz jeszcze w innem miejscu w Galicyi, waniu przeszkadzają należytemu jego rozpow
porzucil RAKY niewdzięczną polską ziemię i prze- szechnieniu. 
niósł się do Rumunii, gdzie również nie zdołał Najnowszym przyrządem dla głębokiego 
pobić i wyrugować sposobu kanadyjskiego. wiercenia jest wynaleziony przez inżyniera W AC-

Doświadczenie, zrobione przez RAKY'F.GO w LAWA WoLsKIEGO taran wodny, którego budowa 
Galicyi, wskazuje, w jak wysokim stopniu sposób polega na zupełnie oryginalnych, nigdy dotąd 
wiercenia powinien być zastosowywany do terenu, nie stosowanych zasadach. Ponieważ sam wyna
jaki się przebija. Idealnem Ul'ządzeniem byłoby lazca ma zabrać głos w tej sprawie na lamach 
takie, które jednoczyłoby równocześnie kilka za- Przeglq.rlu Górniczo-Hzttlliczego, nie będę opisywał 
sadniczo różniących się sposobów tak, żeby można szczegółowo budowy tarana, wspomnę tylko o za
je było dowolnie stosować. Mimo złe doświadcza- sadach, które posłużyły wyjściem do jego budowy. 
nia, zrobione w Galicyi i Rumunii, cieszy się N aj większą niedogodnością każdego głębokiego 
sposób RAKY'EGO w Niemczech zasłużoną slawą otworu wiertniczego jest długi przewód żerdzi 
pierw~zorzędnego sposobu głębokiego wiercenia. wiertniczych, które trzeba poruszać, a które z 

Zóraw wiertniczy VoGLA, opatentowany w r. czasem zużywają się od wstrząśnień, łamią i po-
1897, jest odmianą poprzedniego. Nieznaczna róż- wodują wypadki tem niebezpieczniejsze a zara
nica zachodzi w rozkładzie sprężyn, unoszących zem tern prawdopodobniejsze, im giębszym jest 
wahacz, właściwa zaś oryginalność pomysTu pole- otwór wiertniczy. Z tego też powodu uważał 
g a na sposobie uruchomienia wahacza przez po- WOLSKI za ide aJ: przyrządu wiertniczego taki, w 
ciągacz. Zazwyczaj pociągacz ma u góry oś, spo- którym byłoby w ruchu jedynie dłuto, jako wy
czywającą w odpowiednich lożach, umieszczonych konywujące właściwą pracę wiertniczą, żerdzie 
na wahaczu; VoGL zastąpił oś i Joża płytą i od- zaś pozostawały w zupełnym spokoiu, jeżeli się 
powiedniami wodzidłami, na podobieństwo krzy- pominie ruch obrotowy oraz postępowy w miarę 
żulca ~ ,iego wodzidła w maszynach parowych. posuwania się roboty. Zarazem za~ważył _ge~ial
W. odzldła są zaopatrzone w sprężyny, które dzia- 1 ny nasz inżynier, że nawet wyżeJ wym1emone 
ł:aJ'J! w ~en sposób, że wahacz wykonywa wychy- nowsze sposoby wiercenia nie nadają dłutu tej 
lema w1ększe i szybsze, niż pociągacz. Klucze, energii, jaką mieć ono powinno w myśl wzoru 
popuszczające żerdzie, podolme są do kluczy RA- 2 

' t '. . . . t IIZV • k 'd . l' b . d . d KY EGO z ą. rozmcą, ze 1 u zastosowano spręży- - , - ; Ja eśmy w1 z1e 1 ow1em poprze mo, spa a 
ny, potęguJące wychylenia żerdzi i ich ilość w 2 
stosunku do wykonywanych przez wahacz. Wier- ono przy użyciu wszysi.lcich przyrządów mniej 
cenia, wykonane tym przyrządem, postępowały lub więcej luźno i to z bardzo małych (4-8 cm) 
przooiętnie z szybkością 48 m na 24 godzin. wysokości, nabyta zatem końcowa prędkość (v) jest 

Przyrząd VERBUNTA różni się od poprzed- bardzo nieznaczną. Wynikiem tych spostrzeżeń 
nich tern, że nie posiada ani sprężyn ani kluczy był pomysł, obecnie już wypróbowany i wpro
popuszczających RAKY'EGo; cały przyrząd zbudo- ~ wadzony w praktyce, który polega na zastoso
wanY: jest z drzewa, a popuszczani_e żerdzi o_dby- waniu d~a uruchomi~nia dłuta siły hydraulicznej. 
wa s1ę zapomocą śruby popustoweJ, używaneJ po- ZamykaJąC w wodomągu nagle kurek, usłyszymy 
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w rurze stuk; jest to właśnie uderzenie taranu gdzie wywiercił dwa otwory; jeden głębokości 
wodnego. Vi oda, nagle zatrzymana w biegu, pę- 650 m w ciągu 45 dni czyli 446 godzin właściwej 
dzi dalej mocą ~ezwł~dności i ścis~a się .w _mi~j- ro?oty wiertnicz~j, dr~gi 709 m w ci<jgu 754 go
scu powstrzymama biegu, powoduJąC Ciśmeme, l dzm roboczych, 1 pob1ł wspołzawodmczące z nim 
wysokość którego zależy od szybkości poruszania niemieckie przyrządy dla wierceń szybkich ude
się wody. Teoryę udaru .wodnego pierwszy opr~- rzeniac~. Obecnie ~ OLSKl .wierci dwoma przy
cował WoLsKI, zdobywaJąc~ powszechne uzname rządami w Borysławm, gdz1e zdobył od razu na . 
powag naukowych. Przy prędkości przepływu początku rekord. 
wody, wynoszącej 1n? na sekundę, siła. udaru Z działania taranu WoLSKIEGO wynika, że 
w:yno~i 14 atmosfer. SciśJ?i~te cząs~k~ wody C?- ~ m~my ~u do czynienia ze zw.ykł:y:m sposobem 
faJą stę mocą elastycznośCI 1 ~·ozpręzaJą, po~obme Wiercen~a płu.czko':'ego, wystęJ?UJą w1ęc przy nim 
Jak fale głosowe. z szybkością 1435 metrow na wapommane JUŻ medogodnośCI w rozpoznawaniu 
sekundę, a przy jednometrowej wysokości słupa rodzaju przewiercanej skały, i to w stopniu tern 
wody fala, wywołana udarem, przebiega 700 razy wyższym, im szybciej postępuje robota i zmie
tam i z powrotem. Jeżeli nad kurkiem, zamyka- niają się warstwy. WoLsKI jednak zapobiegł w 
jącym nagle przepływ wody, znajdzie się mały zupełności tej niedogodności wierceń płuczko
otwór, to w chwili zamknięcia kurka wytryśnie wych, zast osowawszy do i.aranu wiercenie koro
z otworu woda z siłą, odpowiadającą jej ściśnie- ną udarową, zapomocą której wydobywa rdzenie 
ni u. N a tej ~eorr:i oparł WOLSKI. budowę swego ni.e ustrpujące co do średnicy rdzeniom przy 
przyrządu w1ertmczego, nazywaJąC go taranem w1ercemu dyamentowem. Trudno byłoby twier
wodnym i przenosząc wytryskującą wodę w chwi- dzić, że wiercenie rdzeni taranem W OLSKIEGO mo
li raptownego zamknięcia kurka, względnie jej że wyrugować wiercenie dyamentowe, nie ule()'a 
silę na dłuto . Budowa przyrządu i jego działa- jednak wątpliwości. że jest ono znacznie d.osl~o
nie przedstawiają się zasadniczo jak następuje: nalsze od wiercenia rdzeni odwrotnym sposobem 
pod ciśnieniem dwudziestu kilku atmosfer wtła- płuczkowym FAUCKA z zastosowaniem żórawia Ex
cza się wodę do żerdzi, zakończonych nad otwo· press, a w wielu wypadkach może powstrzymać 
rem motorem hydraulicznym; woda przechodzi do przed przedwczesnem użyciem bardzo kosztowne
niego przez wentyl z klapą, którą spr9żyna stale go wiercenia dyamentowego. Do ruchu obroto
podnosi do góry, t. j. otwiera. Prąd wody, osiąg- wego żerdzi użył WoLsKI turbinki, która zastępu
nąwszy pewną szybkość, przezwycięża opór sprę- je w zupełności stosowaną dawniej pracę ręczną . 
żyny, porywa ze sobą klapę i zamyka w ten robotnika, a która ma być wypróbowaną i przy 
sposób nadzwyczaj szybko wentyl, wstrzymując wierceniu dyamentowem. 
przepływ wody. Następuje udar wodny, a prze- Wiercenie obrotowe (rotat.J'.flle). Rozróżniamy 
niesiony na dłuto, rzuca je nadzwyczaj silnie a trzy główne składowe części przyrządu, a miano
zatem z wielką prędko~cią na dno otworn. \Vy- wicie: l) przyrząd, kruszący skałę, 2) żerdzie 
sokość bijącego słupa wody reguluje bania po- 1 wiertnicze, 3) przyrząd, nadający ruch obrotowy. 
wietrzna, umieszczona we właściwej odległości Z wyjątkiem właściwych świdrów ziemnych, 
n~d _went:ylem. Gdy działani~ pi~rwsz~go wstrząś- \ które mają ba.rdzo ograniczone za~toso~anie i nie 
mema mmęło, sprężyna, znaJdUJąCa się w wenty- mogą być zahczane do przyrządow wiercących, . 
lu, otwiera klapę, inna zaś podnosi równocześnie korona jest typem przyrządu do wiercenia obro
dluto; wyżej opisana czynność powtarza się z towego. Praca korony polega na tem. że wysta
szybkością kilkunastu razy na sekundę, czyli dłu- jące u j ej spodu części ścierają skalę podczas ru
to wykonuje kilkaset (600-800) uderzeń na mi- chu obrotowego na rniazO'ę i wycinają w niei 
nutę. Z powyższego widzimy, że przyrząd ten pierścień, pozostawiając niet1miętą część wewnętrz
jest jedynym, na który głębokość otworu wiert- ną, czyli tak zwany rdzeń, który w miarę postę
niczego nie ma żadnego wpływu, gdyż dłuto pra- pu roboty wchodzi coraz wyżej w koronę. Co 
cuje w tych samych warunkach przy głębokości do samej pracy, to jest on a spokojną i ciągłą, a 
100 i 1000 m, jest on zatem stworzony do wyko- więc ekonomiczniejszą i nie zatraca się znacznej 
nywania wierceń bardzo głębokich, których p0- części siły przez nieustanne wstrząśnienia, jak ma 
trzeba coraz więcej daje się uczuwać. Obok zu- to miejsce przy wierceniu udarowem. Najważ
pełnego bezpieczeństwa ruchu wykazuje taran niejszą jednak dodatnią stroną wiercenia obroto
\VoLsKJEGO niezwykle dużą szybkość postępu wier- wego są jak najdokładniejsze wskazówki o rodza
cenia i zdobywa jeden rekord po drugim. W po- ju przewiercanych skal, ponieważ wydobyte rdze
kładach miękkich osiągnięto tym przyrządem nie mogą być tak dużych rozmiarów i w tak 
postęp przeszło 7 111 na godzinę, w bardzo twar- dobrym stanie, jak to nie jest możliwem w żad
dym piaskowcu zaś 70 cm. Przy taranie używa nym innym sposobie wiercenia. I tu jednak wy
WoLsKI zawsze dłut mimośrodowych i posuwa ru- stępują trudnośc.i, które niezawsze dają się prze
ry bezpośrednio za dłutem. zwyciężyć, gdyż wydobycie rdzenia napotyka 

Udoskonaliwszy budowę swego przyrządu, często na przeszkody, z którymi trzeba walczyć 
udal się wynalazca ubiegłego roku do Westfalii, bądź to przyrządami, bądź to sposobem roboty. 
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Są skały, które wogóle rdzenia n~e tworzą, jak l je?nej i tej samej spoistości skaly otrzymamy 
piasek, g~i:!ly pi_asz?z;rste i mo,kre, 1ły, bardzo kr~- l w1ększe dlugoś~i rdzen_ia: pr~y większych śred~i
che lupki, węg1el 1 mne, z ktorych wydob_yć m_oz- ca~h . . Odwrotme, ZJ?DleJszaJąc średmcę rdzema, 
na przy sprzyjających warunkacP.. zaledw1~ m_1al. doJd~Iemy c~o ';YIDiaru, przy którym wysokość 
Przy innych skalach. wydoby?1e _rdzema Jest brdz1e praw1~ rowna zeru_, czyli że dana skala 
możliwe po zastosowamu odpow1e~mch pr~yrzą- me da r~z~ma, gdy średr:ICa. korony przekroczy 
dów, a w tym celu nad koroną umieszcza s1ę ru- 1 pewne m1~1mum. Rozumie s1ę samo przez się, że 
ra, do której wchodzi rdzeu, a stąd rura nos~ przy maleJ spoistości skały minimum to będzie 
nazwę rury rdzeniowej. Początkowo chwytano 1 ' dosy~ znac~ne .. J?la oszczędności starano się uży
wydobywano rdzenie zapomocą wewnętrznego wy· 1

1 

wać ,1ak naJmnieJszych średnic do wierceń dya
stępu korony, na którym :vspi~rał" si9 _rdzeń po mento:wych, c~l jednak, tych wierceń, to jest wy
dostaniu się do rury rdzemoweJ. Sposob ten, p- dobyme rdzema, rychło wskazalo na niewlaści
ko bardzo niedostateczny, rychło zarzucono i wość tej oszczędności i doświadczenie dowiodło, 
wprowad~ono _do rury_ rd~e~iowej ~prężyny_, a że d~a w_ierceń w formacyi wę~lowej . ~ie po:vin
ostateczme stozkowy 1;nerśmen, przemęty w Jed- no s1ę uzywać korony o średmcy mmeJszeJ mż 3 
nem miejscu i posiadaJąCY występy wewnętl·zne, cale, a ze względu na możliwość natrafienia na 
które chwytają rdze1'1. jak zęby i uryw ,,ją go przy sypkie skały lub uskoki, które zazwyczaj zmusza
pociąg_nięc~u ca~ego prze_wodu wiertniczego w gó- ją _ ~o zmniejsze?ia przekroju, ~epi~j. j~st !lawet 
rę. PierśCień Jednak mezawsze chwyta rdzeń u mmnnum to 7.w1ększyć do 4 cah . .NaJWięceJ uży
samego spodu i można go stracić. Aby te straty waną jest korona dyamentowa LEsCHOTA (1·ys. 10). 
uczynić jak najmniejszemi, ruch pierścienia ogra- Dla przepuszczenia wody płuczącej robi się w 
nicza się występem, utworzonym przez rurę rdze- koronie 3-8 rowków wewnętrznych i zewnętrz
niową, której wewnętrzna średnica jest zawsze nych (na rys. 10 są 4 rowki). Najczęściej uży
mniejszą od średnicy łącznika, zawierającego wane średnice koron dyamentowych są 182 mm 
pierścień (rys. 10). Korona jest bardzo nizkim (7 cali) do 52 111111 (2 cale), liczba dyamentów zaś 

1 pierścieniem z miękkiego żelaza; waha się pomiędzy 16 i 6, stosownie do rozroia
łącznik z pierścieniem jest tak rów korony. Ze względu na rdzeń byłoby pożą
dlugi, aby pierścień mógł otwie- dane używać koron o jak największych średnicach, 

- ._ rać się i zamykać; rura rdzenia- na przeszkodzie temu jednak st01 koszt dyamen-
wa, której normalna długość wy- tów oraz niebezpieczeństwo urwania korony i za
nosi 10-15 m, łączy się z żerdzia- stawienia jej w otworze; im większą bowiem jest 
mi. Przy sprzyjających warun- korona, tern większy wycina w skale pierścień i 
kach można byłoby wydobywać tern większy ma opór do przezwyciężenia. 
rdzenie o długości, ograniczonej Rozpowszechnienie się wierceń dyamento
wysokością wieży, zwięk zając od- wych wywolalo zwyżkę cen dyamentów, co zna
powiednia długość rury rdzenia- l wu pociągnęło za sobą usiłowania zastąpienia ko
wej; rzadko jednak robi się tego ron dyamentowych innemi i w ten sposób weszły 
rodzaju doświadczenia, gdyż po- w użycie korony stalowe zębate, zaopatrzone u 
trzeba częstego badania korony i dołu z wewnętrznej i zewnętrznej strony w zęby 
obawa zni zczenia rdzeni przez 1 na kształt frezerów do metali. Korony takie pra
tarcie wewnętrzne w rurze rdze- cują wolniej od dyamentowych, ale są bezporów
niowej zmusza do przerywania l nania tańsze i znajdują obszerne zastosowanie 
roboty i wydobywania korony i przy wierceniach w skalach miększych, jak lupki 
rdzenia na powierzchnię. W ska- węglowe, gliny, margle i t. p. 

l 

$-
Rvs. 10. 

lach twardych krzemionkowych Rury rdzeniowe przedJuża się często znacz
tarcie rdzenia o pierścień niszczy nie więcej, niż tego rdzeń wymaga, slużą one 
jego zęby, dla zapobieżenia więc bowiem do prowadzenia korony i zabezpieczają 
temu obsadza się w tym wypadku otwór od skrzywienia. W wypadkach, gdy ruro
i te ostatnie dyamentam.i. Najważ- wanie nie posuwa się bezpośrednio za koroną, za
niejszym współczynnikiem dlugoś- stępują je podczas roboty rury rdzeniowe i w 
ci rdzenia jest jego średnica. Ko- ten sposób przeciwdziałają zasypowi oraz powodu
rana, trąc o powierzchnię rdzenia, ją w wązkiej szczelinie pomiędzy ścianą otworu 
skręca go i wywołuje dążność do wiertniczego a rurą znaczną prędkość wody piu
urwania się, której na przeszko- czącej, która jest w stanie porywać ze sobą cząs
dzie stoi opór spoistości skaly. teczki ukruszonej skały. Rury rdzeniowe zakoń
Ponieważ sila tarcia jest propor- czone są u góry stożkowam przejściem dla palą
cyanalną do średnicy rdzenia, sila czenia ich z żerdziami. 

zaś oporu spoistości skały do jego przekroju czy- (n. N.) 
li do kwadratu średnicy, więc teoretycznie przy Zyg11umt Bielski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w sierpniu r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W sierpniu r. 1904 wytwórczość galmanu była następująca: 

Nazwa kopialni 

olesław B 
J 
u 
ózef. 
lisses 

Rok 1903 Rok 1904 

Od p ocze,tku l Od pocze,tk u 
Sierpień ro~u d~ 31 Sierpień l' o.ku d~ 31 

sterpnta s1erprua. 

p u d ó w 

l 

l 70836 677 47 1 10) 28o 672 743 
l 14 278 864 700 147 648 l 1)9830 
183 876 l l 522 084 ·~70 182 1 88r Go2 

W r. 1904 wydobyto "' ięcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1903 

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

- pudó w l % pudów l % 

+ + 4728 1 -34444 48 - l 

+ 3337° + 29 + 295 130 + 34 
+ 86 300 + 47 + 359 5'8 + 24 

Razem l 36899J l 3004255 l 523110 1 3714175 l +154120 l + 42 1+ 649920 1 + 21 

Podług gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 184636 pudów i drobny 338 474 
pudy. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 
ózef. 
l isses 

.Rok 1903 

Sierpień 
Od pocze,tku 
roku do 31 

sierpnia 

----p u 

18 331 J81 300 
- -

2249 28951 

Rok 1904 

Od pocze,tku 
Sierpień roku do 31 

sierpnia. 

d ó w 

37735 256659 
- -

l 612 27664 

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

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

pudów l % pudów l Ql 
10 

+ 19404 + 106 + 75 359 + 42 
- - - -

- 637 - 28 - l 287 - -4 

Razem 2o58o l 210251 l 39347 l 284323 l +'87l1? l + 91 , +74072 1 + 35 

Dnia 31 sierpnia pozostalość wydobytego 26691 rubli. Przeciętny zarobek jednego robotni
galmanu na kopalniach wynosiła 2477 801 1m- ka wynosil na dniówkę 91 kop. Wypadków nie
dów, galmanu z błyszczem olowiu 1307 058 pud o w. szczęśliwych z robotnikami by lo: 17, zakończonych 

W sierpniu r . 1904 w 3 czynnych kopalniach częściową niezdolnościa, do pracy, i 15, zakończo
galmanu przeciętna liczba robotników wynosiła nych wyzdrowieniem zupelnem. 
1178. Robotnicy odrobili 29437 dniówek i zarobili 

Pfukanie galmanu. W sierpniu r. 1904 wytwórczość galmanu pfukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Ol 
Me 

kuska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1903 

l Od p ocze,tku 
Sierpień roku do 31 

l si erpnia. 

----
p u 

87016 577 279 
15?60 6s1io 

112100 944ogo 

Rok 1904 

Od pocze,tku 
Sierpień r oku do 81 

sierpnia. 

d ó w 

cf!.576 l 7'7 446 
- 15 000 

151 108 l os8203 

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

Od początku rok 
Sierpień do 31 sierpnia 

u 

pudów l % pudów l % 

+ , 1 5oo + 13 + 14010 1+ 24 
- '5 ?fu - 100 - so?fu - 78 
+ 39oo8 + 35 + 114113 + 12 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

Bolesławska 

Olkuska . 
Mechaniczna 

-

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

Sierpień 
Od początku Od poc za,tku 

Sierpień l roku do 31 Sierpień l rok.u do B1 
sierpnia s1erpn1a. ____ ...._ ___ __,_ ________ - ----..",..-

p 

4 8j'2 
-

l 
-

u 

3' 282 
-
-

d ó w pudów / % 

18o 

+ 1033 + 21 

+ 180 + 
l 

Od początku roku 
do 31 sierpnia 

pudów l 00 

+ J 538 + 18 
- -

+ 3 130 + -

Razem . l 4852 l 31282 l 6o6s l 39950 l+ 1213 1 + 251 + 8668 1 + 2S 

Dnia 31 sierpnia r. 190± pozostaJość galma- odrobili 4600 dniówek i zarobili 3128 rubli . Prze
nu płukanego na płuczkach wynosila 497 818 p u- ciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy
dów, błyszczu olawiu 7 936 pudów. nosił 68 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot

W sierpniu r . 1904 w 2 czynnych płuczkach nikami było: 1, zakończony częściową niezdal
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba za- nością do pracy i l, zakończony wyzdrowieniem 
trudnionych robotników wynosila 200. R obotnicy zupełnem. 

Wytapianie cynku. W sierpniu r. 190± wytwórczość cynku była następująca: 

. . .. 
Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

. 

Rok 1903 

-
Sierpień l Od pocza,tku 

roku d o 31 
sierpnia 

p u 

23 o68,so l 1)8 683,99 
'3 66o 98 467 
17 772 ! 135919 

Rok 1904 
-

, . Od pocza,tku 
Slel'pleń l rol.m do. 31 

s1erpma 

d ó w 

l 

22 421,25 190 827?75 
13478 l 995'-1 
,g 164 l '38 956 

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

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

pudów l o/o - pudów l Ofo 
- 647,25 - 3 + 32 143,76 + 20 

- r82 - I +l 047 + l 
+ 392 + 2 + 3°37 + 2 

Razem l 54 soo,so 393 069,99 l 54 o63,25 429 297?75 1- 437,25 1 - t l + 36 227,?5 1 + 9 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1903 

Sierpień 
Od początku 
roku do 31 

sierpnia. 

p u 

l 0!2,6o 15 636,6o 
427 3 3°4 
)18 3727 

Rok 1904 

l Od pooza,tku 
Sierpień 

1 

ro~u do. 31 
s1erpn1a 

d ó w 

2 284~55 l 14786,50 
442 3705 

• l 539 3931 

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

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

pudów l % pudów l Ol ,u 

+l 271,95 +12Ó - 8so,ro - 5 
+ 15 + 4 + 401 + 12 

+ 21 + 4 + 204 + 5 

R azem l 1 957,6o l 22 667,6o l 3 265,55 l 22 422,50 l+ 1 307,95 1 + 0 1- 245,10 l -
Dnia 31 sierpnia r. 1904 J?Ozostalość wyto- ~ dniówek i zarobili 26 098 rubli. Przeciętny zarobek 

pionego cynku w hutach wynos1la 21755,72 pu- jednego robotnika wynosił: na dniówkę l rub. 27 
dów, pyłku cynkowego 4 375,20 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z r obot nikami 

W sierpniu r . 1904 w 3 czynnych hutach bylo 9, zakończouych wyzdrowieniem zupeŁnem. 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych r o-
botników wynosila 661. Robotnicy odrobili 20497 R . K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami zelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w październiku r. 1904. 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-
R ok 1903 --~--~o k 1904 W r.1904 wysłano węgla. wię-

Nazwa 
kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko-Wiedańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice . . 
Hrabia ltenard 
Pary~ 

Kazimierz i Fel iks 
Saturn 
Czeladź 

Flora. 
Jan . 
Antoni 
Leokadya. . 
Mikołaj i Franc 
Matylda . 
Grodziec I 

iszek . 

Huta Bankowa 
Andrzej IT i Tade 
Jakób. 
Flotz Rudolf . 
Andrzej l. 
Helena 
Tadeusz l . 
Al wina. 
Stena 
Wańc .. yków 
Grodziec n 
Nierada . 
Katarzyna i Lud 

usz n. 

wika. 

ltaze m. 

zna Droga 1ala 
lwangrodzko-O~b 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia 1-tenard 
Pary1; 
Kazimierz 
Antoni 
Red en 
Andrzej I . 
Helena 
Matylda . 
Tadeusz I. 
Jakób o 

Wańczyków 

Francis<llek 

rowska 

l 

w Y S Ł A ~ O W Ę G L A 

W mi~sis,cu Od pocza,tku roku W miesis,cu Od poczs,tku roku 
październiku do 31 pażd'lliernika paMzierniku do 31 października 

"' ~-g;., "' ~-g;., ~ "'-=» ~ ~·g;., 
"' od "' " ·o ce .... ~ :0 ca .... ~ -o ce.,..j o ·o ~·~ ~ 
bO j;;"" to> p.~ o bO j;;~_g bO odO ;., _g >,od _g o Nce~ o o o 
a: a: .. .,c a: .. .,o a: .... o &:pk &:pk &: p ... &:pk 

w A G o N ó w ., 
2 736 101 23 260 95 i 345 !lO 23 028 94 
2 419 90 17 271 70 2 542 98 18 892 77 
3186 118 22202 91 2 359 91 25 374 103 
2 757 102 241>l5 99 2 381 92 24109 98 
2 227 83 1710<! 70 2 252 87 19 580 80 
2 551 95 <!l 196 86 1 704 66 20 2:t6 82 
3 752 139 31:m 127 3 298 127 30 781 125 
3 094 114 27 899 115 2 858 110 :tu 767 109 
1468 54 13 395 55 1 489 57 13 457 l 5ó 

220 8 3 124 l X 330 13 2 828 11 
532 20 5 210 21 479 18 5 119 21 
- - 11 o - - - -

22 1 :~65 2 49 :t 438 2 
27 1 151 1 - - 73 o 

- - t tiu 1 - - - -
10 o 218 l 4 o 54 o 

182 7 441 2 48 2 1 370 5 
6 o 136 o 60 2 264 1 

161 6 l 648 7 143 5 2 058 8 
27 1 216 1 34 1 424 2 
30 1 466 2 45 2 450 2 

- - 65 o - - 51 o 
30 l 33:t 1 12 o 217 1 

- - 48 o - - - -
- - 17 o - - - -
164 6 1 2*0 5 425 16 3 674 J5 
240 9 

l 
2 831 l 11 

l 
296 11 

l 
2 644 11 

148 6 1 363 5 78 3 982 4 

25 989 963 215 7811 881 23 231 893 222 860 906 

1 953 72 14 593 60 1107 43 13 592 55 
794 30 !) 378 22 128 5 3 fl87 15 

1 iO<l 63 13 314 54 <:548 33 12 587 51 
1 595 59 10 785 44 68-1 26 9 864 40 
1359 50 11 316 46 816 31 11 090 *f> 

- - 7 o - - - -
109 4 644 3 110 4 J 134 5 

74 3 596 3 91 4 813 3 
46 2 522 2 12 o 161 1 

7 o 91 o - - 11 o 
- - 15 o - - 19 o 

62 2 211 1 21 1 713 3 
- - 21 o - - - -

1 o 10 o - - 2 o 
l 

cei ( +) albo mniej (- ), niż 
w roku 1903 

1 ------------~------------

W miesis,cu 
październiku 

wagonów l 

- 391 --
+ 123 + - 827 -
- 376 -

+ 25 + 
- 847 -
- 454 -
- <!36 -

+ 21 t + 110 
- 53 -

-
' 27 + T - <!7 -

-
- 6 -
- 134 -
+ 54 + - J8 -
+ 7 t + 15 

-
- 18 -

-
-

l+ 
261 t 56 

70 -

- ",.,_ 
- 8-16 -
- 666 -
- ~54 -
- 911 -
- 543 -

-

t l t 17 
- 34 -
- _7 1-

-
~r - 1 -

14 
5 

26 
14 

1 
33 
12 
8 
1 

50 
10 

-
123 
100 
-

60 
74 

900 
11 
26 
50 

-
60 

-
-

W okresie czasu 
od poczs,tku roku 

do 31 października 

wagonów j 

- 232 - 10 
+ 1 621 t 9 
+ 3172 14 
- 76 - o 
+ 2 478 + 14 
- 970 - 5 
- 456 -- 1 
-- 1132 - { 

+ 6~ + o 
- 296 - 9 
- 91 - 2 
- 11 - 100 
+ 73 + 20 

78 - fil 
- 160 - 100 
-- 164 - 7f> 

i 
929 

l 
211 

128 94 
410 25 
20S 96 

- 16 - 3 
- 14 - 21 
- 115 -- 3~ 
- 48 - 100 
- 17 - 100 

159 + 2 434 + 195 

23 , - 187 \ - 7 
47 - 381 - 28 

11 + 7 071 + 3 

43 - 1 001 - 7 
8-! - l 791 - 33 
50 - 727 - 5 
b7 - 921 - 9 
40 - 226 - 2 

- - 7 - 100 
o t 490 t 76 
3 '2.17 36 
6 - 361 - 69 

100 - 80 - 88 
- t 4 t 27 
19 502 238 

- - 21 -- 100 
100 - 8 - 80 

l 

Razem. l 7702 l 285 l 57503 / 235 l 3 817 / 147 l 53573 / 218 1-3885 1- 50 1- 3930 / - 7 
Wog-ó-le--,~3~3~69~1~~ ~12~4~8~~~27~3~29~2+l ~t~11~64I-2~7~04~8~J-1~0~40~,-2~7~64~3~3+/ ~1 ~12~4+1~6~6~43'/~--20~I+ __ 3.-14-1~/-+----1 
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W październiku roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po '96? wagonów dr. żel. W~rszawsko- ~i~deńskiej 
na dz1eń roboczy, co czym na caly m1es1ąc 24602 
wagony. Z liczby tej kopalnie odwolaly 2339 
wagonów, czyli 10°/0 ; winny byly przeto otrzy
mać 22 263 wagony; przyj ęly dodatkowo ponad 
normę 205 wagonów. wlaści~e odwołanie wynosi
lo przeto 2134 wagony, ~zyh 9% . Droga żelazna 
podstawiła 22468 wagonow czy h 864 wagony na 
dzień roboczy, a przeto o 205 wagonów, czyli 1% 
więcej, niż kopalnie winny b:~-!y otrzym~ć. Oprócz 
tego droga żelazna podstawiła kopalmoro ponad 
normę 8±7 wagonów austryackich. 

W październiku roku 1904 przypadało do po
-dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 260 wa~onów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow
sk iej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 
·6 599 wagonów. Z liczby tej k opalnie odwolaly 
1422 wagony, czyli 220Jo, przyjęły dodatkowo 
ponad normę 82 wagony, wlaściwe odwołanie 
wynosiło przeto J 340 wagonów czyli 200fo. Droga 
~elazna podstawiła 3787 wagonów, czyli 146 wa
gonów na dzień roboczy, a przeto o 1390 wago
nów, czyli o 27% mniej, niż kopalnie winny byly 
otrzymać. 

W październiku roku 1904 przypadało do po. 

dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 898 wa
gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
w Golonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
browskiej . Kopalnie wyslaly tą drogą 1519 wa
gonów, czyli 58 wagonów na dzień roboczy, a 
przeto o 621 wagonów, czyli o 69% więcej, niż 
przypadało z podziału. 

W październiku roku 1904 kopalnie wyslaly do 
Warszawy 5 229 wagonów węgla, czyli 201 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w październiku r . 1903, 
o 444 wagony, czyli o 8°/o· w okresie czasu od 
1 stycznia do 31 października r. 1904 kopalnie wysla
ly do Warszawy 44069 wagonów węgla, czyli 179 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r . 1903 o 1639 wagonów, czyli o 
40Jo. W październiku r. 1904 kopalnie wyslaly do 
Łodzi 5 093 wagony węgla, czyli 196 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w październiku r. 1903 
o 1 363 wagony, czyli o 210fo. W okresie czasu 
od l stycznia do 31 października r . 1904 kopalnie 
wyslaly do Łodzi 46 233 wagony węgla, czyli 
188 wagonów n·a dzień roboczy; mniej, n iż w tym 
samym okresie czasu r . 1903, o 9 536 wagonów, 
czyli o 170fo. 

R. K. 

j> rzeg fąa fi teratury górniczo ... fiutniczej . 
Treść art9ł{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1904). Październ i k. a) 
1 

myslu. Zapasy rudy obecnie jeszcze są olbrzy
A . Skoczy1'zski. Teoretycz ne badania z asadniczego pra- ~ mie, lecz zbyt mało zbadane, ażeby je można w 
wa ruchu powietrz a w kopalni (dok.). b) TV. Ga- przybliżeniu określić. Przemysłowcy, będąc tyl
wrilow. Badania biegu pieca wielkiego .\'P 3 1t' z a- ko dzierżawcami terenów, dbają wyłącznie o do
kladach w Niżllie- Tagilsku . Jest to bilans ciepła j raźne korzyści, nie zaś o przyszłość kopalń, wy
pi eca wielkiego, idącego na węglu drzewnym. c) · bierają wyłącznie pokłady grube i w dodatku 
A. Riabinin. ~ ::: lożach rud (pocz.). Tłomaczenie tylko na wychodach, robót zaś przygotowaw
artykulu, zam1eszczonego w Engineering and .Jfi· czych nie prowadzą wcale; skutkiem tak rabun
ning Journal, zawierającego zestawienie najnow- kowej gospodarki w ciągu 19 lat istnienia prze
szych poglądów na sprawę powstawania zlóż, i myslu manganowego wielka ilość rudy uległa 
dysk_usya nad genetyczną klasy:fikacyą zlóż, przed- zniszczeniu. Autor przewiduje, że wkrótce ko
stawioną przez W. _H. W eeda na posiedzeniu To- palnie nie będą w stanie zaspokoić wzrastającego 
warzystwa GeologiCznego w Waszyngtonie. d) w Rosyi i za granicą zapotrzebowania rudy man
G. Tigranow. Projekt do prawa o opiece nad star- ganowej. Dla poprawienia panujących stosunków 
cami, kalekami i nieuleczalnie chorymi ·we Francyi. należy ułatwić dostawę drzewa i zaprowadzić sor-

lzwiestja Obszczestwa gornych inżenie- towanie rud; dla tego najwłaściwszą bylaby ogól
row (1904) NQ 8. a) A. Jfarl(olius. Obecny stan na dla calego okręgu sortownia mechaniczna, 
przemystu manganowego na Kaukaz ie. Na pod- gdyż warunki topograficzne bardzo są po temu; 
stawie danych urzędowych, prac zjazdów prze- niezbędną jest również budowa i utrzymanie dróg, 
myslowców manganowych i własnych spostrzeżeń łączących kopalnie z linią kolei żelaznej; wresz
autor ulożyl sprawozdanie o przemyśle mangano- cie prowadzenie robót górniczych powinno znaj
wyro w Cziaturach i o środkach, jakie należało- dować się w rękach odpowiednich sil technicz
by zastosować w celu uporządkowania tego prze- nych. b) L. Rom,anow. O niklu (pocz.). Część 
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pierwsza zawiera wiadomości, tyczące się meta- (pocz.). Obliczenia wydajności generatora z:: 
lurgii niklu w Niemczech, Francyi, Anglii i Ame- uwzględnieniem stra.t, jakie wynikają skutkiem 
ryce, zebrane przez autora w czasie pobytu za przedostawania się drobnego paliwa przez ruszta~ 
granicą celem zapoznania się z odnośną literaturą promieniowanie oraz zużycie ciepła na wydziele~ 
i sposobami wytwarzania niklu. nie wilgoci i części lotny0h, zawartych w paliwie. 

NQ 9. L. Romanow. O niklu. (dok.). W b) O brykietowaniu rud żelaznych i zastoso'l.oaniu 
części drugiej kreśli autor historyczny opis prób ich w wiel/dm piecu. W Herrang (Szwecya) w 
i usiłowań, podejmowanych różnymi czasy w Rew- celu zużytkowania na miejscu rudy żelaznej ma
dzie na Uralu w celu wytwarzania niklu z rud gnetycznej, bogatej w siarkę, zastosowany został 
miejscowych. Badając w ciągu kilku lat sprawę z powodzeniem. sposób brykietowania jej po 
najodpowiedniejszego sposobu wytwarzania niklu uprzedniem potłuczeniu, rozdrobieniu i przesor
na Uralu, autor doszedł do przekonania, że za- towaniu magnetycznem. Pod cizialaniem wyso
równo drogą mokrą jak i przetapianiem na ka- kiej temperatury, wynoszącej około 1300°, cząs
mień niklowy rudy uralskie, jako zbyt ubogie teczki rudy, stanowiące brykiety, zlewają się w 
(2% Ni), nie mogą być przerabiane; sposób elektro- twardą ściśle spojoną masę, przyczem reszta siar
lityczny wypada tanio, zato roboty przygotowaw- ki, pozostałej w rudzie, wydala się zupełnie. Ar
cze pochlamają znaczne koszta; najodpowiedniej- tykuł zawiera opis wyrobu brykiet i wyniki za
szym jest sposób, polegający na wytapianiu su- stosowania ich w wielkim piecu, idącym na wę
rowca, zawierającego nikiel; na korzyść tego spo- glu drzewnym. 
sobu przemawia niezwykła czystość rudy ural- NQ 45. a) Fr. Scllraml. Wytwarz anie gmm z 
skiej, nie zawierającej siarki i arszeniku. b) L. surowych materyatów opatowych. (c. d.). b) Staty
JaczecVsld. Z ::;agtebia Dabrowskiego. Wrażenia st_vlw li11 wyciqgowych w okręgu górnicz yl/l Dort
z krótkotrwałego p"obytu w zagłębiu, gdzie autor mund ·w r. !903. Z danych wynika, że w obec
miał sposobność obejrzeć kopalnie, szpital i szko- nej chwili prawie wyłącznie używane są liny 
łę Warszawskiego towarzystwa kopalń węgla okrągłe ze zwykłej stali tyglowej o wytrzymało
oraz szkołę górniczą w Dąbrowie. Vv' kopalni ści 120 kg na l mm2 lub też z patentowanej sta
nwagę jego zwróciła odbudowa nowym sposobem li (Extra- Tiegelgusstahl), której wytrzymałość 
zapomocą zamulania wybranych przestrzeni pias- wynosi 150-180 kg na lnun2

• Liczba wypadków 
kiem; dalej z wielkiem uznaniem odzywa się o zerwania się liny w ciągu okresu czasu od r. 1872 
urządzeniu szpitala a zwłaszcza szkóły, posiada- do r. 1903 spadła z 19,30% na 0,4-2%. Tak do
jącej oddział, w którym córki robotników uczą datnie wyniki przypisać należy przedewszystkiem 
się gospodarstwa domowego; szkoła górnicza '"Y· zastosowaniu lepszy0h gatunków drutu i umiejęt
warła wrażenie korzystne, szczególnie internat, niejszego wyrobu lin. c) L. .lficliaelis. O prz_vrz q.
którego urządzenie pod względem hygienicznym l rlach mtunlwwycll. Uwagi, wywołane artykułem 
nie przedstawia nic do życzenia. Ciemneroi na- J. Mayera. (Oesterreichisclze Zeitschrijt, r. 1904 
tomiast barwami maluje autor stan sanitarny za- ~ MM 28-32). d) .0. Balzu. Treściwy opis sposo
głębia. Takiego błota i takiego zaniedbania naj- bów wydobywania nafty w Baku. 
elementarniejszych przepisów hygieny autor nie NQ 46. a) IV: Sclmlidhamnzer. O sposobach 
oglądał nigdzie; skutki opłakanych warunków sa- wytwar:::auia :i:elaz a i stali w piecu elektrycznym. 
nitarnych doskonale ilustruje chorobliwy wygląd Streszczenie artykułu B. Neumanna, zamieszcza
dziatwy szkolnej. Odnośne organy administracyj- nego w czasopiśmie Stalzl 1t11d Eisen. b) Fr. 
ne, których zadaniem winno być przestrzeganie l Schraml. JV_vtwar.r:anie gazu z surowych 11/aterya
przepisów sanitarnych, zapewne nie funkcyonują iów opatowych. (c. d.). c) J. Mayer. O przyrz q
albo też nie istnieją zupełnie, a tymczasem po- dach ratunkowych. (pocz.). Odpowiedź na uwagi L. 
trzeba zmiany na lepsze jest naglącą. Stąd auto- Michae)isa, zamieszczone w N~ 45. d) W. Foltz. 
rowi nasuwa się wniosek, że Rada Zjazdu prze- Rynel~ węf{lowy i metalmt')' w paźd.sierniku r. 1904. 
mysł:owców g órniczych Królestwa Folskiego po- ~ Stahl und Eisen. (1904) NQ 21. a) A. TVeżs
winnaby wystąpić z inicyatywą, która zapewne kopf .llialkie rudy, jalw przyc:::ylla nierównego bie
znalazlaby poparcie w sferach miarodajnych; oba- gu wielkiego pieca. Streszczenie pracy Elbersa, 
wy nowych wydatków są nieuzasadnione, gdyż zamieszezonej w Amerżcan Jlamifacteur, zawiera
do opłat na cele uzdrowotnienia okolicy powinni jącej wyj aśnienie przyczyn, dla których rudy 
być pociągnięci przędewszystkiem wlaściciele miałkie oadział:ywają szkodliwie na przebieg pro~ 
nieruchomości; przedsiębiorstwa przemysłowe, ze cesu wielkopiecowego. Elbers zgrupował wyniki 
swej strony nie odm9wiłyby kierunku techniczne- badań, dokonanych przez Baura i Glaessne~a 
go. Byłoby pożądanem, ażeby Rada Zjazdu oraz Schenka i Zimmermanna w celu zba~ama 
wniosla na porządek dzienny najbliższego zjazdu warunków równowagi systemów, z których Jeden 
sprawę uzdrowotnienia zaglębia. składa się z węgla, tlenku i dwutlenku węgla1 

Uesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und drugi zaś z żelaza, tlenku żelazawego, tlenku 1 

HUtteowesen (1904) NQ 44. a) Fr. Schraml. ITry- dwutlenku węgla. Dla równomiernego biegu pie
twarzanie gaz u z surowych materyaló'l.'IJ opalowych. ca, t. j. ciąglej redukcyi tlenków metali, warun-
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kiem koniecznym jest, ażeby powyższe systemy zatrudniający 168 tysięcy robotników, ograniczył 
pozostawały w stanie równowagi, t. j. ażeby za- się wystawieniem niektórych przedmiotów, idą
chowany byl stosunek 00:002 do żelaza i FeO, cych na potrzeby armii i marynarki wojennej. 
a z drugiej strony stosunek 00:002 do węgla; Ażeby dać bardziej dokładny obraz przemysłu 
wszelkie obniżenie temperatury względnie podnie- żelaznego w Ameryce, autor, skreśliwszy szereg 
sienie ciśnienia zmienia bieg procesu w kierunku ogólnych uwag o obecnym stanie przemysłu, za
odwrotnym, przyczem ma miejsce rozklad tlenku mierza opisać kilka ważniejszych hut żelaznych, 
węgla i wydzielenie węgla w stanie drobnoroz- , jakie mial sposobność poznać w drodze do Saint
dzielonym. Obecność w naboju dużej ilości mial- Louis. b) L. Demozay. Barłania llad stalą llarzę
kiej rudy powoduje obniżenie temperatury z jed- d ?:iowq. Streszczenie pracy prof. Nicholsona 
nej strony wskutek gwałtownie lla razie oclby- (Tingineer z dnia 10 czerwca r. 1904), zawierają
wającej się reakcyi, z drugiej zaś strony z powo- cej wyniki badań, wykonanych nad stalą na na
du ochładzania strumienia gazu, przenikającego rzędzia o wielkiej szybkości obrotowej, w celu 

· pr~>:ez warstwę drobnej rudy, w której drogi dla określenia zależności, zachodzącej między lesztal
przejścia gazu do reszty zatyka węgiel, wydziela- l tern narzędzi, ich trwalością oraz ilością zużytej 
jący się w stanie delikatnego proszku. Zaradzić energii. c) H Le Cliatelier. Zastosowanie stali 
zlemu może zastosowanie mialkich rud pod po- ~ specval11ej w przemyśle. Gatunki stali specyalnej, 
stacią brykiet. Z pośród wszystkich dotąd zna- zawierające oprócz głównych składników, żelaza 
nych sposobów brykietowania rud dwa tylko po- i węgla, pewne stosunkowo znaczne ilości krzemu, 
dług autora zasługują na baczniejszą uwagę. 1 manganu, chromu, niklu lub wolframu, stosowa
Pierwszy z nich polega na prażeniu rudy w tem- ne były wyłącznie do celów wojskowych, dlate
peraturze. przy które.i nie topi się jeszcze i nie go też zarówno sposoby wyrobu, jak i własności 
daje żużla, lecz ma miejsce spiekanie się drob- otaczane byly przez dłuższy czas pewnego ro
nych kawałków w jedną całość. Sposób może dzaju tajemnicą. Obecnie stal specyalna znajdu
być zastosowany do wszystkich gatunków rud, je coraz większe zastosowanie w fabrykach sa
zwłaszcza zaś do tych, które zawierają wiele mojazdów. N a podstawie budowy wewnętrznej 
części lotnych. WiAlce zbliżony do powyższego autor dzieli stal specyalną na: perlitową, marten
sposób Elbm·sa różni się głównie tern, że przez sytową i austenitową. Do pierwszej grupy zali
dodanie 3-5% mielonego żużla jako topnika cza te gatunki stali, które skutkiem hartowania 
ilość żelaza w brykietach zmniejsza się. Sposób l nabierają twardości i tracą ją przez odpuszczanie; 
Scoria polega na działaniu pary pod ciśnieniem są to gatunki normalne najbardziej rozpowszech-
8 atm. na mieszaninę rudy i ziarnowanego żużla. nione; zwykła stal węglowa slużyć może typo
Według autora otrzymane tą drogą brykiety od- wym przyldadem. Drugą grupę stanowią gatun
znaczają się wytrzymałością na działania mecha-

1 
ki, zachowujące się obojętnie wobec hartowania, 

mczne, są porowate i jednorodne, a temperatura, posiadające jednakże zawsze wysoką twardość 
wyższa znacznie nad 250°, nie wywiera na nie 

1 
niezależnie od warunków ochładzania; tu należą 

szkodliwego wpływu. b) E. Juon. G-atunld <V!'?- gatunki stali na narzędzia o znacznej szybkoś
gZa rłr.sewnego l ta Uraltt. Wyniki baclań chemicz- ci obrotowej. Trzecia grupa zawiera gatunki 
nych i mechanicznych, dokonanych nad węglem l stali. odznaczające się wysokim oporem elek
drzewnym w hucie towarzystwa Bogoslowskiego trycznym, a często nie posiadające własności ma
na Uralu. Do ba.clai1 porównawczych użyio wę- gnetycznych, np. stal z zawartością 25 ~Ni. Au
gli z drzewa brzozowego, jodłowego i sosnowego. , tor zamieszcza opis własności różnych gatunków 
c) S. Haediclze. Badania f-e Chateliera 11ad lzarto- stali specyalnej oraz tablice, zawierające wyniki 
waniel!l stali. Streszczenie pracy, zamieszczonej prób mechanicznych, dokonanych nad stalą. po
w czasopiśmie Revue de nuJtallurgie (r. 190± . .\~ 9).

1 

chodzącą z większych hut żelaznych Francyi i 
~) .Vie.smielllzość ro:rc.Jynów lldrwowa,tvch. Gardner Niemiec. d) G. Briand. Stan przemystu żelazile
l North stwierdzili, że rozczyn nadmanganianu go 'W Allglii ~vedlttg sprawozdania lzomisyi celnej. 
potasu, wystawiony na słońce, o ile jest przygo- Zwołana przez Chamberlaina komisya dla zbada
towany z czystej soli i z czystej wody i przecho- nia przyczyn upadku i wskazania środków, mają
wywany w dobrze zamkniętych naczyniach, mo- l cych na celu podniesienie przemysłu w Anglii, 
że pozostać niezmieniony około roku. e) Rlek- ogłosiła sprawozdanie, z którego autor podaje 
tryczne kolejki linowe do przewożellia lekkich tad~t~z- w streszczeniu wyniki prac, podjętych przez pod
ków na mate odlegtości (Telpherage). komisyę, zajmującą się stanem przemysłu żelazne-

Revue de metallurgie (1904) NQ 11. a) L. go. Komisya rozporządzała obfitym materyalem 
Gruner. .Jfetalurgia lla wystawie w Saillt- Louis. statystycznym za okres czasu od r. 1876 do r. 1903 
(pocz.). Dzial metalurgii na wystawie w Saint- oraz danemi, dostarczoneroi jej w odpowiedzi na 
Louis nie byl w stanie odzwierciadlić potęgi kwestyonaryusz, rozesłany przez kupców i prze
amerykańskiego przemysłu żelaznego z powodu, mysłowców. Odpowiedzi odebrano 458, reprazen
że bardzo wiele zakładów metalurgicznych nie tujących 231 tysięcy osób, pracujących w prze
przyjęło w niej udzialu, a wielki trust. stalowy, myśle żelaznym. Komisya na podstawie posiada-
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nych materyalów stwierdziła upadek wytwór- na rynkach zagranicznych i kolonialnych, lecz: 
czości i wywo:m żelaza z Anglii wyłącznie z po- nawet w samej metropolii. Jako jedyny środek, 
wodu współzawodnictwa Niemiec i Ameryki, mogący zmienić na lepsze położenie przemysłu, . 
gdzie pod osłoną cel protekcyjnych przemysł komisya zaleca zastosowanie systemu celnego. 
ten bardzo się rozwija, stając się groźnym współ-
zawodnikiem przemysłu angielskiego nie tylko W. K 

Kronika bie;ąca. 
. Przywóz węgla kamiennego z zagranicy do Rosyi w lipcu r 1904 (w tysiącach pudów)*). 

Rok 1903 Rok 1904 

Przez komory morza Bałtyckiego 
" " " Czarnego . 
" zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

Lipiec 

23520 
283 

2852 
913 

Od l stycznia 
do 31 lipca 

72417 
781 

19703 
3798 

Lipiec Od l st]jcznia. 
do 31 ipca 

28569 74193 
221 745 

2543 19388 
664 5652 

Razem 27568 96699 31997 99978 

ni a 
Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego wynosi:!' w okresie czasu od l stycz

do 31 lipca (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec . 
" Anglii . 

- - - -
*) Przegląd Górnic.,o-Hutniczy, M 9!7, str. 730. 

Rok 1903 
24045 
49203 

Rok 1904 
22749 
74931 K. 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w lipcu r. 1904 (w tysiącach pudów)*). 
Rok 1903 Rok 1904 

Lipiec 
Od l stycznia 

do 31 lipca Lipiec Od l st[;cznia 
do Sl ipca 

P rzez komory morza Bałtyckiego 1572 3933 1020 3741 

" " 
zachodniej granicy lądowej 1921 11890 1967 14645 

" 
pozostale komory . 30 171 32 230 

Razem 3 523 15 994 3 019 18 616 

Podlug ważniejszych krajów przywóz koksu wynosi! w okresie czasu od 1 stycznia do 31 lipca 
(w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Austryi. 

----
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 27, str. 730. 

Zastąpienie węgla zagranicznego przez 
rosyjski w północno- zachodnim obszarze Ro
syi. N a mocy zezwolenia N aj wy ż s z e g o w za
rządzie gJ'ównym żeglugi handlowej i portów utwo
rzoną została komisya, mająca na celu wyjaśnie
nie kwestyi zastąpienia węgla zagranicznego 
przez rosyjski w pólnocno-zachodnim obszarze 
Rosyi. K westya ta pod wzglęuem technicznym 
i ekonomicznym przedstawia bardzo trudne do 
rozwiązania zadanie, ponieważ wchodzi ona w 
sferę interesów nie tylko skarbu, jako jednego 

Rok 1903 
5ól7 
1804 
7085 

Rok 1904 
5822 
1581 
9 425 K . 

z poważniejszych spożywców węgla kamiennego, 
lecz również calego krajowego przemysłu i han
dlu. 

Przedewszystkiem zastąpienie używanego i 
zbadanego oddawna pod względem wydajności 
sily w północno- zachodnim obszarze Rosyi wę
gla zagranicznego przez krajowy, który w miej
scach tych dotychczas prawie nie miał zbytu, 
wywołuje konieczność porównania wartości opa
lowej jednego i drugiego; w tym celu należałoby · 
podług zdania komisyi dokonać szeregu badań,. 
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mającyeh na celu wyJaśnienie własności chemiez- l ta przewozu morzem i drogami żelaznemi oraz 
nych i fizycznych różnych gatunków węgla kra- wysokość opłat celnych. W związku z powyższe
jowego oraz zastosowania ich do różnych ce-. mi należałoby wyjaśnić kwestyę, jaki wpływ wy
lów praktycznych. Oprócz tego należałoby wy- wadoby na koszta przewozu morzem zboża i in
jaśnić, czy i jakie wypadaloby wprowadzić zmia- nych przedmiotów wywozu rosyjskiego zmniej
ny techniczne w sposobach spalania materyalów szenie przywozu do portów rosyjskich węgla na 
opalowych przy zamianie węgla zagranicznego . okrętach zagran icznych, które w drodze powrot
na krajowy. Następnie n.al~żałoby zbada.ć, czy nej za_bierają. ~boż~, ~ate!·yaly drzewne i t. p. 
nie można byloby poprawić Jakość gatunkow wę- W raz1e zmmeJszema s1ę hczby przychodzących 
gla krajowego P!'zez zmianę vyarunków wydob.y- do R.os;ri okręt?w za:granicznych z węglem bez 
wania, sortowama, przewozu 1 przechowywama. wątp1ema podniosą s1ę koszta wywozu morzem 
W końcu należałoby ustanowić prawidłową kla- wytworów rosyjskich; jakkolwiek okoliczność ta 
syfikacyę różnych gatunków węgla kamiennego wpłynie dodatnio na rozwój żeglugi krajowej, 
pod względem użyteczności dla różnych celów lecz zaszkodzi rosyjskiemu handlowi wywozowe
praktycznych. mu, dla którego koszta przewozu grają bardzo 

Pod względem ekonomicznym należałoby ważną rolę w walce na rynkach międzynarodo
przedewszystkiem zestawić ilość i wartość przy- wych. Niezbędnem byłoby również zbadać za 
wożonego do Rosyi węgla zagranicznego w prze- szereg lat ubiegłych wysokość dochodów, jaką 
ciągu szereg~ ubiegłych Jat i. wyprowadz~ć .wy- skarb m~al z opłat celnych od zagranicznego wę-
sokość spożycia węgla w Rosy1. W zestawiemach gla kamiennego. · 
powyższych winny być wyszczególnione kraje, Taki w zarysach ogólnych program nakre
które wysylaly węgiel do Rosyi, komory, przez ślila sobie komisya powyższa i zwróciła się z 
które węgiel przychodził, rodzaj spożywców wę- prośbą o dostarczenie potrzebnych danych do 
gla zagranicznego z wymienieniem ilości i gatun- różnych instytucyi rządowych i prywatnych a 
ków otrzymanego przez nich węgla zagraniczne- w tej liczbie i do rad zjazdów przemysłowców 
go. Oprócz tego należałoby zbadać wysokość cen górniczych poszczególnych okręgow państwa. 
węgla zagranicznego w miejscach spożycia, kosz- S. 

Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu cynkowego w sierpniu r. 1904 (w ty
siącach pudów*). 

Cynk w płytach i kawalkach oraz pyłek cynkowy 
Blacha cynkowa, nie pokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
B iel cynkowa . 

Pod!ug ważniejszych krajów przywóz 
pnia (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Belgii . 

-----
*) Przegll\d Górniczo-Hutniczy, :N! 28, str. 756 

cynku wynosił w 

Rok 1903 
. . . Od l stycznia. do 

Slerplen 31 sierpllia. 

52 385 
l 10 

17 163 

okresie czasu od l 

Rok 1903 
317 
lO 
16 

Rok 1904 
Sierpień 

Od l st~cznia. do 
31 s1erpnia 

53 
l 

16 

485 
15 

161 

stycznia do 31 

Rok 1904 
371 
13 
24 K 

sier-

Zjazd III wytwórców metali obwodów pół- ki dla rozwoju żeglugi handlowej i budowy okrę
nocnego i nadbałtyckiego. N a dzień 11 grud- tów. 6) Rozpatrzenie kwestyi, dotyczących tary
nia r . 1904 zwołany został w Petersburgu zjazd fy celnej. 7) Porty wogóle a w szczególności bu
lli wytwórców metali obwodów pólnocnego i dowa i urządzenie portu w Petersburgu. 8) T a
nadbaltyckiego. P rogram zjazdu obejmuje nastę- ryfy kolejowe na przewóz materyalów surowych 
pujące punkty: l ) Sprawozdanie z działalności i wytworów zakładów obwodów pólnocnego i 
rady zjazdu za r. 1903 i 1904. 2) Sprawozdanie nadbaltyckiego. 9) Pożądane zmiany w wydawa
z działalności przedstawicieli zjazdu w instytu- niu statystyki przewozu drogami wytworów gór
cyach rządowych i społecznych. 3) Urządzenie niczych i hutniczych (sól, węgiel kamienny, ru
-statystyki wytwórczości zakładów, należących do da, surowiec, żelazo, stal i wyrob;Y z tyc~ meta
zj azdu. mianowicie: a) statystyka metalurgii i że- li). 10) Stan przemysłu metalurgiCznego 1 budo
laza i b) statystyka budowy maszyn. 4) Rozpa- l wy maszyn w obwodach pólnocnym i nadbaltyc
trzenie pr awa o dostawach skarbowych. 5) Środ- kim. 11) Ubezpieczenie wzajemne od ognia (roz-
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patrzenie opracowanego przez radę zjazdu pro- tu kosztów leczenia. pomimo iż nie leczyl się 
jektu ubezpi<:czenia wzajemnego od ognia). 12) wcale? Oprócz. tego w ko:nisyi poruszoną była 
Rozpatrzenie kwestyi, dotyczą-cych prawa z dnia kwe .. tya zasadn.I.Cza? polegaJąca na tern, czy art. 
2 czerwca r. 1903 i jego zastosowania w prakty- l~ prawa. obowiązuJe poszkodowanego do leczenia 
ce. 13) Kwestye, dotyczące mającej mieć miejsce ~1ę w szp1talu, .czy. w domu, a ~o z tego względu, 
rewizyi prawa o państwowym podatku przemyslo- ze brak leczema s1ę lub leczeme 11iewlaściwe mo
wym. 14) Otwar cie przy min isterstwie r olnictwa gą powiększyć stopień nie~dolności do pracy; czy 
i dóbr państwa rady do spraw górniczych i wyply- pracodawca obow1ązany Jest do wynagrodzenia 
wające stąd prawa i obowiązki zjazdu wytwórców poszkodowanego wówczas, jeżeli ten ostatni od
metali; wybor pełnomocpika zjazdu do rady do mówi zapropo~owanej mu pomocy lekarskiej i 
spraw górniczych. 15) Srodki dla rozwoju budo- przez to pow1ększy stopiei1 swojej niezdolności 
wy maszyn w kraju. 16) Podatki ziemskie. przy- do pracy, któr y przy prawidlowem leczeniu mógł
padające od zakladów żelaznych . 17) Budżet r a- by być o wiele mniejszy. Komisya uznala, że z 
dy zjazdu na r . 1905; wybór członków rady zjaz- powodu braku w prawie jakichkolwiek wskazó
du i stałych przedstawicieli zjazdu w instytu- wek. co do obowiązl~u robotnika poddania. się le
cyach rządowych i społecznych. S. czemu. ora~ w pr~ecnvnym wypadku zmn iejszenia 

Wątpliwości w stosowaniu prawa o od- odpowied zialności pracodawcy należałoby bliżej 
powiedzialności pracodawców za wypadki nie- opracować tę ważną bardzo kwestyę. S . 
szczęśliwe z robotnikami. W T owarzystwie po- Zjazd nadzwyczajny przemysłowców górni
pierania rosyjskiego przemysłu i handlu w Pe- czych Królestwa Polskie~o .. Na dzień 12 grudnia 
tersburgu utworzoną zostala komisya, mająca na r . ~· zwołany został w Warszawie zjazd nadzwy
celu rozpatrywanie wątp l iwości , napotykanych cz~Jny przemysłowców górniczych Królestwa Fol
przy stosowaniu prawa z dnia 2 czerwca r . 1903 sinego w cel u wyboru przedstawicieli rzeczonych 
o wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem nie- przemysł?wców do Rady do spraw górniczych oraz 
szczęśliwych wypadków robotników i ofi.cyalistów obm:yśle~1a środków !?okrycia wydatków na utrzy
oraz członków i ch rodzin w przedsiębiorstwach mame bmra rzeczoneJ Rady*). Na zjeździe tym 
przemysłu fabrycznego, górniczego i hutnicze- odbędą się również wybory przedstawicieli prze
go*). W końcu październ ika r . 1904 kom isya rze - mys~o\v.ców węglowych zagłębia Dąbrowskiego do 
czona rozpatrywała następ ujące kwestye: k?IDlS,Yl. ut\~OI:zoneJ '!" zarządzie głównym żeglu-

1) Ozy przemysłowcy odpowiedzialni są g1 ~landlow~J 1. portow w celu wyj aśnien ia kwe
za wypadki n ieszczęśliwe, zaszle z robotn ikami, st:5:1 . zastąJ;nema węgla zagr an icznego przez ro: 
zatrudnionymi przy robotach, nie mających związ- syJskl w polnocno-zachodnim obszarze Rosyi**). 
ku bezpośredn iego z zakr esem działalności przed- Rewizya prawa o państwowym podatku 
siębiorstwa, np. wyręb lasów, dowóz drzewa, la- przemysłowym. W ministerstwie sk arbu nt.wo
dowanie węgla do wagonów i t. p .? Komisya rz~:n~ą została pod przewodnictwem pomocnika 
przyjęła pod uwagę zlożone radzie państwa przy mnnstra skarbu p . TnuRIAZJEWA komisya, mająca . 
pr zedstawieniu nowego prawa motywy, w któ- na cdu rozpatrzen ie prawa o państwowym po
rych bylo wyjaśnione, że art . 1-y rzeczonego pra- datku przemysłowym i zaprojektowanie potrzeb
wa ustanawia odpowiedzialność pracodawców wy- \ nych w niem zmian, nie dotyczących jednak za
łączn ie tylko za roboty, dotyczące wytwórczości sa~ ogólnych, lecz tyl ko szczegółów. W korni
przedsiębiorstwa, i nie nakłada na nich odpowie- s:p rzeczonej przyjmują udział, jako przedstawi
dzi.alności za rob,oty, n~e maj.ące . bez~ośredn iego c1~le przemysłowców górn ic~ych. Królestwa P_ol
związku z wytworczośCHb w h czb1e ktorych byly s1nego pp. MmczYSLAW GRABINSKI 1 \Vz.ADYSLAW Zu-
wymienione: wyręb lasów, dowóz materyaJów, ro- KOWSKI. S. 
boty budowlane, nie mające związku z wytwór- Nowa kolej żelazna. ·według Kraju mi
czością i t . p . \Vobec tego komisya postanowiła nisterstwo komunikacyi zaprojektowało zamiast 
odpowiedzieć 11a pytanie powyższe przecząco, lecz ułożenia drogiego toru na kolei N ad wiślańskiej 
w przyszłości przy rozpatrywaniu braków nowe- od Kowla do \Varszawy zbudować linię, Erzeoho
go prawa naJeżaloby bliżej określić roboty, mają- dzącą z Kowla przez Wlodawę do stacyi Parczew 
ce związek z wytwórczości ą szczególnie w prze- ~olei Łuków- Lublin w celu wytworzenia nowej 
myśle górniczym i hutniczym. hnii z Kowla do Warszawy przez Siedlce, będą-

2) W jaki sposób stosować art. 6 i 10 no- cej kr~tszą lini~ komun ik~cyjną pom~ędz.y War
wego prawa wówczas, jeżeli poszkodowany żąda szawą l polnelmo- zachodmem1 gubermam1 Cesar-
zapłacenia mu 50°/0 zarobku dziennego oraz zwro- stwa. Jf. Gr. 

__ _ *) Przegla,d Górniczo-Hutniczy_ J.~ 2, str. 25-27, M B, str. 49-
-<><>, J\! 7. str. 197-201, ~ 8, str. \116-2'22, ,\; 10, str. 257.-261, M li, str. 
281)....:.-\191. 

*) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, M 5, str. 128-130, X, 24, 
str. 637-638. 

**) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, M 29, str. 778. 

1lossmi eHo IJeHsypoio, 18 H05!6p5! 1904 r. 
-----------

w drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ci echanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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