
" PRZEGLĄD GÓRNICZO-·HUTNICZY 
CZASOPISlVIO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO . 

Tom l. Dąbrowa, dnia 15 grudnia 1904 r. M 30. 

H O Z PORZĄDZENIA H ZĄDOW E. 

O zatwierdzeniu przepisów dla określania zmniej - ~ pracy jest rezultatem łącznego działania danego 
szenia sie lub utraty zdolności do pracy skutkiem usz- uszkodzenia ciała skutkiem wypadku nieszczęśli
kodzeń ciała , spowodowanych przez wypadki nieszczęśli- 1 wego i poprzedzających wypadek chorób lub bra
we. (Przepisy zatwierdzone zostały przez mini - ków fizycz~ych., chociażb:y:- dane uszkodz_enie sa
stra spraw wewnętrznych d. 5 czerwca r . 1904 i mo prze~ s1ę me prowadziło do zupełneJ utraty 
ogłoszone w zbiorze praw i rozporządzeń rządu, zdolności do pracy. 
r. 1904, dział I, M 165, art. 1723). 6) Przy ~kreślani.u stopnia utraty zdoln<;>ści 

Przepisy dla kierowania si ę przy określaniu zrnniej - do pracy nal~zy przyJI~l.OW~~ pod uwag~ w1ek, 
szenia sie lub utraty zdolnoś c i do pracy skutkiem usz- p~eć st~n ogolny zdrowia, siłę lub sla~)QŚ~ orga
ko d zeń ciała , spowodowanych przez wypadki niesz cześli- ~nkm~, Je~;~ ce~hy; sk~on.ność d~ ~horob 1 t( .. d., 
we (na zasadzie Najwyżej zatwier·dzonej dnia 2 czerwca Ja /'OWD)Iez ro _ZaJ ZaJęCia posz o owanego Jego 

1903 . .. d , t ) protesyę . 
r. oprmr ra Y pans _wa ·. . 7) Uszkodzenia ciała pod względem swojego 

l)_ Za us_zkodzeme _c 1ała skutk~em wypad- znaczenia przy określaniu stopnia utraty zdolności 
ków m~szczęśhwych uwaz~ć należy me t.ylko usz- do pracy uznają się za więcej ciężkie dla kobiet 
kodzem~ urazowe~) .w. śCislem z_naczem~ (rany. i ludzi starszych wiekiem i za mniej ciężkie dla 
stluczema, złamama 1 mne), lecz 1 wszelkiego ro- nieletnich. 
dzaju choroby_ (w tej liczbie choroby nerwowe i 8) Przy określaniu stopnia zmniejszenia się 
umyslow~), o _Ile są one. spowodowan~ przez rap- zdolności do pracy ta ostatnia _przed wypadkiem 
to:wne dz1ałame mechamcznyc~, chemiCznyc~, ter- n ieszczęśliwym uważa się zawsze za równą 100, 
miCznych,_ elektry~zny,ch lub mnych szkodliwych chociażby poszkodowany przedtem _nie był zupel-
dla orgamzm?- wpływow. . . . . nie zdolny do pracy . 

. 2) P?m1ędzy wypa?kiem mes~c~ęśhwym 1 9) Stopień zmniejszeni a się zdolności do 
zm:neJ~zema s1ę zdoh1ośc1 d? _pracy, JeJ utrata: lub pracy określa się stosownie do załączonej tablicy 
śm~erc1ą poszkodowanego w1men być ustanowiony (załącznik 2). Liczby tej tablicy, wyrażające w 
związek przyczynowy._ . . procentach stopień zmniejszenia się zdolności do 

.3) Przy ust~na~1amu zw1ązku.przyczynowe- pracy, mają znaczenie tylko ilości przeciętnych. 
go me wymaga s1ę, _ze by us~kodzeme,. spowo~owa W każdym wypadku poszczególnym mogą one 
ne przez wypadek m~s~częśJ!w:y, było Jedyną l wy- być powiększane lub zmniejszane zależnie od 
lą?zną przyczyną zmmeJszema ~1ę lub utraty z~olno- właściwości danego uszkodzenia i samego paszko 
śc1 do pracy, lecz wy.st~rcza, zeby było ono Jedną dowa.nego (pp. 6 i 7) . 
z przyczyn, nadwyręza,1ących zdolność do pracy 10) Przy układaniu na zasadzie art. 24, 26, 
poszkodowaneg:o. . . . 27 i 45 przepisów Najwyżej zatwierdzonej d. 2 

. 4) Osobmk u~~aJe s1ę za J?Ozbawwneg:o w czerwca r . 1903 opinii rady państwa świadectw 
w1ększ:y:~ l_ub mn:eJszym st~pm"?- zdolności do lekarskich lekarze kierują się wskazówkami, za
p~·acy, Jezeh skutkiem rozstrOJU Ciała l~b "?-myslu wartemi w załąezniku l. 
me może on otrzymywać tego zarobku, Jaki przed 
uszkodzeniem odpowiadał jego silom fizycznym 
lub umysłowym . 

5) Za zupełną utratę zdolności do pracy 
uważa się taki stan poszkodowanego skutkiem 
wyJ?adku nieszczęśliwego, w którym pozbawiony 
jest on możności w warunkach zwykłych zdoby
wać własną pracą środki do podtrzymania swego 
istnienia. Utrata zdolności do pracy uważa się 
za zupełną (równą 100) również i w tych wypad
kach, jeżeli niezdolność wogóle do jakiejkolwiek 

* Traumatyczne (przyp. redakcyi). 

Zatqcznik l. 
Przepisy dla układania świadectw lekarskich.*) 

l. Uwagi ogólne. 

l) Swiadectwa lekarskie należy pisać w ję
zyku ogólnie zrozumiałym, unikając w miarę moż
ności terminów lekarskich i wyrazów eudzoziem
skich, które w razie potrzeby mogą być umiesz
czane w nawiasaeh. 
... 

*) Świadectwa te nie podl.egaja, opłacie stemplowej (Najwy
~ej zatwierdzona d. 2 czerwca r. 1903 opinia rady państwa, dział 
Xlll, p. 1.) 
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2) Dane objektywne, pozyskane na zasadzie 
badania poszkodowanego, należy ściśle oddzielać 
od wiadomości, otrzymanych inneroi drogami, i 
w tych ostatni ch wypadkach należy omawiać, w 
jaki sposób wiadomości te zostaly otrzymane (po
dług słów poszkodowanego lub świadków, na za
sadzie tych lub innych dowodów i t. p.). 

3) Część protokularna świadectwa winna być 
pisana podczas samego badania. Świadectwo osta
tęczne wraz z opinią lekarza winno być wydane 
w terminie trzydniowym. 

11. T r e ś ć ś w i a d e c t w a. 
A. Wstęp. 

l) Czas*) i miejsce badania. 
2) N a czyje żądanie lub prośbę by lo ono 

dokonane (inspektora fabrycznego, policyi, właś
ciciela przedsiębiorstwa, poszkodowanego lub je
go rodziny) i w jakim przedmiocie. 

3) Wiek, pleć, imię, nazwisko i stan posz
kodowanego. 

4) Miejsce pracy, w którem poszkodowany 
doznał uszkodzenia ciała (nazwa przedsiębiorstwa 
przemysłowego, miejsce, w którem znajduje się, 
oraz firma lub imię właściciela). 

5) Rodzaj zajęcia lub pracy; wyrobnik lub 
zatrudniony przy jakiejkolwiek robocie specyal· 
nej, rzemiośle albo sztuce. 

B. Wiadomo.5ci wstfjpne. 

6) Ile czasu byl zatrudniony przy ostatniej 
pracy i czem zajmował się przedtem. 

7) N a jakie choroby cierpiał przed ostatnim 
wypadkiem nieszczęśliwym i jakich przed tym 
wypadkiem doznawal uszkodzeń na ciele. 

13) Stan ogólny zdrowia. Stan psychiczny. 
Temperatura ciała. Stan organów poszczególnych; 
obecność lub brak zmian w nich skutkiem cho
rób, uszkodzeft ciała albo ich następstw, istnieją
cych przed ostatnim wypadkiem nieszczęśliwym. 

14) Opis uszkodzenia ciala skutkiem danego 
wypadku nieszczęśliwego. Miejsce i rodzaj usz
kodzenia. 

Przy niezagojonych jeszcze · uszkodzeniach 
wskazanie okresu choroby. czy zajęte są lub nie 
organy wewnętrzne i w wypadku pierwszym, ja
kie z nich, rodzaj ich uszkodzenia oraz powodo
wane przez nie przypadłości. 

Przy uszkodzeniach zagojonych wskazanie 
obecności lub braku więcej lub mniej stałych 
spowodowanych przez nie zmian anatomicznych 
lub objawów chorobowych oraz F-topień rozstroju 
w czynnościach uszkodzonych części ciała jak 
również wpływ ich na czynności innych sąsied
nich lub dalszych organów. Przy uszkodzeniu 
kończyn wskazanie, jakie z rodzajów ruchu ich 
są utrudnione lub zupełnie niemożliwe oraz w ja
kim stopniu zmniejszyła się siła mięśni. Przy usz
kodzeniu głowy wskazanie zmian w działalności 
psychicznej i umysłowej, przy uszkodzeniu orga
nów czucia-stopień zaburzenia w ich działaniu. 

15) Wpływ na przebieg poprzednich chorób 
lub doznanych przedtem uszkodzeń ciala. 

16) Następne choro by i pawiklania którym 
osobnik podlegal po uszkodzeniu ciała skutkiem 
danego wypadku nieszczęśliwego. 

D. Opinia. 

17) Opinia lekarska winna opierać się na 
danych, zawartych w świadectwie, przyczem pod
stawę główną powinny stanowić rezultaty bada-

C. Stan z drowia podczas badania. nia objektywnego. Skargi poszkodowanego na 
Wiadomości, podane przez poszkodowanego wszelkiego rodzaju objawy chorobowe i na trud-

lub inne osoby. ność lub niemożność dokonywania tej lub innej 
8) Skargi poszkodowanego. pracy zapisują się z wszelkimi szczegółami, lecz 
9) Wiadomości o wypadku nieszczęśliwym, przy wniosku ostatecznym trzeba je oceniać z 

który spowodował uszkodzenie ciała. Kiedy (na . należytą ostrożnością i zupełną bezstronnością. 
jaki czas przed badaniem) i gdzie otrzymane by- Opinia winna zawierać odpowiedzi na nastę-
lo uszkodzenie oraz przy jakich okolicznościach. pujące pytania: 

~O) Oz.y poszkodowany .lec~yl _się i gdz~e. -~ 18) J.akie w danym przypadku istnieje usz-
Jeżeh w szp1talu, to czy znaJdUJe s1ę on w mm kodzeme mała. . 
jeszcze i podczas badania, czy wypuszczony zo- 19) Ozy znajduje się ono w prostym 1 wy
stal po skończeniu leczenia, czy też wyszedł z lącznym zwiążku przyczynowym z danym wy
niego na wlasne żądanie i gdzie znajdowal się po padkiem nieszczęśliwym. 
wyjściu ze szpitala. 20) Ozy zjawilo się ono zupełnie niezależ-

11) Wiadomości z historyi choroby (jeżeli nie od wypadku nieszczęśliwego skutkieJ? zwy-
takowa istnieje). klych przyczyn chorobotwórczych,· rozwOJU nat.~

ralnego istniejącej już choroby lub prze~s~aw1a 
uszkodzenie ciala skutkiem zaszlego dawmeJ wy
padku nieszczęśliwego. 

Dane badania objektywnego. 
12) Skład ciała, odżywianie, stan błon ślu

zowych, skóry, mięśni, braki wrodzone rozwoju. 
*) J"e~eli świadectwo wydę,je się vo powtórnem bada.niu, dłu~

szeJ lub krótszej obserwacyi albo leczeru u przez l!'karza, ktory wydał 
śwtadectwo winno to być omówione ze wskazamen czasu poprzed
nich badań,' obserwacyi lub leczenia. 

. . 
• ·. 

21) Ozy też przedstawia rezultat lączn~go 
wplywu -wypadku nieszczęśliwego. i P?przedmch 
chorób lub uszkodzeń z pogorszemem 1Ch lub po
wikłaniem przez nowe objawy chorobowe. 

. 
• 
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22) Ozy dane uszkodzenie ciała wywołało l 3) Lżejsze uszkodzenia czaszki, wywo-
zmniejszeuie się czy też zupełną utratę zdolności lujące mniej silne przypadłości, jako to: za-
do pracy. wroty głowy. ból głowy i t. p. . . . . . 30 

23) Ozy ta utrata zdolności do pracy jest 4) W strząśnienie mózgu, pozostawiają-
czasową czy stalą. ce po sobie bóle głowy, zawroty głowy, nud-

24) Ozy dla roztrzygnięcia tego pytania nie ności, niemożność nachylania się i wogóle 
należy dokonać nowego badania po upływie pew- 1 pracowania w takiero położeniu ciała, które-
nego czasu albo więcej lub mniej długotrwalej go wym3:_~!L profe~ya. posz,kodowaneg~ . 85 
obserwacyi. 

1 

5) . Wstrząśmem~ mozgu z mmeJ po-
26) Jeżeli zdolność do pracy ustala czaso- ważnem l następstwam1 . . . . . . . . 60 

wo, to po upływie jakiego w przybliżeniu cza u 6) ieuleczalne choroby umysłowe . 100 
może ona powrócić i w jakich wanmkach, t. j. 7) Długotrwale cz9ściowe zaburzenia 
w zwykł:ych warunkach domowych z zachowa- w zdolnościach umysłowych (osłabienie zdal-
niem jedynie pewnych ostrożności (spokoju posz- ności umysłowych, Of'łabienie pnmięci) 50 
kodowanej części ciała i t. p.), czy też tylko przy 
specyalnem leczeniu (mającem być r.ozpoczętem 11. Oczy . 
lub przedlużanem). 8) Utrata wzroku na oba oczy . . 100 

26) Jeżeli utrata zdolności do pracy uznaje 9) Utrata wzroku na j(!dno oko . . 35 
się za stałą, należy określić , czy w danym przy- U w a g a 1. Utrata wzroku jest równoznacz-
padku ma miejsce zupełna utrata zdolności wogó- ną stracie oka. Strata jednego oka przy braku 
le do jakiejkolwiek pracy. do robót specyalnych, drugiego, jako powodująca ślepotę zupełną. oce
od powiadających profesy i p os :z kodowanego, czy nia się na 100. 
też tylko zmniejszenie się zdolności do pracy. U w ag a 2. Za utratę wzroku na jedno lub 

27) \V tym ostatnim przypadku należy oba oczy uważa się nie tylko ślepota zupeł11a, lecz i 
wskazać, jakie ze zdolności psychicznych, urny- takie obniżenie zdolności widzenia. przy którem 
slowych lub cielesnych zostały oslabione, zniwe- straconą została możność odróżniania blizkich 
czone, .jakie z cz:ynności ci::ła i rodzajó~ ruchów przedmiotów (np. policzyć palce umieszczonej 
lub d~aalań (wogo~e . odnoś~:ne do pracy 1. podług 

1 
przed oczami ręki). 

r?dzaJU spec1alnosm dan~J os?~Y) stały się utrud- ~ 10) Osłabienie siły wzroku określa się po-
mone, ogram?zo~e lub n~emozh:v~· . . dlug następujacej tablicy JosTENA: 

28) W Jabm stopmu zmmeJszyła s1ę zdol- · 
ność do pracy (w procentach podlug zał'ączonej .,..---::S:-:I-0",-;:-5""'0--0~4'::;'0-:--;0~3n:0"71 -;;0-;2"'0:-:-I -;0~1:-:0~, -'::;'0""'00~ 
tablicy. Załącznik drugi) . O 50 ~ o' o 6'5 13'5 20'0 26'5 33'5 

29) Ozy nie przewiduje się pogorszenie sta- o:4o 6'5 14'5 22'0 30'0 38'0 4G'o 
nu zdrowia w przyszł'ości i odpowiednio do tego o'3o 13

1
5 22

1
0 31

1
5 41

1
0 50

1
0 6010 

zmiany stopnia utraty zdolności do pracy, czy o:2o l 20
1

0 3o'o 41
1

0 l 52:0 162,5 n:5 
nie staje się w skutek tego koniecznem wyzna- o' lO 26

1
5 3s'o 50

1
5 l 62 5 7510 sio 

czenie badania powtórnego po upływie więcej o'oo 33'5 l 46,0 6o'o l 73'5 87'0 100'0 
lub mniej długiego czasu. ' ' ' ' ' ' ' 

30) Świadectwo podpisuje lekarz ze wska- U w a g a l. S oznacza siłę wzroku, szereg 
zaniem swego stanowiska slużbowego lub spolecz- liczb, idący w kierunku poziomym od S, daje si
nego, miejsca zamieszkania i czasu wydania. łę wzroku jednego oka, w kierunku pionowym 

drugiego oka. Tablica przedstawia wzrastanie 
liczb o G2

/ 3 w stosunku arytmetycznym z unika
niem w miarę możności ułamków. Korzystanie 
z tablicy jest J'atwe. .Jeżeli np. sila wzroku jed
nego oka wynosi jeszcze 0,50 a drugiego tylko 
0,10, to obniżenie zdolności widzenia obu oczu 

Zatqcz nill 2. 
Tablica dla określenia stopnia zmniejszenia 
się lub utraty zdolności do pracy skutkiem 
uszkodzeń ciała, spowodowanych przez wypad-

ki nieszczęśliwe. 
l. Głowa. 

l) Uszkodzenia czaszki, wywolujące 
ciężkie i trwale objawy chorobowe (zaburze
nia umysłowe, paraliże, częste przypadłości 
padaczkowe*) zaburzenia w organach czucia, 
nerwobóle ciężkie) . . . . . . . . . . . 

2) Uszkodzenia czaszki, wywołujące 
silne bóle glowy ze zmniejszeniem się sily 
mięśni kończyn górnych lub stosunkowo 
rzadkieroi przypadłościami padaczkoweroi . 

*) Epileptyczne (przyp. redakcyi). 

wyniesie 26,5. Albo jeżeli siła wzroku jednego 
oka wynosi 0,20 a drugiego tylko 0,10, to ogólne 
obniżenie zdolności widzenia należy liczyć 62,5. 
Zmniejszenie się zdolności do pracy podł'ug tej 
tablicy zaczyna się od utraty więcej niż 1

/ nor
malnej siły wzroku, ponieważ roboty zwykle lat-

100 wo mogą być wykonywane i przy polowicznej 
sile wzroku obu oczu. 

U w ag a 2. Przy ustanawianiu stopnia osla
bienia sily wzroku należy przyjmować pod uwa-

70 gę, oprócz większego lub mniejszego obniżenia 
sily widzenia centralnego podlug przytoczonej 

.. 
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tablicy, rówmez 1 inne warunki, np. zaburzenia 
w akomodacyi ruchów gałki ocznej, stan widze
nia dwuocznego oraz obocznego*) jak również ro
dzaj zajęcia poszkodowanego. 

czyń i opon (zapalenie chroniczne mięśnia 
sercowego, tętniaki*) i t. p.) . 100 

VII. Brzuch. 

III. Uszy. 

11) Zupełna głuchota na oba uszy 
12) Zupełna głuchota na jedno ucho 
13) Zapalenia chroniczne ucha wew

nętrznego i środkowego z wysiękiem z prze
wodu usznego. 

IV. Twarz . 

14) Uszkodzenia twarzy, wywołujące 
zaburzenia czynnościowe, np. wywrócenie na 
zewnątrz lub do środka powiek, powodujące 
niedostateczne przykrycie oczów lub łzawie
nie, zwężenie szpary ocznej zwężenie otwo
rów i przewodów nosowych, zwężenie ust i 
przestrzeni pomiędzy wargami i zębami,**) 
~mniejszenie ruchliwości szczęki dolnej i 
Inne . 

15) U szkodzenie kości nosa, szczęki 
górnej i dolnej oraz innych kości twarzy, 
wywołujące zaburzenia czynnościowe 

V. Szyja. 

16) Uszkodzenia krtani i następstwa 
innych uszkodzeń szyji, wymagające ciągle
go noszenia rurki krtaniowej . 

17) Utrata mowy skutkiem uszkodze
nia organów glosowych i organów mowy . 

18) Utrudnienie mowy . 
19) Utrudnienie oddychania skutkiem 

stalego zwężenia krtani . 

VI. Piersi. 

20) Zmniejszenie ruchliwości klatki 
piersiowej wskutek różnych jej uszkodzeń: 

silne. 
średnie. 
slab e 

21) Zmniejszenie ruchów oddechowych 
płuca lub zmniejszenie jego powierzchni od
dechowej skutkiem zrośnięcia się z częścia
mi otaczającemi, marskość***) i in. 

silne 
średnie 
słabe 

22) Choroby chroniczne tkanki płucnej: 
silne 
średnie. 
slab e 

23) Choroby chroniczne serca, jego na-

*) Badanie perimatrem (przyp. redakcyi). 
**) Vestibulum oris (przyp. redakcyi). 

***) Atelektaza (przyp. redakcyi). 

50 
10 

25 

35 

35 

24) Choroby chroniczne organów brzusz
nych, wywołujące zaburzenia ich czynności 
i upadek odżywiania (zwężenie żołądka, ki
szek, przetoki w nich, zapalenie chroniczne 
otrzewnej, choroby wątroby i t. d.): 

silne. 
średnie. 
słabe 

80 
40 
10 

25) Uszkodzenia ścianek brzusznych, 
utrudniające pracę. 25 

26) Przepukliny (ścianek brzusznych. 
pachwinowe, biodrowe) . . . . . . 25 

27) Wypadnięcie kiszki prostej, macicy. 25 

U w a g a. Przepukliny podlegają wyn a-
grodzeniu wówczas tylko, jeżeli zjawiają się one 
jako następstwo wypadku nieszczęśliwego (po
pchnięcia, uderzenia, upadku i in. lub nadmierne
go natężenia sil, znacznie przenoszącego zwykłe) , 
powodującego odrazu wszystkie cechy objektyw
ne przepukliny ze zjawiskami uwięźnięcia jej, 
wymagającego pomocy lekarskiej. 

VIII. Organy moczowe i płciowe. 

28) Zapalenie chroniczne nerek . . . 50 
50 29) Zaburzenia w oddawaniu moczu 

skutkiem uszkodzeń w obrębie organów mo-
40 czopleiowych . . . . . . . . . 15 
10 30) Przetoki kanału moczowego lub 

pęcherza moczowego, utrudniające chodzenie 
40 i podnoszenie ciężarów . . . . . . . . 50 

31) Wodna puchlina jądra**) lub sznur-

40 
20 
10 

60 
30 
15 

ka nasiennego . . . . . . . . . . . 15 
32) Utrata prącia w wieku do 50 lat 30 
33) Utrata obu jąder w młodym wieku . 50 

IX. Plecy. 

34) Uszkodzenia kręgosłupa, wywołu
jące objektywne i stale cechy zaburzenia w 
czynnościach mlecza pacierzowego (paraliże 
kończyn, nietrzymanie moczu i kału) 

35) Częściowe unieruchomienie kręgo
słupa: 

w stopniu silnym 

" 
" 

" 
" 

średnim . 
słabym 

100 

50 
25 
10 l 

100 36) Naderwania i rozerwania mięśni 
50 pasa: 
10 

*) Aneuryzmy (przyp. redakcyi). 
**) Hydrocele (przyp. redakcyi). 

silne. 
średnie. 
slab e 

40 
30 
5 

.· 
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X. Kończyny górne. 
A. Falce. 

a) Palec wielki. 

3 l k 
*) . Ręka Ręka 

7) U trata c z on a paznogcw- prawa lewa 

wego . . . . . . . . . . . 15 10 

d) Paleo mały. 
. Ręka Ręka 

62) U nieruchomienie 
trzech stawów . . . 

wszystkich prawa lewa 

5 2 
. 63) Skrzywienie pal~a. "; s'ta~ie 

zg1ętym . . . . . . . . . . 5 2 

38) Utrata członka paznogciowego 
wraz z polową członka pierwszego . 25 15 

e) U s z k o d z e n i e ki l ku p a l c ó w j e d n ej 
25 . , ręki. 39) Utrata obu członków . . . . 30 

40) Utrata obu członków wraz z 
kością dłoniową . . . . . . 

41) U nieruchomienie stawu pomię
dzy kością dłoniową i członkiem pierw
szym palca . . . . . . . . . 

30 

15 

64) U t~ a ta wszy~tk~ch palców . 75 65 
25 65) Umeruchom1eme wszystkich 

palców 
66) Skrzywienie wszystkich pal

lO ców 
67) Utrata wielkiego i wskazują-

65 55 

60 50 
42) U nieruchomienie stanu pomię-

dzy członkami palca . . . . . . . . 10 5 
43) Unieruchomienie obu stawów. 35 25 

cego . . . 50 
68) Utrata wielkiego i środkowego. 40 

40 
35 
35 
25 

69) Utrata wielkiego i czwartego. 40 44) Skrzywienie palca wielkiego 
w stanie zgiętym i wyprostowanym . . 25 15 70) Utrata wielkiego i małego . . 35 

. 71) Utrata wielkiego, wskazujące-
b) Palec wskazujący. 

45) Utrata członka paznogciowe-
go i środkowego . . . . . . . . . 15 

46) Utrata wszystkich trzech człon
ków jak również trzech członków z 
kością dłoniową . . . . 25 

47) Unieruchomienie pierwszego 
stawu. . . . . . . . . . . 15 

48) Unieruchomienie pierwszego i 
.środkowego stawów . . . . . . . . 25 

~9) U nieruchomienie pierwszego i 
trzeCiego . . . . . . . . . . . . 15 

50) Unieruchomienie stawu środ
kowego . . . . . . . . . . . . . 10 

51) Unieruchomienie środkowego 
15 i trzeciego . . . 

52) Unieruchomienie wszystkich 
trzech stanów . . . . . . . 25 

. 53) Skrzywienie palca w stanie 
~~m. 00 

c) Falce środkowy i czwarty. 

54) Ut;:ata jednego z tych palców 
wraz z kośc1ą dłoniową . . . . . . . 10 

55) Utrata paznogciowego i środ-
kowego członków . . . . . . . . 5 

56) Unieruchomienie wszystkich 
trzech stawów albo pierwszego i środ
kowego stawów . . . . . . . . . . 10 

57) Unieruchomienie stawu pierw-
szego. . . . . . . . . . . . . 5 

58) Unieruchomienie stawu środ-
kowego ............. 5 

59) U nieruchomienie pierwszego 
i trzeciego stawów . . . . . 
. 60) U nieruchomienie środkowego 

·1 trzeCiego . . . . . . . . . . . . 5 
61) Skrzywienie palca w stanie 

:zgiętym . . . . . . 10 

5 

*) Falanga (przyp. redakcyi). 

lO 

15 

10 

go 1 środkowego . . . . . . . . . 60 
72) Utrata wielkiego i czwartego . 60 
73) Utrata wielkiego, wskazują-

50 cego i małego. . . . . 
74) Utrata wielkiego, wskazują

cego, środkowego i czwartego . . . . 70 
75) Utrata wielkiego, wskazujące-

go, środkowego i małego . . . . . . 70 

50 
50 

76) Utrata wielkiego, środkowe-
15 l go i czwartego . . . . . . . . . .· 50 

. 77) Utrata wielkiego, środkowego 
1 małego . . . . . . . . . . . . 45 

78) Utrata wielkiego, czwartego i 
małego 

40 

60 

60 

40 

35 

35 

25 

10 

5 

lO 

15 

10 

5 

2 

5 

2 

2 

2· 

2 

5 

45 
79) Utrata wskazującego i środ-

kowego . . . . . . . 35 
80) Utrata wskazującego i czwar-

tego 35 
81) Utrata wskazującego i małego. 25 

50 
82) Utrata wskazującego, środko

wego i czwartego . . . . . . . . 
83) Utrata wskazującego, środko

wego i małego . . . . . . . . . . 45 
84) U trata środkowego i czwar-

tego . 25 
85) Utrata środkowego i małego . 20 
86) Utrata środkowego, czwartego 

mal~o .~ 
87) Utrata czwartego i małego. . 20 
88) Utrata wskazującego, środko-

wego, czwartego i małego . . . . 70 
89) Utrata wielkiego, środkowego, 

czwartego i małego . . . . . . . . 65 

25 
20 

40 

35 

20 
15 

20 
10 

55 

50 

f) U s z k o d z e n i a ki l ku p a l c ó w o b u r ą k. 

90) Utrata wszystkich palców obu rąk 
(również 9 palców) . . . . . . . . . . . 100 

91) Utrata obu palców wskazujących . 50 
,92) , Utr~ta :Vi.elkiego ~ wskazują?ego 

palcow JedneJ ręki 1 wskazuJącego drugiej . 65 
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93) Utrata wielkiego, wskazującego i 
środkowego lub czwartego albo małego pal-
ca jednej ręki i wskazującego palca drugiej . 70 

94) Utrata wszystkich palców jednej 
ręki oprócz wskazująeego i utrata wiolkie-
go palca drugiej ręki . . 80 

95) Utrata wielkich i wskazujących 
palców obu rąk. . . . . . 85 

U w a g a l. Przy utracie kilku palców lub 
członków kilku palców należy przyjmować pod 
uwagę, o ile zmniejszyła się dolna powierzchnia 
(obejmująca) ostatnich czterech palców, złożonych 
razem. Utrata w przybliżeniu polowy tej po
wierzchni uznaje się jako zmniejszenie zdolności 
do pracy o 1/ 3 (331

/ 30fo). Ocena uszkodzeń kiści 
ręki powinna być znacznie wyższą dla robotni
ków, zatrudnienie których wymaga przeważnie 
delikatnej roboty ręcznej. 

Uwaga 2. Dla mańkutów przyjmują się 
do obliczenia dane o uszkodzeniu prawej ręki. 

B. Kiść ręki. Ręka Ręka 
prawa lewa 

96) Utrata całej ręki kiści 75 65 
97) Unieruchomienie stawu na-

pięstkowego . . . . . . . . . 30 25 
98) Zwiotczały*) staw napięstkowy. 40 30 

C. Przedramię. 

99) Utrata przedramienia w stawie 
łokciowym . . . . . . . . . . . . 75 65 

100) Unieruchomienie stawu łok-
ciowego w polo:żeniu wyprostowanem 
lub zgiętem pod kątem rozwartym . . 50 40 

101) Unieruchomienie stawu łokcio-
wego w położeniu, zgiętem pod kątem 
prostym . 35 25 

102) Zwiotczały staw łokciowy . 60 50 
103) Ograniczenie ruchu kiści na

wewnątrz i nazewnątrz (ruch dosiebny 
i odsiebny). . . . . . . . . . . 25 15 

104) Ograniczenie ruchu w stawach 
łokciowym i napięstkowym . . . . . 30 20 

105) Unieruchomienie stawu lok-
ciowego i 11apięst.kowego 60 50 

D. R amifj. 

106) Utrata ręki do stawu barko
wego oraz pomiędzy barkowym i lok-
ciowym . . . . . . . . . . . . 75 60 

107) Unieruchomienie w stawie bar-
kowym . . . . . . . . . 60 50 

108) Zwiotczały staw barkowy . 65 50 
109) Utrudniony ruch w stawie 

barkowym . . . . . . . . . . . 30 20 
110) Niemożność podniesienia ręki 

powyżej położenia poziomego . . . . 40 30 

*l Chybocz.,cy się, niem. Schlottergelenk, ros. bołtajuszczij
sia sustaw (przyp. redakcyi). 

111) Nieprawidłowo zrośnięte zla- Ręka Ręk& 
· b . k l b l' tk' . . 1. prawa lew& mama o OJczy a u 1.0pa 1, Jeze 1 po-

wodują one ograniczenie ruchliwości 
ręki . . . . . . . . . 

112) Zwichnięcie nawykowe barku 
20 10 
20 10 

113) Utrata obu rąk lub kiści rąk 100 

XI. Kończyny dolne. 
A. Palce. 

114) Utrata palca wielkiego . . . . 10 
115) Utrata wszystkich palców jednej 

nogi . . . . . . . 25 
116) Utrata główek kości stopowych*) . 50 

B. Stopa. 

117) Utr::.ta stopy w stawie skokowym**) 
lub też poniżej (operacye PIROGOWA i SAnn) . 60 

118) Zł'amanie kości piętowej i skokowej . 40 
119) Zupeł'ne unieruehomienie stawu 

skokowego jednej nogi w poł'ożeniu stopy 
odnośnie do goleni pod kątem prostym 25 

120) Zupełne unieruchomienie stawu 
skokowego jednej nogi w położeniu stopy 
odnośnie do goleni pod kątem rozwartym. 40 

121) Zwiotczały staw skokowy 40 

C. Goldt. 

122) Utrata jednej goleni . . . . . 65 
123) Zupełne unieruchomienie stawu ko

lanowego w położeniu nogi wyprostowanem . 40 
124) Zupeł'ne unieruchomienie stawu ko

lanowego w położeniu zlekka zgiętem pod 
kątem rozwartym . . . . . . . . . . 25 

125) Zupełne unieruchomienie stawu ko
lanowego w położeniu zgiętem pod kątem 
prostym lub wygiętem w stronę odwrotna 50 

126) Zwiotczały staw kolanowy . . ·. 60 
127) N ad ciągnięcie więzów stawu kola-

nowego (staw rozluźniony) . . . . . . . 25 
128) Złamanie rzepki wraz z zaburze-

niem czynności wyprostowywania nogi . . 50 
129) Nieprawidłowo zrośnięte złamanie 

goleni ze skróceniem nogi więcej niż o 5 cm 
i z ograniczeniem ruchów . 45 

D. Biodro. 

130) Utrata jednego biodra . 75 
131) ZupeŁne unieruchomienie w stawie 

biodrowym w położeniu nogi wyprostowa-
nem . . . . . . . . . . . . f>G 

132) Zupełne unieruchomienie w stawie 
biodrowym w polożeniu nogi zgiętem . . 60 

133) Nieprawidłowo zrośnięte złamanie 
biodra ze skróceniem nogi więcej niż o 5 cm 
i z ograniczeniem ruchów . . . 50 

* ) Ossa metatarsi (przyp. redakcyi). 
**) Goleniowo-stopowy (przyp. redakcyi). 
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134) Niezrośnięte damanie biodra (staw 
fałszywy . . . . . 

135) Utrata obu nóg lub obu stóp 

/ sp_owodowane przez nie braki mogą być popra-
65 w10ne przez przyrządy pomocnicze (protezy). 

100 U w a g a 3. Przy uszkodzeniach wielokl·oi-

XII. Kończy n y gó rne i dolne. 

136) Utrata jednej nogi lub stopy ze 
stratą jednej ręki lub kiści ręki . . . . . 100 

Uwaga ,1. ~aral~że zupe_lne. kończyn lu~ 
ich CZ'iJści rownaJą s1ę utraCie ICh. ZupełneJ 
utracie równa się zarazem unieruchomienie sta
wów, przykurczenia wskutek blizn. rany lub 
wrzody chroniczne, niedostateczne pokrycie koń
ców kości po amputacyi, zrosty lub utrata ścię
gien, jeżeli prowadzą one do zupelnej niemoż
ności korzystania przy pracy z uszkodzonej koń
czyny lub jej części . 

U w ag a 2. Przy uszkodzeniach kończyn 
dolnych należy zwracać uwagę na to, czy możli
wem jest chodzenie bez pomocy lasek. kul i t. p. 
i wogóle przy wszelkich uszkodzeniach, o ile 

nych, sp~wodowa_nych przez jeden i ten sam wy
padek meszczęśhwy, ocena uskutecznia się nie 
zapom?cą ~wyklego dodawania wszystkich liczb, 
o~pow1adaJący?h podlug podane.i tablicy poszcze
golnym rodzaJOm uszkodzeń, lecz na zasadzie 
przyjęcia pod uwagę wszystkich okoliczności da
nego wypaflku, t. j . po stwierdzeniu, o ile zosta
la zmniejszoną lub zupelnie utraconą zdolność do 
pracy Ciaoego osobnika skutkiem wszystkich do
znanych przez niego uszkodzeń w związku ze 
stanem jego zdrowia i rodzajem zajęć. 

W każdym razie ocena nie może być więk
szą ponad 100. 

U w a g a 4. Nie wymienione w tablicy uszko
dzenia ciala (urazowe i inne) oceniają się od O do 
100 stosownie do podanych w r:.::eczonej tablicy 
cyfr oraz wyłożonych powyżej wskazań ogólnych. 

Rzut oka na nowsze sposoby głębokiego wiercenia. 
(Dokończeni e, patrz :\l 29, str. 766). 

W oda plucząca po podniesieniu się do wyso- Korona wykonywa dwa ruchy od siebie nie-
kości żerdzi natrafia na znacznie zwiększony prze- zależnie i zupełnie różne: obrotowy i postępowy, 
krój wolny, obniża raptownie prędkość swego ru- a stosownie do tego zbudowane są przyrządy, 
.chu, a wskutek tego część unoszonego mulu wiert- uruchomiające koronę. Urządzenia, nadające prze
niczego opada z powrotem na dól. W wypad- wodowi wiertniczemu ruch obrotowy, są w zasa
kach, gdzie to ostatnie mogl?by być niebAzpiecz- dzie wszędzie jednakowe i polegają na tem, że 
nem, niektórzy n.ngielscy wiertacze stosują nad ruch od silnicy przenosi się przekładnią pasową 
miejscem przejścia rur rdzeniowych w żerdzie na oś poziomą, na drugim końcu której umiesz
jeszcze jedną lub dwie rury u góry otwarte, w czone jest stożkowe kolo zębate, działające na 
które jak w worek opadają cięższe cząstki mulu 1 drugie kolo poziome, spoczywające na kulowam 
i razem z calym przyrządem zostają wydobyte na lożu, lączące się bezpośrednio z żerdziami i ma
wierzch. jące w środku wydrążenie dla przepuszczenia 

Żerdzie, używane do wiercenia obrotowego, wystającej c~ęści żerdzi. 
są takie same, jak w wierceniu udarowem, lecz Drobne różnice w rozmaitych przyrządach 
mogą być znacznie słabsze, nie ulegają bowiem polegają przeważnie na sposobie połączenia żer
wstrząśnieniom, które je osłabiają. Przedsigbior- dzi z kolem zębatern w ten sposób, żeby przewód 
cy wiertniczy korzystajp, też z tej okoliczności, wiertniczy byl dostatecznie sztywny dla odbie
ponieważ mniejszy ciężar żerdzi ulatwia znacz- rania ruchu obrotowego, a równocześnie móg~ 
nie wszelkie czynności, i posiadają zwykle osobne wykonywać niezależnie od owego połączenia ruch 
żerdzie do wierceń udaro,vych i osobne do obro- postępowy. Najczęściej u?:ywaną odmianą tego 
towych. U góry żerdzie zakończone są głowicą, połączenia jest obchwyt. mocno przytwierdzony 
zawierającą odnogę do w-puszczania wody pluczą- do żerdzi, przez który przechodzą dwa grube i 
cej, oraz urządzenie do zawieszenia na linie, któ- dlugie sworznie, zlączona z kolem zębatam i na
r~ ~ię popuszcza. w :r:<iarę J?Ostępu ro~oty. _Daw- dając~ żerdzi ruch o?rotowy, gdy ~a ostat?ia mo
meJsze urządzema me pos1adaly zaw1eszema na ż~ m1mo to swobodme przesuwać s1ę w kierunku 
linie, · a z tego powodu żerdzie popuszczaio się pionowym. Wspomniana wyżej oś pozioma, od
małymi kawalkami, co bylo bardzo niepraktycz- bierająca ruch od silnicy, oraz poziome kolo zę
nem i wymagalo wiele czasu, zostalo więc zarzu- bate są zazwyczaj ustawione na wózku, który po
eonem prawie zupełnie. Przy zawieszeniu na li- , rusza się po szynach na pierwszem piętrze wieży 
.nie robotę przerywa się tylko co 5 m dla wsta- o wysokości 5 m i utrzymuje się we wlaściwem 
wiania nowej żerdzi, o ile oczywiście inne wzglę- polożeniu zapomocą śrub lub tężników. 
·dy nie nakazują zatrzymania roboty. W Ameryce zamiast przekładni pasowej uży-
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wają dla nadania przewodowi wiertniczemu ru
chu obrotm,-ego osobnej silnicy, umieszczonej 
wprost na wózku, który wówczas stoi na dole. 
Urządzenie to nie jest jednak praktyczne, ·ponie
waż nie pozwala tak dokladnie śledzić przebiegu 
roboty, jak przy przekładni pasowej, w razie za
tarcia bowiem korony, co się często zdarza, lub 
innej jakiejbądź przeszkody w ruchu, pas spada, 
ostrzegając tern samem o niebezpieczeństwie. 

Sposób nadawania koronie ruchu postępowe
go jest wielce różnorodnym. Pierwszym warun
kiem dobrego i bezpiecznego ruchu korony dya
mentowej jest postępowanie jej jedynie pod dzia
łaniem własnego ciężaru, a w tym celu należy 
zrównoważyć ciężar żerdzi odpowiednią przeciw
wagą, co uskutecznia się na swój sposób w każ
dym z używanych systemów. Z wy kle korona i 
żerdzie są zawieszone na końcu nawiniętej na 
ręcznej windzie czyli popuszczadle liny, którą 
się popuszcza w miarę postępu roboty. 

W jednem ze starszych, lecz bardzq rozpo
wszechnionych urządzeniach tego rodzaju (rys. 11) 

l 

:. .... 

RYS.11. 

wahacz B, podparty w punkcio a, posiada na jed
nym ko:ó.cu przeciwwagą p. a przez drugi jego 
koniec przechodzi lina, zakończona hakiem dla 
zawieszenia głowicy żerdziowej, względzie calego 
przewodu wiertniczego. Lina jest nawiniętą na 
popuszczadle t, poruszanem ręcznie z dołu za 
pośrednictwem łańcucha. Ruch wahacza jest 
ograniczony zastawkami z i z1 , które zazwyczaj 
pozwalają na swobodne odwiercenie 10 cm, po
czem wahacz opiera się o zastawkę z1• Przez po
puszczanie liny sprowadza się wahacz do pier
wotnego położenia i robota zaczyna się na nowo. 
Widzimy z tego, że ruch postępowy korony jest 

·zupełnie swobodny i wiertacz nie może w niczero 
wpłynąć na jego przyspieszenie, co jest bardzo 
ważnem; natomiast niewygodnem jest obserwowa
nie szybkości postępu roboty, od czego zależy w 
wysokim stopniu oryentowanie się w przewierca
nych skalach, możność zaś odwiercenia tylko 
10 cm za jednem poruszeniem powoduje niepo-

trzebną stratę czasu. Najważniejszą jednak wadą 
tego urządzenia jest brak możności nagłego i 
szybkiego podnoszenia korony w górę, okolicz
ność bardzo ważna w r azie zatarcia się korony 
lub innych podobnych wypadków, które mogą 
stać si ę przyczyną utraty korony dyamentowej. 

W nowszych urządzeniach przewód wiertni
czy wisi u tej samej liny, która sluży do wyciąga
nia i zapuszczania tegoż. Wjednem z takich urzą
dzeń (rys. 12) bęben linowy B należy do windy 

-

/ _____ _ 

0 ·--
RYs. 12. 

wyciągowej żórawia wiertniczego, przewód wiert
niczy zatem lączy się wprost z tą liną wyciągo
wą. Na tej samej osi, c0 bęben B, znajduje się 
drugi bęben B 1, na którym nawinięta jest lina, 
unosząca przeciwwagę p. N a bębnie B znajduje 
się tyle liny, że można od razu odwiercić długość 
jednej a nawet kilku żerdzi (po 5 m). Popusz
czanie liny odbywa się samoczynnie lub ręcznie 
zapo~ocą kółka I{, J?O!ączonego z bębnem B.prze
Hadmą zębatą lub lancuchem GALLA. Pomeważ 
w miarę postępu roboty bęben B 1 nawija linę, 
unoszącą przeciwwagę, uzupelnia się więc jej dłu
gość przez ręczne odwijanie drugiego końca tej 
liny z malego bębna b, a przy wstawianiu nowej 
żerdzi lub przy wstrzymaniu roboty z innego 
powodu linę nawija się napowrót na bęben b. 
Towarzystwo Internationale Bohrgesellschaft udo
skonalila to ostatnie urządzenie, zastępując prze
ciwwagę i jej linę lańcuchem bez końca, przed
stawionym na rysunku grubą linią kreskowaną, 
przez co odpada czynność odwijania i nawijania. 
liny przeciwwagi. Takie 'urządzenie pozwala na 
bardzo szybkie podniesienie korony w górę zapo
mocą ręcznego kólka lz, lub w razie większego 
oporu windą parową. 

Urządzenia do ręcznego popusz~zania i pod
noszenia korony posiadają zaletę wysoko cenionC~t 
przez niektórych praktyków, a mianowicie dają 
wiertaczowi możność ciąglego odczuwania prz~
biegu roboty, ponieważ przy takiero urządzemu 
trzyma on koronę niej ak o w ręku. Należy za
uważyć jednak, że kólko ręczne jest tylk? wtedy 
dosyć czule, jeżeli korona nie jest zupelme zrów-
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noważoną, czyli że obciążenie korony będzie l nych próbek danej skaly jest koniecznie potrzeb
zmienne stosownie do tego. czy wiertacz popuści ne. a skala z powodu swej budowy nie tworzy 
kólko ręczne mniej lub więcej, i stosownie do rdzenia, jak to ma najczęściej 
tarcia, jakie korona przezwycięża. Takie zmiany : miejsce w węglu. W takich 
obciążenia są zgubne dla żerdzi, złamanie któ- razach używa się przyrządu, 
rych może spowodować zniszczenie otworu wiert- ~ zwanego rozszerzaczem lub 
niczego, a nadto wplyw11ją one na szybkie zuży- .·. skrobaczem (rys. 13). Zamiast 
cie korony. j korony i rury rdzeniowej 

Z zasady używa się przy wierceniu obroto- za_puszcza się do stwierdzo-
wem zwykłego sposobu płukania. W wyjątko- neJ głębokości pokładu skro-
wych wypadkach, gdy skała jest bardzo miękka i bacz i obraca wolniej, niż 
zupełnie nie daje rdzenia, jak np. węgiel, stosują l przy właściwem wierceniu. 
płukanie odwrotne, zastępując wówczas koronę ' Nóż, umieszczony zawiaso-
zwykłym świdrem. Są to jednak naogól wypad- / ' wo we wnętrzu rury, u do-
ki nader rzadkie. 1 __ łu zamkniętej, i wystający 

Jak to już zaznaczono na wstępie, wierce- l nieco poza zewnętrzny ob-
nie obrotowe, dając rdzenie, dostarcza najwięcej 1 wód rury, zaczepia o ścianę 
szczegółowych wiadomości o przewiercanych ska-

1

• otworu, otwiera się zupełnie 
J'ach, pod warunkiem, że średnica korony jest do- i zeskrobuje ze ściany drob-
syć dużą, a skala niezbyt kruchą. Pilne zważa- ne cząstki, które wpadają 
nie na szybkość postępu roboty jest również bar- przez otwór, znajdujący się 
dzo ważnym czynnikiem rozpoznawania s]{aJ'. Ce- pod nożem do rury i ra-
chą charakterystyczną wierceń. obrotowych jest zem z nią zostają wyciągnię-
ciąglość postępu; każdy obrót korony, a wykonu- ' te na wierzch. 
je ich ona 100-125 na minutę, zagłębia ją nieco ~--~ '''· _ ... ·· Stratametry (upadontier.ge). 
w skalę, choćby ta byla najtwardszą, zmiany zaś 1 O upadomierzach, ich uży-
w prędkości postępu dadzą się bez por<'>wnania teczności i sposobie zastoso-
Jatwiej spostrzegać, niż w wierceniu udarowem, wania pisałem w Przeglq.dzie 
przy którem żerdzi~ stale są w ruchu i podsko- RYs. 13. Górniczo- Hutniczym i opisa-
kach. J'em najnowszy z tych przy-

Niepodobna jest określić normy co do szyb- rządów pomysłu d-ra MEINEGO z Berlina, który ma 
kości postępu roboty wiertniczej w pewnych ska- wszelkie dane do wy-
J'ach, zależy to bowiem nie tylko od wJ'aściwości rugowania z użycia 
skaJ', ale i od wielu zewnętrznych warunków: śred- wszystkich p oprze d-
nicy i stanu korony, jej obciążenia i t . p . W ska- n i c h.*) 
J'ach miękkich, ścierających się na suchy proszek, Dodam tu opis upa-
jak np. węgiel, robo-ta postępuje wogóle bardzo domierza, posiadające-
szybko, pewne zaś gatunki miękkich łupków two- go urządzenie do mie-
rzą pod koroną rodzaj tlustej masy, stawiającej r z en i a ewentualnego 
tak znaczny opór, że wiercenie nie posuwa się skrzywi e n i a o tworu 
prędzej, niż w twardych piaskowcach. Za jedno- wiertniczego, które, je-
stkę dla mierzenia prędkości postępu wiercenia żeli jest nieznane, wply-
przyjęto 10 cm; wiertacz robi na żerdzi kredą wa na blędne określe-
kreski w odległości JO cm jedna od drugiej i za- nie upadu warstw. Jest 
pisuje, w ciągu ilu minut przewiercono taką jed- to upadomierz, zbudo-
nostkę, uwzględniając głównie miejsca, w których wany przez OTTo z Hil-
następuje znaczniejsza zmiana szybkości postępu, desheimu (rys. 14). W 
a w interesie dok-ładnego stwierdzenia głębokości rurze metalowej umie-
każdej z warstw leży, aby te zapisy byJ:y pro- szczoną jest puszka har-
wadzone ze szczególną starannością. Pomimo że metycznie z a. m k n i ę-
przy :vierceniu koroną wydobywa się zazwyczaj 1 ta tak, że woda pluczą-
rdzeme, należy jednak zwracać baczną uwagę i ca przechodzi naokoło 
na mul, wypłukiwany z otworu wiertniczego, i niej kanałami, na ten 
pilnie zapisywać głębokości, przy których zmie- cel wyciętymi. Puszka 
nia on swój wygląd. Powinno się również posia-

1 

dzieli się na 3 części. 
dać zbiór próbek tego mułu, gdyż dopiero zesta- W pierwszej A mieści 
wienie wszystkich tych danych, t. j. rdzeni, pró- się igJ'a m a g n e s o w a; 
bek muJ'u i zapisów pozwala odtworzyć dokładne druga B zawiera przy-
pl·zecięcie otworu wiertniczego. / RYs. 14. rząd zegarowy, który 

Bywają wypadki, że posiadanie niezawod- 1 *l Przegląd Górnio.zo-Hutniczy, M s, str. 200-210. 

• • 

• 

• 
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w chwili, z góry oznaczonej, utwierdza igłę w jej 
położeniu oraz pGsiada bębenek, na którym na
winięta jest nitka z ostro za:kończonym ciężar
kiem. Nitka i ostrze ciężarka mieszczą się w 
trzeciej części C i utrzymuje się dokladnie w 
pionowej osi przyrządu, jeżeli sam on wisi piono
wo. W ch wili zatrzymania igły magnesowej nit_ 

• 
RYS. 15. 

ka odwija się szybko z bębenka i ciężarek ude
rza swem ostrzem o cienką płytkę metalową, 
:umieszczoną na dnie puszki, wybijając na niej 
punkt, poczem przyrząd zegart>wy podnosi cięża
rek do pierwotnego położenia. Jeżeli otwór wiert
niczy nie jest zupełnie pionowy, ostrze ciężarka 
nie uderzy w środek dna, lecz obok. Z odstę
pu między środkiem a punktem naznaczonym i 
z odległości bębenka od dna, która jest stalą, 

• 

można łatwo obliczyć odchylenie otworu wiertni
czego od piona i uwzględnić je przy oznaczaniu 
upadu warstw, przewiercanych w chwili uskutecz
niania pomiarów upadomierzem. 

Uwagi ogólne. Wieża wiertnicza oraz żó
raw robią się zazwyczaj z drzewa, a to ze wzglę
du na odporność tego materyału na wstrząśnie

nia oraz ze wzglę
du na to, iż zepsu
te części drzewne ła
twiej jest zastąpić 
nowemi, niż przy 
belkach żelaznych, 
zwłaszcza że wier
cenia wykonuje się 
często w okolicach, 
odległych nie tylko 
od fabryk, ale i odko
lei. Budynki, miesz
czące żóraw wiert
niczy, pompę i silni
cę parową (najczę
ściej lokomobilę), łą
czą się bezpośred
nio z wieżą i są 
najczęściej również 
z drzewa wykonane 
(rys. 15). W Niem
czech kilku przed
siębiorców wprowa
dziło wieże żelaz
ne, które jednak nie 
okazały się prak
tycznemi; b u duj ą 
też dla budynków 
pobocznych lekkie 
że l a z n e szkielety, 
których ściany po
krywają deskami, 
zaopatrzonemi w nu
mera i odpowiednie 
haczyki do zakłada
nia na szkielety że
lazne. Taka budo
wa ma i.ę zaletę, że 
ustawia się nadzwy
czaj szybko i nie 
niszczy materyalu, 
do ustawienia bo
wiem i pokrycia ca
łego budynku nie 

potrzeba wcale gwoździ. Wysokość wieży zależy 
od przyjętej dla danego wiercenia długości żer
dzi, która wynosi zwykle 10-15 m, odpowiednie 
zaś wysokości wieży są 18-25 111 .. Nie ulega wąt
pliwości, że przy wzrastającej głębokości otwo
rów wiertniczych długość żerdzi dojdzie do 20m, 
a wówczas i wieże będą wyższe. W Galicyi do 
wierceń naftowych używają tak zwanej wieży 
kanadyjskiej, która zbudowaną jest z belek jodło-
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wych wymiaru 2"X6"-8" z iście amerykańską 
śmiałością. Jeżeli materyał jest odpowiednio 
przygotowany, wiertacze galicyjscy ustawiają ta
ką wieżę w przeciągu jednego dnia . . 

Obok wieży i budynków maszynowycb miesz
czą się budynki, zawierające kuźnię, biuro, ma
gazyn, a często i barak mieszkalny dla robotni
ków, Są to wszystko budynki drewniane krótko
trwałe. Firmy niemieckie łączą często wszystkie 
te budynki wraz z wieżą w jeden (z wyjątkiem 
mieszkań) przez dodawanie przybudówek i przy
stawek do wieży po stronie, nie zajętej przez żó
raw wiertniczy i silnicę. 

Sprawność silnicy zależy oczywiście od za
mierzonej grębokości otworu. Silnice mają zwy
kle 18-40 IP i, jeżeli niema jakich szczególnych 
warunków, używa się zazwyczaj do uruchomie
nia żórawia wiertniczego lokomobili. W wiert
nictwie naftowem, gdzie zetknięcie wydobywają
cych si ę z otworu gazów z otwartym ogniem sta
je się powodem groźnych pożarów, przepisy gór
niczo-policyjne wymagają, aby otwór wiertniczy 
był co najmniej o 40 nt odległy od paleniska ko
tła i aby ten ostatni znajdowal się w osobnym 
budynku. Tu zatem używają statych maszyn pa
rowych, a w większych kopalniach urządzają cen
tralne stacye kotlowe, dostarczające pary kilku 
otworom wiertniczym. 

W najnowszych czasach specyaliści pracu
ją nad wprowadzeniem do wiertnictwa naftowego 
elektrycznej sily pociągowej, która mogłaby po
siadać centralną stacyę w miejscu, odleglem od 
kopalni i zupełnie zabezpieczanem od gazów. 
O ile mi jednak wiadomo, żadne takie urządzenie 
nie znalazło jeszcze praktycznego zastosowania; 
nie ulega jednak wątpliwości, że gdy to się sta
nie i rozpowszechni, odpadnie jedna z głównych 
przyczyn pożarów w kopalniach nafty. 

Wiercenie rozpoczyna się od wykopania ręcz
nie studni o głębokości 3-6 m, w którą wstawia 
się i umocowuje pionowo pierwszą rurę kierow
niczą, zwaną w Galicyi bodnią; potem następuje 
normalne wiercenie sposobem, z góry obranym, 
który jednak powinien być zastosowany do ro
dzaju skal, jakie się ma przewiercać. Temu ostat
niemu warunkowi czyni się zadość rzadko, przed
siębiorcy wiertniczy bowiem rozporządzają za
zwyczaj jednym tylko lub dwoma sposobami, któ
re stosują do wszystkich napotkanych skał. 

Robota wiertnicza rozpada się na: 1) zapusz
czanie dluta lub korony, 2) właściwe wiercenie, 
3) wydobywanie dluta lub korony, 4) naprawa 
narzędzi wiertniczych. 

Trzy pierwsze czynności opisane są powyżej. 
Ostatnia czynność jest bardzo ważną i powin
na być w należnej mierze przez kierownictwo 
uwzględnianą. N aj ważniejszym rzemieślnikiem 
jest tu kowal, który powinien znać się na wiert
nictwie, to też w Galicyi spotyka się często maj
strów wiertniczych, którzy są dobrymi kowalami 

i na odwrót. Jeżeli wiercenie prowadzi się dale
ko od fabryk lub warsztatów mechanicznych, win
na znajdować się na miejscu tokarnia i wiertarka. 
Dobrze .urządzony i obsłużony warsztat r~paracyj
ny dla .Jednego choćby otworu wiertniczeao so
wicie się nieraz oplaca, zapobiega bowie.mo kosz
townym przerwom, a w nagłych wypadkach ra
t~je nawet otwór wiertniczy P.rz.ed Z!agwożdże
niem. 

Rurowanie ot\~Oru odbywa· się w miarę po
trzeby, wskazywaneJ przez zasypywanie się otwo
ru. Przy zastosowaniu dlut mimośrodowych lub 
obcinacza równocześnie z dlutem ruruje się zwy
kle raz. na dz~eń ~yle,. i~e się odwie.rciło. Gdy 
skala mE syp1e, w1erc1 s1ę często bez rurowania 
tak dlugo, jak można, a w Westfalii zdarzają się 
wypadki po kilkaset metrów nawet, co jest oczy
wiście bardzo pożądanem, bo nie tylko nie traci 
się czasu na rurowanie, ale co ważniejsza, m.ożna 
zachować dowolną średnicę otworu wi~rtniczego. 

Z wyjątkiem pierwszych rur o największych 
wymiarach, które wykonuje się z blachy, uży
wa się zazwyczaj rur ciągnionyclJ, pomiędzy któ
reroi największy rozgłos zdoby'ly sobie rury MAN

NESMANNA. Rury lączą się pomiędzy sobą ma gwint. 
Co do rur istnieją rozmaite zapatrywania i zwy
czaje. ·wiertacze galicyjscy używają rur, których 
średnica wewnętrzna jest wszędzie jednakową, ru
ry na mufach rozszerzają. się na zewnątrz, gwint 
zaś jest zazwyczaj nieco stożkowy dla ułatwienia 
skręcenia. W Niemczech rury mają zupełnie 
gladką średnicę zewnętrzną a na złączeniach wy
stępy wewnątrz. Rury galicyjskie pozwalają na 
użycie większych nieco dlut i na szybsze zapusz
czanie przyrządu, nie napotykającego występów 
wewnętrznych, mogących go zatrzymać i narazić 
rury na zepsucie. W niemieckich natomiast na
leży dłuto zapuszczać wolno i ostrożnie, aby nie 
uderzyło o wewnętrzne występy, lecz rura zupeł
nie gładka zewnątrz łatwiej wchodzi do otworu 
wiertniczego i łatwiej daje się z niego wyciągnąć 
po ukończeniu roboty. Podczas wiercąnia rury 

wiszą zazwyczaj w otwo
rze uchwycone u góry 
w ściski, opierające się 
n a belkach, umieszczo
nych w tym celu w 
podłodze wieży. Niem
cy jako ściski używają 
obejmę, skręconą zapo
mocą dwóch śrub (rys. 

O 16). Przy g)ębszych 
otworach wiertniczych, 
gdzie rur bywa bardzo 

RYs. 16 wiele, stosuje się takich 
ścisków nieraz G-8, i 

przy każdem nowem rurowaniu należy dwa razy 
tyle śrub odkręcić i na nowo zakręcić. W Gali
cyi używają ogólnie ścisków, zwanych uniwersal
nymi, a rozpowszechnionych przez fabrykę na-
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con:y: przed~iot ko_nicznemi i zazębioneroi szczę
kami, na ktore działa sprężyna spiralna, ukryta 
we wnętrzu przyrządu. 

_Często bardzo zdar~a się jednak, że żaden z 
wy~Iemonych :przyr.ządow ratunkowych nie od

próbowano kilkakrot- powiada celow1; wowczas wiertacz z kowalem 

rzędzi wiertniczych W OLSKIEGO i 0DRZYWOLSKIEGO 
w Schodnicy (rys. 17). W ściskach tych, jako 
klinowych, uchwyt rur jest niezawodny, zgnie
cenie wykluczone, a oszczędność czasu i pracy 
znaczna. 

W ostatnich czasach 
nie zupełnie oryginalnego sposobu zabezpieczania obmy~lają dla da~ego wypadku stosowny przy

ścian otworu od 11a- rząd 1 wykonywn,Ją go natychmiast w warsztacie. 
sypywania się, któ- Stwierdz ·mie polztadów weglowvch. N a zakoń
reg? je d n ak. nie cze~ie podaję kilka U\':'ag, za~zerp~i'?tych z prak
mozna nazywac ru- tyki o dokładnem stwierdzaniu grubości i jakości 

~~~~!r=::::.':=~~~~~ r~wa~iem, jak _to pokładów węglo:vych,. co. jest ~ajszęściej celem 
f:! mektorzy czymą. l kosztownego w1ercema, 1 powmno być przeto 

J~st to cementowa- przeprowadza,n~ z s~miennością i ze skupioną 
me otworu. N atra- uwagą. Zwrocnvszy JUŻ raz uwagę na wyższość 
fiwszy na sypkie wiercenia obrotowego nad udarowem ze 

RYS. 17. 

a pochłaniające wodę warstwy, dodaje się do wo- względu na rozpoznawanie jakości skał, 
dy cementu szybko wiążącego i, płucząc otwór będę mówił' jedynie o wierceniu obroto-
tą mieszaniną, podnosi się przewód powoli aż wem. Ponieważ, wiercąc w formacyi wę-
ponad. dany poklad. Następnie przepłukuje się glowej, trzeba być zawsze przygotowa-
żerdzie i górną część otworu czystą wodą, a część nym do znalezienia pokładu węgla, na-
zacementowaną przewierca dlutem powtórnie. leży wi~c wykonywać od czasu do cza-
Ma to być środek niezawodny, mający obok teg_o , su P?.m1ary upadu, pilnie śledzić za pręd-
tę jeszcze dobrą stronę, że nie powoduje zmnieJ- l kośc1ą J?Ostępu roboty, oraz za jakością 
szenia średnicy otworu. wypłukiwanego przez wodę mulu. W 

Mówiąc o warsztacie reparacyjnym, wsporo- 1 chwili ~iedy nagły wzrost prędkości po-
nialem, że taki warsztat może w nagłych wypad- stępu Wiercenia zdaje się zdradzać, że 
kach uratować otwór wiertniczy przed zagwoż- ~mrona znajduje się w węglu, zatrzymu-
dżeniem. Takie wypadki są, niestety; ?zęste ~ ?a- , RYS. 18. ~e się _przedew~zystkiem robotę i ustala 
la wartość: wi_ertacza_ zale~y. od um1_eJętno~m m- _ Jak naJdokł'ad_meJ glębo~ość z~ajdowania 
strumentowama. NaJczęśCieJ zdarzaJące s1ę wy- s1ę korony, a nastęume płucze się otwor tak ellu
padki są: l) urwanie się żerdzi, 2) utrącenia dluta, go, ~opóki woda pfucząca nie będzie czystą zu-
3) zasypanie dluta podczas wiercenia czyli utwo- peł'me. Wyplukany muł przechowuje się staran
rzenie przez zasyp t. zw. powały nad dlutem. nie, ?hociażby ?n nie byl węglem, lecz czarnym 

Istnieje cały szereg instrumentów ratunko-
1 

smolistym luplnem, zdradzającym blizkość węgla. 
wych, zastosowanych do poszczególnych wypad- W ezarnym ł'upku wierci się zazwyczaj równie 

· ków, których tu wyliczać niepodohna. W razie l <"zybko, jak w węglu, mul jego 
urwania się żerdzi używa się z powodzeniem na- jednak jP-st zupełnie inny. W ę-
gwintowany stożkowaty czpień, który zapuszcza giel kruszy się na tak drobne 
się do otworu wiertniczego i wkręca w utrąconą ()cząstki, że zabarwiają one nie-
żerdź. Gdyby czpieniem trudno bylo odnaleźć żer- leclwie wodę pJ'uczącą na czarno, 
dzie, zap\].szcza się t. zw. tutę, t. j. dzwon stożko- a nadto unosi się na wodzie czar-
wy o gwincie wewnętrznym. Jeden i drugi przy- na piana, pełna pyłu węglowego, 
rząd wkręca się względnie nakręca na utrą- lupek zaś nie tworzy owej cha-
eony przedmiot, wycinając na nim gwint. Gdy rakterystycznej piany, i woda, 
utrącenie nie jest poprzeczne, lecz podłużne. uży- jakkolwiek przepełniona drobne-
cie tych instrumentów jest niemożliwe i wówczas mi cząstkami czarnego lupku, po-
znajduje zastosowanie t. zw. koronka, wprowarlzo- , zostaje bezbarwną. Po doklad-
na przez WoLsKIEGO (rys. 18). Jest to otwarta ru- nem wypłukaniu otworu znaczy 
ra. stalowa, zaopatrzona wewnątrz w klapę ze się kredą na ostatniej żerdzi głę-
sprężyną. Klapę podstawia się pod wystającą część bokość wejścia jej do otworu, 
szukanego przedmiotu (np. mufy u żerdzi) albo używając do tego pewnego !'ta-
w razie, gdy przedmiot leży w otworze wiertni- RYs. 19. łego punktu, np. brzegu rur lub 
czym i opiera się o ścianę, jak to ma mjejsce z glowicy rurowej, i wydobywa 
dłutami, nabija się na diuto podluźną swoją szpa- f koronę na wierzch; następnie wydostaje się znaj
rą i wciąga dluto do wnętrza, lub też trzyma jak dujące się w koronie rdzenie, oczyszcza ją zu
w kleszczach skutkiem sprężystości stali, z której pelnie, poezero zapuszcza się ponownie, uważając, 
jest wykonaną. by nie poszla ona głębiej, niż to wskazuje uczy-

Koronka (rys. 19) pozwala na zastosowanie l niony poprzednio znak. Nie obracając korony, 
płukania podczas instrumentacyi, a chwyta utrą- sprawdza się, unosząc nieco przeciwwagę, czy 
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istotnie znajcluje się ona na samem dnie otworu, 1 plukania. Fokłady węgla mają często cienkie 
a j_eż~li ta~ nie j~st, osadza. się ją o trożni,e na 1 warstwy lupku lub piaskowca, które należy ocUą
dme 1 r?b1 clru_g~ ?stateczny. znak, od kto~·ego 

1 
czyć od _pro bek_ czysteg_o węgla, jeżeli chce się 

poczy11a1_ą~, kresh _s1_ę na żerclz1 co 5 C//1 (albo Jesz- zbadać, 1le popwlu zawiera. węgiel danego pokla
C~ll ~ęśCJe,!) kresk1 _1_p~szcza koronę w ruch, za- du, _a nadto należy dokJadme oznaezyć, jak gru
plSU,JąC naJdokł_admeJ_, Ile czasu kor_ona potr~ebo- bą ,1est. napotlr~na. wa~ ·stwa. Po dokladnem wy
wa1a do _przew1ercema odstępu m1ędzy dw1em~ płukam?- podeJmUJe s1ę robotę na nowo })rzy za
kreskami. Zaznaczyć tu trzeba. że korona mus1 chowamu tych samych ostrożności aż do chwili, 
być ~la nowo i jak najdoldadniej zrównoważoną: kiedy ~naczne zmniejszenie szybl::ości postępu ro
Okohczność, że postęp . roboty w wę.glu . wyno 1 boty me w~każe_, że pokład zo~tal przewiereony. 
10 a nawet 20 cnl na mmutę, wskazuJe, Jak do- Sprawdza s1ę wowczas lJOnowme glębokość poło
kładnyroi muszą być zapisy co do prędkości po- , żenia korony i wydobywa ją na wierzch dla wy
stępu roboty. Ponieważ węgiel rzadko bardzo po- dostania znajdujących się ewentualnie większych 
zwala wydobywać na wierzch rdze11ie, należy kawałków węgla. 
zbierać cały muł, jaki wyniesie woda płucząca, Zestawienie zapisów, robionych podczas wier
jest to bowiem zmielony węgiel. W chwili, kie- cenia próbek mułu. oraz rdzeni, o ile się je otrzy
dy zauważy się zmianę w prędkości jJOstępu ro- ma, daje zupeJnie dokładny obraz przekroju ela
boty, zatrzymuje się ją niezwłocznie, notując od- nej warstwy węgla. której istotną grubość ozna
powiednią głębokość, i płucze otwór dokładnie, cza się po uwzględnieniu upadu. 
przechowując oddzielnie mul, otrzymany z tego Zygmuut Bielsld. 

W ostatnich czasach coraz czę ··ci ej spotyka
ją się w literaturze technicznej pra('e o szynach 
sorbitowych, których własnośri mechaniczne, jak 
się niżej przekonamy. w porównaniu ze zwykłe
mi szynami są o wiele lepsze. Nazwę tę otrzy
mały one od składnika mikroskopowego, nn.z,va
nego przez OsMONDA sorbitem. ·wiemy, że glów· 
nym skJadnikiem stali hartowanej jest martensyt. 
zaś stali od puszezon ej perli t. Pomiędzy tymi 
krańcowymi składnikami mikroskopowyrui może 
być nieskończona ilość form przejściowych, po
między którerui OsMONO odróżnia dwie; troostit. i 
sorbit. Powstają one w nn.stępujący sposób: je
żeli hartujemy stal niezbyt prędko, część marten
sytu (ta, która znajduje się obok ferrytu lub ce
mentytu) zaczyna się rozkładać i tworzy się t.ro
ostit; jeżeli zaś ostyganie nie jest zbyt długie, 
martf'nsyt nie zdąży z u pelnie rozłożyć się, po
zostaje jeszcze pewna częśe nierozłożonego węgla 
hartu i otrzymujemy sorbit. :Można te d\\'a skład
niki scharakteryzować w następujący sposób: tro
ostit- clyssocyacya martensytu zaczęła się; sor
bit-dyssocyacya martensytu nie dobiegła do koil
ca. Troostit jest pierwszą, sorbit zaś ostatnią fa
zą transformacyi pomiędzy martensytero i per
litem. 

Z punkt.u widzenia fizyczno- chemicznego, 
powiada Osli10ND,*) pomiędzy perlitem i sorbitem 
nie ma zbyt wielkiej różnicy. Sorbit można otrzy
mać obok perlitu przez zatrzymanie ostygania 
~tali bez uprzedniego hartowania, przez hartowa-

*) Osmond. Methode (l:enerale pour l'analyse micrographique 
des aciers au charbone. Contr1 bution a l'ótude des alliages. 1896-1900. 

sorbifowych. 
nie przy temperaturze. odpowiadającej końcowi 
traJJSfonnacyi allotropicznej, lub przez powtórne 
nagrzewanie stali hartowanej do wyżej wspom
nianej temperatury. Sorbit możemy uważać jako 
perlit, w którym segregacya na ferryt i cemen
tyt nie została ukończoną z powodu braku czasu 
lub innych przyczyn. 

Po scharakteryzowaniu w ogólnych zarysach 
głównego składnika szyn sorbitowych oraz wa
runków, w jakich powstaje on, przejdę do stresz
czenia pracy STEADA *) i RrcHARDSA nad szynami 
sorbitowemi. 

Badania, wykonane nad stalą hartowaną w 
oleju, wykazały, że ilość otrzymanego w ten spo
sób sorbitu zależną jest od wielkości przecięcia. 
Części wewnętrzne dużych mas zawierają mniej 
sorbitu, niż części zewnętrzne. Z drugiej zaś stro
ny. j eżeli przecięcie stali hartowanej jest bardzo 
male, otrzymamy oprócz sorbitu nieco składni
ków więcej kruchych. Podobnież stal, hartowana 
na powietrzu, nie będzie zawierała sorbitu, o ile 
masa jest dużą, i naodwrót ilość sorbitu zwiększa 
się w miarę zmniejszania się masy. Na przykład 
sztaba na drut z zawartością 0,7°/0 0, średnicy 1/ 4 
cala ang., i cienki drut z tego samego materyalu, 
ostudzone na powietrzu, od temperatury np. 850° 
posiadają własności zupełnie różne: sztaba jest 
sorbitową i ciągliwą, drut zaś jest twardym i 
kruchym, co objaśniamy w ten sposób, że obok 
sorbitu tworzy się więcej kruchych składników. 
Sztaba na drut po przejściu przez patentowany 

*) Sorbitic steel rai l s by J. E. Stead and .A.rthur W. Richard s. 
The Iron and Steel Magazine (Successor to the metallographist). 

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



794 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

proces, polegający na nagrzaniu do temperatury, D,1-hartowano w cieplej wodzie, nagrzano 
przy której stal iskrzy się, i ochłodzeniu powol- do 500°C (BO minut) i ochłodzono na powietrzu. 
niej lub szybciej przez punkt krytyczny, zawiera D4-hartowano w cieplej wodzie. nagrzano 
dwie ilości sorbitu, który po odpowiedniem tra- do 450°C (30 minut) i ochłodzono na powietrzu. 
wieniu występuje widocznie pod mikroskovcm; E 1-normalnie; ochludzono na powietrzu. 
dostrzegamy go również po ciemniejszem zabar- E~-hartowano w ciepłej woclzie, nagrzano 
wienin badanej powierzchni, trawionej jednocześ- 1 do 550°C (40 minut) i ochłodzono na powietrzu. 
nie ze sztabą, która nie podlegała temu chlodze- 8 3-hartowano w ciepłej wodzie, nagrzano 
niu. Jednocześnie materyal jest drobnoziarnisty, do 500"C (26 minut) i ochłodzono na powietrzu. 
co należy przypisać obecności sorbitu. Jeżeli lm- E<~.-hartowano we wrząc<·J wodzie, nagrzano 
dowie sorbitowej należy przypisać lepsze wlasno- do ±50°C (-!0 minut) i ochłodzono na powietrzu. 
ści stali, hartowanej w oleju lub poddanej wyżej i (Patrz tablice Jlfl str. 795). 
wspomnianej obróbce termicznej, to l) O winniśmy . . . . · . . 
starać się zapomocą odpowiedniego traktowania Wy~nln piob mech_amczny?h byly zupełme • 
stali otrzymywać wspomnianą budowę, tembar- zada-;alaJą?e,. _przystąpwno w1ę? do dalszy ci: 
d~iej że to nie pociąga za sobą wielkich kosz- badan, Z~l~n~a,Ją~ !rochęo·waru:~~- Gorące, ~zęśc~ 
tow. Wychodząc z tego założenia SnAD i R1- szyn ~luooscl .5. stop ant?. P~orązono. do zrmn~J 
CHARDs wykonali szereo· urób. :v-ody, po chw1h, gdy_ z01emmały, wyJmowano Je 

l) Serya A, B~C. D, E. 1 ochladzan_o nastęj)me na p_owre~rzu. "W_ danym 
Do badań użyto zamiast całych szyn części wypadku Cl~pło z wew~ątrz pr~echodzi, _na ze

szyn długości 5 stóp; zamiast powolnego ostygania ~vnątrz, n ag~ zewa czą_stln. zewnętrzne_, ktor e zdi3:
na powietrzu pogrążano je do zimnej lub cieplej zyly ,prędzeJ o~hlodzrć s:ę. wy_wołuJąc •:rarunln, 
wody a następnie nagrzewano do czerwoności, co w ktorych moz~. pow~tac sorb1t. Baclama by~y 
ma miejsce mniej więcej przy temperaturze 500o. w_y;konane w · naJI ozma1~szych warunkach. W me-

, l ktorych wypadkach głowkę szyn oblewano wodą, 
Sery a 

A 
B 
c 
D 
E 

Gatunek stali w innych zaś calą szynę pogrążano pod wodę, aż 
Stal martenowska zasadowa 

1 

temperatura opadła do koloru czerwonego, na-
" bessemerowska " stępnie ochladzano na powietrzu. Wszystkie te 
" " " doświadczenia mialy na celu wyjaśnienie wpływu 

" " na wlasności mechaniczne pogrążania główki szyn 
" " pod wodę na rozmaitą glębokość. " A 

B 
c 
D 
E 

o profilu zwyczajnym. 29,7 lzg na 1m2 Już dawniej zauważono, że przoz polewanie 
29,78 " " l " własności mechaniczne szyn polepszają się, ale 

" " " o profilu z podwójną główką 
o profilu zwyczajnym. 

33,67 " " 1 " w każdym razie ilo'ć wody była niedostateczną 
29,22 " " l " w celu wytworzenia warunków, przy których 

mogłyby powstać znaczniejsze ilości sorbitu. N aj
" " 

c 

" 
Analiza 

B 
0.31 
o·72 
' 

chemiczna. 
większe ilości sorbitu można otrzymać przez 
szybkie chłodzenie przy temperaturze, odpowia
dającej punktowi krytycznemu. następnie przez 
hartowanie i nagrzewanie z wewnątrz lub ze
wnątrz częściowo ochłodzonej stali: l .fil 

S i 

A 
0,29 
0,72 
0,02 0,03 

Warunki obróbki 
pilą na gorąco. 

2) Sery a F i G. (North-Eastern, 90 lb B. 
termicznej po przecięciu H. Rails. 44,77 kg na 1 1112). 

D 
0,46 
0,57 
0,0:1: 

c 
0,:1:0 
0,73 
0,03 

E 
0.48 
0,82 
0,06 

A 1 -normalnie; ochłodzono na powietrzu. 
A.2-hartowano w cieplej wodzie, nagrzano 

do 550°0 (16 minut) i następnie ochłodzono na 
powietrzu. 

A 3-hartowano w cieplej wodzie, nagrzano 
do 600°C (12 minut) a następnie ochłodzono na 
powietrzu. 

B 1-normalnie; ochłodzono na powietrzu. 
B2-hartowano we wrzącej wodzie, nagrzano 

do 650°C (30 minut) i ochłodzono na powietrzu. 
el-normalnie; ochłodzono na powietrzu. 
C2-hartowano w cieplej wodzie, nagrzano 

do 550°C (40 minut) i oehlodzono na powietrzu. 
D 1-normalnie; ochłodzono · na rowietrzu. 
D2-hartowano w zimnej wodzie, nagrzano 

do 550°C (50 minut) i ochłodzono na powietrzu. 

c 
.lin 
S i 

S klan 
F 

0,49 
0,69 
0,02 

chemiczny. 
G 

0.45 
o·79 
' 0,02 

Warunki obróbki termicznej. 

F 1-normalnie; ochłodzono na powietrzu. 
F2-górną połowę główki hartowano w zim-

l 
nej wodzie aż d.o zciemnienia a następnie ochło
dzono na powietrzu. 

F3-całą glówkę hartowano w zimnej wodzie 
do koloru ciemno- czerwonego, następnie ochło-
dzono na powietrzu. 

G 1-normalnie; ochłodzono na powietrzu. 
G2-góruą polowę główki hartowano w zim-
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Próby mechaniczne. 

Warunki obró bki 

Próby na rozerwanie Próby na uderzenie . -ó~ 
O,R O,P.: 01:; (;,b.Q <ll C)::;j "''ro,..t:lcd 
p.. Q) i-'"' p.. Cl) ,..... Cl3 1 •• :~te~ ~M~~~ •N o-s< ·.-4 ·~ ._g ~ ~ ~ 
-~'g-~ ~ -~'g-~ ~ .s -~ ~ ;:: ~ aJ !?: ::: E t> ~ 8 H o ,.a .:: 

._. ~ ._, .-. ~ ~ ~· .-4 ::::: ~ C . i:;: r-(j P'" ·N ~ cd ·~ ~ ·c 
-~S I §~ -~S § H~-;;; aJ :>-.~!?: ~ :>,<ll ~~ ~ H.,.;I'V"\ 

termicznej 

l 
OJ)"' N OJ)"' N rk ......, O .:: >- Cll ._, w • .,... p- ·~ li' H :>,....-<,..... 

Nr-i._, NC'I._. v"'t; .-S~.:: i3.. N~ - ~ l 
Al 1 ---N-o--r--n-l·-a-ln-I-.e----------~~-9~-.,-7-2--~~,-8o-.-8-4 ______ 33-,~54~----5~6~,~55~----2·-~-,oo---~j ---4-S~,8=o~~I~--~~07-----

Al2 Nagrzana do 550°C 88,8g 168,14 : 36~62 l 61,75 l 23,oo s6,2o : 126 
Ala n do 5QQOC 75,fJ0 139·70 38,59 72,46 l Ifi,oo 48,20 i 136 
B1 Normalni e 101 ,6o 193,54 39,70 ' . 6,o8 2o,oo 36,oo , 1I6 
B2 Nn.grzana do 650°C go,.p 16g,67 46,oo 61.75 16.,00 40,10 1 125 
C1 Normalnie 53,85 g8,55 41 ,9J 6-1·7-t 18~oo 35,50 147 
C2 Nagrzm1a do 550°C 42,93 77,72 42,69 l 73,56 16~00 36,oo 1 164 
D 1 N orma.lnie 95,25 18o,84 35,6o 68,52 16,oo 32,80 I..J4 
D 2 Nagrzana do 550°C 71,37 r36,6s 32,53 83,r7 r3,oo 30,40 175 
Da Nagrzana do 500°C 68,32 130.30 36,o7 81,92 13.00 2-1,70 1 165 
D 4 Nagrzana do 450°C 6r.g7 n8,87 

1 
34,9-1 86:48 12.00 28,10 

1 

21 1 
E 1 Normalnie 87,37 100,27 36,39 71,20 13,00 22,10 16g 
E 2 Nagrzana do 550°C 68,32 128,52 so,25 8o,:;o ·i rs .co 4o,2o 177 
E 3 " do 500°C 65,02 122,17 1 54,98 92,78 

1 

11,oo 23.,go l 197 
E4 " do 450°C 6o,2o I 11,25 l so,41 101 ,6o 7·00 r6.75 212 

W aga baby 1016,07 kg (2240 lbs); wysokość spadku 10 stóp ang.; odległość między punkta
mi podparcia 3,5 stóp ang.; dlugość badanych próbek 5 stóp ang.*) 

nej wodzie aż do zciemnienia a następnie ochło 3) Sery a H. Szyny o zwy klym profilu 
(29,22 l.~ g n a l 111

2
). dzono na powietrzu. 

Ga-calą główkę hartowano w 
dzie do koloru ciemno-czerwonego 
ochlodzono na powietrzu. 

zimnej wo
a następnie l 

Waru n ki obrób ki termicznej . 
N-normalnie 
S-oblano wodą niedostate~znie; pomimo to 

ciemne części. przedstawiające powierzchn ~e sar
bitowe, dowodzą że wody użyto wystarczaJąCO. 

PY 

P róby m e c h a n i c z n e. 
Próby na uderzenie: 
Waga baby-1016,07 llg (2240 lbs) 
Wysokość spadku-15 stóp ang. 
Odległość między punktami podparcia-3 sto

ang. 
Dlagość badanych próbek-5 stóp ang. 

H. S.-tylko glówka był'a pogrążoną do wo
dy i ochłodzoną do koloru czerwonego. 

W. W. Cala szyna byla pogrążoną do wody 
i ochladzoną do koloru czerwonego. 

Sklad chem i czny. 

Sery a Zgięcie ·w· mm po I·Cill uderz. ! Zgięeie '\V mm po 2-em uderz. 
C-0,38 

J/u-O,ti3 
Si-0,023 46,05 80,97 

46,05 80,97 
47,62 82,55 
50,80 9·~,07 
49,23 85,72 
47,62 84,15 

P r ó by m e c h a n i c z n e. 
Próby ;n a uderze· j Próby na rozerwanie 

me** ) • 

Zgięcie po 1-em łość na rozer- \Yydtute- Zwęteme 
uderzeniu w m1n w·nnH~ w kg n1e w· o oO /o przekroJU 

na lmm2 

\Vytrzyma- , . l 

Próby na rozerwanie. N ()5,10 68,66 17,00 32,60 
. Wytrzyma- , S 60 32 69,62 16,00 31,50 

Gramca. sprę- łośó na rozer- Wydłute- l z,vężonie Twardość, ~- ' 
:tystoŚCi w 1•'1 lwanie w !g na nie w •/o0/0 przekroju i rażona '~ hcz- H S 55,55 73,08 16,00 31,30 

na mm2 mm2 Jbach Brmella l WW 49,70 79,85 11,50 28,00 
37 ,Ol 1 58,59 1l:J,OO 28,80 158 l . 1 h . b 
48 98 69,93 16 00 35 00 162 l J ak widzimy z wyżeJ przytoczonyc pro 
52:45 71,19 10;00 30:50 187 mechanicznvch, szyny sorbitowe przewyższaJą o 
35,44 57,49 22,00 28,00 145 *) W oryginale rezulta~y p;rób poda~e są w miarach an~iel-
48,35 74,81 16,00 35,80 193 skich; dla szybszego orjentowama Się zamieniłem Je na francuskie . 

**) Wa~a baby 1016,07 k.ą, wysokość spadku 10 stóp, .odległ<?ść 
50,40 77,18 13,50 30,00 204 pomiędzy punktami podparcia 3,5 stóp, długość badanych pro b 5 stop 
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796 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

wiele szyny zwykle. Próby mechaniczne nie da- ' można zamienić przez hartowanie przy tempera
ją jednak jeszcze pojęcia o wytrzymałości szyn turze poniżej Ar1 i następnem nagrzewaniu przez 
sorbitowych w .praktyce, lecz .na rezultaty te trz~- poz?stale ciepl? wewnątr~ szyn. Późniejsze. ba
ba poczekać kilka lat. Pom1mo to starano s1ę dama wykazuJą wyraźme , że przez częścwwe 
otrzymać je inną drogą . W tym celu przygoto- hartowanie główki szyn i następne odpuszczenie 
wano próbki szyn sorbitowych i perlitowych dlu- zmniejsza się wydłużenie, a zwężenie przekroju 
gości ·;~ cal. ang; przecięcie każdej z nich rów- pozostaje prawie bez zmian. Na przykiad w se
nalo się l cal. kw. ang. Następnie próbki zostały ryi .F normalna szyna posiada wytrzymałość na 
dokladnie zważone, poczem szlifowano je w ten rozerwanie równe 58,59 kg. zaś dzięki obróbce ter
sposób, żeby wywierały na kamień szlifujący eiś- micznej wytrzymałość ta powiększa. się do 71,19 llg, 
nienie równe 71 funtom ang. Gdy kamień szli- jednocześnie zwężenie przekroju zwiększa się tro
fujący przebiegł' 20000 stóp ang., przerwano szli- chę. W seryi G normalna szyna posiada wytrzy
iowanie i ważono próbki. Rezultaty, otrzymane tą małość na rozerwanie 37,49 kg, zaś dzięki obrób
metodą, były następujące: jeżeli stratę szyn per- ce termicznej dochodzi do 77,18 !tg, zwężenie 
litowych wskutek szlifowania oznaczymy przez przekroju niewiele się zmienia. Próby laborato-
100, to strata szyn sorbitowych wskutek szlifowa- ryjne na zużycie również przemawiają na korzyść 
nia równa się 33. Cyfry te najlepiej przemawia- szyn s01·bitowych. W ogóle można powiedzieć, że 
ją na korzyść szyn sorbitowych. Czy to sprawdzi przez specyalne traktowanie zwykłych szyn maż
się w praktyce, niewiadomo, trzeba wszakże dla na powiększyć wytrzymałość na zużycie o jakie 
zebrania danych statystyc:znych trochę poczekać. 25-50°/0 • 

W każdym razie ze względu na to, że matery al Fazostaje do nadmienienia, że rezultaty, 
sarbitowy w porównaniu z perlitowym jest wię- otrzymane przez BmNEr.LA ze stalą hartowaną 
cej jednorodnym. można przypuszczać, że w prak- przy 850° i nagrzaną następnie do 550°, oraz 
tyce otrzymamy te same rezultaty, co i przy rezultaty, podane przez LE CHATELIERA i objaśnio
próbach laboratoryjnych. ne przez OsMONDA, podobnie jak wyżej przytoczo-

Główną zaletą w sposobie otrzymywania szyn ne, wykazują, że budowę perlitową trzeba zaroie
sorbitowych jest jego prostota. Zwykły sposób, nić na sorbitową we wszystkich wypadkach, gdzie 
polegający na nagrzaniu i hartowaniu w oleju materyal podlega tarciu, uderzeniom i wstrząś-
lub hartowaniu w wodzie i powtórnem nagrzaniu nieniom. Stanistaw Pilarski. 

Centralne biuro statystyczne dla przemysłu Ural . . . . . . . . 21 344 248 
żelaznego*) ogłosiło zestawienia danych o prze- Okrąg Moskiewski. . . . . 3193 799 
myśle żelaznym w Rosyi za półrocze 1-e r. 1904-go. Okręgi Pólnocny i N adbaltycki 446 408 
Zestawienia powyższe przytaczają .się poniżej Królestwo Polskie . 10 943 493 
w streszczeniu. Razem 90 157 674 

, Wytwórczość surowca w Rosyi wynosiła w / Wytwórczość bloków zlewnych i spawal-
pohoczu 1-em r. 1904 (w pudach): l nych wynosila w Rosyi w półroczu 1-em r. 190± 

F oludnie Rosyi . . . . . . 54 229 726 (w pudach): 

Bloki bessa- Bloki toma -
m erow skie so, vskie 

Poludnie Rosyi . 12602722 5688270 
Ural 1601780 
Okrąg Moskiewski. . . . 
Okrąg Nadwołżański. . . . 
Okręgi Pólnocny i N adbaltycki 26519 
Królestwo Polskie . . . 

Razem 14 231021 5 688 270 

Wytwórczość gotowego żelaza i stali wyno-
silaw Rosyi w półroczu 1-em r. 1904 (w pudach): 

F oludnie Rosyi . . 39 089 208 
Ural . . . . . . 17 026 415 
Okrąg Moskiewski . 4 212 658 

*) Przegl11d Górniczo-Hutniczy, N! 26, str. ~:J. 

Bl'oki m nrte- Bloki pudlo- Bloki tyg- Półwyró b .Razem 
nowslde we lo,ve fryszerski 

25 590869 43881861 
13 212116 464213± 55134: l 036536 20547 700 
4856768 436194 5291962 
5205122 5 196 5210318 
3136280 716243 81325 3 960367 

12 550 313 1167 027 13717 340 
64550 468 6 966 794 136 459 1036 536 92 609 548 

Okrąg Nadwołżański. . . . 
Okręgi Pólnocny i N adbaltycki 
Królestwo Polskie . 

5 375 296 
4670592 

11500809 

Zapasy wytworów 
ca r. 1904 (w pudach): 

Razem 81 87 4 978 
wynosiły dnia 30 czerw-
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Surowiec 

Zakłaay metalur-
giczne. 

Poludnie Rosyi . 4573543 
Ural ..... 16691024 

2659893 Okrąg Moskiewski. . 
Okrąg Nadwołżański. . . . 
Okręgi Pó:tnocny i N adbaltycki 340351 . 
Królestwo Polskie . . . . . 2558334 

Razem 26 823145 

Dane szczegółowe o wytworach1 dotyczące 
Królestwa Polskiego, przedstawiają się, jak na
stępuje (w pudach): 

JiVytwór I. 
Wytwórczość Zapasy d. 

w półroczu 30 czerw-
1-em r. 1904 ca r. 1904 

Surowiec 

" 
" 

lejarski . . . . . . 4147561 1376221 
dla przeróbki. . •. . 4344554 908130 
bez nazwy . . . . . 2384091 169457 
w odlew. z wielk. pieca 67287 38948 
zwierciadlany 12-14% 26097 

" 19-20% 28259 
" 
" 

manganowy 78-80% 40205 
krzemowy 10-12% 20686 

" 
" 
" Razem lO 943 493 2 608 003 

Wytwór II A. 

Bloki zlewne martenowskie . 12 550 313 1488 450 
Bloki pudlowe. . . . . . 1167 027 248 814 

Razem 13 717 340 l 737 264 

Wytwór II B. 

Odlewy surowcowe z ku
polaków i pieców żarowych . 

Odlewy stalowe z pieców 
martenowskich i tyglowych 
oraz gruszek . . . . . . . 

Rury surowcowe wodo
ciągowe z połączeniem mufło
wem i kolnierzowem . . . . 

597 74:6 

69 097 

1270 
Części fasonowe do tych-

że rur. . . . . . 165 

106193 

2263 

----------------------Razem 668 278 108 456 

Wytwór III. 
(Z wyłączeniem przeróbek przejściowych) 

Bloki kute i przewalcowane, 
jako też kęsy (rygle) plaskie i 
równoboczne, przeznaczone 
wylącznie na sprzedaż . . . 40 469 

Belki dwuteowe i korytkowe 
wysokości ponad 100 mm _ . 702 513 151847 

Szyny dla dróg żelaznych pa-
rowych wagi 8,3~ i więcej fun-
tów na 1 stopę bieżącą . . . 5 708 9 725 

Szyny kopalniane wagi 

• , 

Zakłady przerób- Bloki zlewne i Żelazo i stal go-
c ze spawalne to w a 

304359 l 754417 7 468416 
4198215 5458345 10835596 

270858 270306 1504326 
2835559 244395 987 752 
3193179 1620 280 1295116 

49669 1737 264 1404307 
10851 839 11085 013 23 495 513 

mniej, niż 8,32 funty na l sto-
pę bieżącą . . . . . . . . 65 881 17 648 

Stal i żelazo sztabowe i 
wszelkie handlowe i fasonowe . 6 493 870 l 011 885 

Stal resorowa i sprężynowa. 56 054 l 000 
Drut walcowany okrągly i 

kwadratowy w kręgach . . . 1137 865 15 559 
Blacha żelazna i stalowa gru-

bości większej nad 3 mm . . 706 095 28 583 
Blacha żelazna i stalowa od 

3 nun do M 20 wlącznie. . . 247 490 76 189 
Blacha do krycia dachów 

żelazna i staiowa cieńsza od 
M 20 . . . . . . . . . . 156239 

Żelazo i stal uniwersalna sze
rokości od 150 do 600 mm 
wlącznie oraz żelazo do wy-
robu rur. . . . . . . . . 1107 278 46196 

Obręcze do kól parowozo-
wych, tendrowych i wagono-
wych oraz kolnierze walcowane. 523 879 29 528 

Osie parowozowe, tendrowe 
i wagonowe nieobtoczone . . 208 645 16147 

Wszelkie obcinki, końce i 
wytloczki od wyrobu obręczy. 48823 

Razem 11 500 809 l, 404 307 

Wyroby. 

Rury ciągnione skawane. . 162 025 35818 
Rury spawane dla otlów pa-

325 066 71664 rowy ch lu b innego celu. . . 
Wiązania dachowe oraz 

wszelkiego rodzaju konstruk-
5138 cye żelazne roboty kotlarskiej . 

Różne wyroby kotlarskie, 
123 oddzielnie nie wyszczególnione 

Zlączki i podkladki l 036815 123 062 
Śruby, mutry i haki 461275 33860 . 
Okucia różne . 60611 4595 
Drut ciągniony . . . . . 12565 250 
Części maszyn wszelkiego 

597 rodzaju . . . . . . . . . 
W szelkiego rodzaju wyroby 

dla użytku wlasnego oraz nie-
wymienione oddzielnie . . . 93 919 29375 

K. S. 

., 

• 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1904. 

Węgiel kamienny. We wrześniu r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca· 

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

.r azwa · 

kopalni 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Mi kol aj 
Jan · 
Grodziec I . 
Grodziec IJ. 
Antoni 
Re den 

Właściciel lu1 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie. 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

War~awskie • 

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

1----~--~--~--d--1 l 
<l) .p o·--

"c;j :'d.; 
Q,) ge~ 
~ ~o~ 
~ re ~o~ 
t;$ o "" 

Wrzesień 
Od początku 

roku do 
30 września 

centnarów metrycznych ctr. metr. j b ctr.metr. ~ 

340212 

330439 
)22813 

13874 
354400 
106000 

3 283 )12 
2 7]6 588 

4473 883 
nóg84 

3 182780 
936025 

25 194 - 5 - 149 1091
- 3 

l 

38-1 i8o 2921 oog + 43968 + 13 - 362503- li 

'.jo8.qzo 2926787- 22019 - 7 + 150 1991+ 5 
4-t9228i 4 26r '33 - 73 s8s - '4 - 2r2 7so - 5 

26 240
1 

220 410 + 12 366 + 89 + 103 426 + 88 
288 ooo1 3 244 6oo 66 400 - 19 + 61 820 + 2 

3 
" " 

Franc.-Wloskie . 
" 
" " " 

75 ooo 861 -t6o 3, ooo - 29 - 74 5ss1-

~ 437123 1 3 598 s64 359681 : 3 s22-t6o - 77842 - ,g - ]6104- 2 

" 
" 
" 

Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

" 
" " " Spadk. hr. Walewskiego 

St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie . 
Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
" " 

4' r r82 3 533 501 392 2201 3 648 841 - r8g62 - 5 + 115 340 + 3 
4 374 438 3 25.1786 325 779 3 qo '3'3 - 48659 - 13 - l '4473 -

l 

34157 
3' 832 
34003 
6400J l 

104646 

453 763 
304897 
289970 
623500 
8r6677 
105 722 
g826~ 

s686s 
3o885 

51 942 

75 193 
!20 636 

27WJ 
IOOOo 

3CfJ 199 + 
279586 -

22262 - 12 - 39825 - 2 

22 7oS + 66 • 63 56-t - 14 
9-17 - 3 - 2) 31 I -

17 339 + so + 254 195 + 88 
ll 193 + 17 + 748o + l 

15 990 + l 5 + 48 877 + 6 
8 454 + 43 + rs6633 + 148 Tadeusz II. 

Staszyc 
Helena . Dzierż. T. W aligórski 

'9 536 
II 132 
1)068 l 19003 

104 046 
7892 

21 152 

54-t 165 + 
63og8o + 
86s ss4 + 
262 355 + 
!Ol 313 -
8sgo5 -

191102 + 
36 538 -

532 - 5 + 3 Oj:) + 3 
7 l ]6 - --t8 - 33 og8 - 28 
66o4 + 46 + 87o:;6 + 83 
1 8r6 - 25 - 5 704 - 13 

Andrzej I 
AJ wina 
FlOtz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 
Leokady a 
Stella. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszki n . 
Z. Zwoliński. 
L. Piwowar 

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 

'4 548 
7323 

27995 
5 203 

-P242 

209847 
40431 

5 507 
2os95 

- 5 300 3048 
7002 75 3o8 12 370 

- 10)51 2856 

24r8go _ 

t8217 --

23 364 + 
133547 + 
'4382 + 

7100 1- 2~ + 32043 + '5 
5203 -roo- 22214- 55 

3 048 +- + 180641 + 341 
5 3o8 + 75 + )8239 + 77 
2 856 + - + 3 831 + 36 

J. Wrzosek . 
M. Sternicki . 

_ j I768o --~ 
. 1 - 1 86rol - 1 -- - 1- 8610 -roo 

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

- - - 1768o- 100 

Razem: ·1397313+498! 145,37f426g13487s8881- 2s886g l- 7 1- 105257;- o 

' 

• 
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Podlug gatunków wytwórczość węgla we 
wrześniu r. 1904 była następująca: gatunki grube 
1859 525 ctr. metr. (50,0()% ), gatunki średnie 
62u48G ctr. metr. (16,87 ?~) i gatunki drobne 
1 228 258 ctr. metr. (33,07° /o) . 

Dnia 30 września pozostalość wydobytego wę
gla na ko}lalniach wynosib: gatunki grube 293 36G 
ctr. metr., gatunki średnie 178485 ctr. metr. i 
gatunki drobne 479180 ctr. metr. 

Rozchód węgla we wrześniu r . 1904 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

{]żyto n a własne Sprzedano R ctzeJn 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 24411 1885550 1818961 

" 
średnie 54381 G00026 654407 
drobne 2±709:1: 1023±43 1270537 

Razem: 325886 3519019 38:1:±905 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
składał sic; z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 

Opał dla pracujących, 
opalanie domó'v zbor- ~ 
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotlo)w paro
wych ..•..... 

Skreślono węgiol, któ
ry stracił wartość . . 

Razem 

Gatunki 
grubo 

Gatunki 
średnie 

·-~881)6 1 
~- sJ ) )l 

-l 

Gatunki 
drobne l{azem 

_l_ 

'i :;031 

20~~1 
31)79 11 

223 9·F 

6:;o82 

325 886 

Ro_zcbód węgla sprzedanego składaJ" srę z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzedaży grube średnie drobne Razem 
Gatunki 

1 

Gatunki Gatunki l 
---------------~---

781~ 1,--- 44011 1 128339 1~-195 Sprzedaż na kopalniach 

Wysyłka drogami że-
laznemi ...... . 

Wysyłka drogą wodną 

!800755 5SI 570 89) 349 325 1 674 

4145 r68so 

Razom: 1895550! 6ooo26 102344313519019 

. \V J;syłka węgla d~ogami żelaznemi podług 
klerunkaw była następuJąca (w ctr. metr.): 

Gatunki Gatunki l Gatunki 

1 

grube średnie drobne lta.zem 

W Królestwi" Polskiem ~ 642 379
1 

sos 097
1 8899381~37414 

Za Białystok . 8 241 123 8 364 
" Brześć 6739 6739 
" Kowel 8-ł 246 g61 8s 2o7 

" granicę . 65 15o 46 350 2450 113950 

Razem: 1 8o67ssl 551570,-

-----

8g3 3491 3 ~'i l 04 

W e wrześniu r. 1904 w 29 kopalniach węgla ka
miennego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 18 372. Ro botniry odro bili 459 311 
dniówek i zarobili 541001 rubli. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika na dniówkę wynosił 1 rb. 
18 kop. ·wypadków nieszczęśliwych z robotni
kami było: G z n ko uczonych śmiercią, 5, zakoń
czonych częściową niezdolnością do pra(.;y, i 371, 
zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

ro o 
O) 
,..-i 
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Dnia 30 września r. 1904 pozostalość wydoby
tego węgla na kopalniach wynosila 3219 ctr. metr. 

R ozchód węgla we wrześniu r . 1904 wynosil 
71166 ctr. metr. i skladal się z następujących 
pozycyi: l) użyto na wlasne potrzeby kopalń 
7 080 ctr. metr., 2) sprzedano 64:086 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: l ) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1315 ctr. metr., 2) 
opalanie kotlów par owych 5765 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla skladala się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 19804 ctr. 
metr., 2) wysylka drogami żelaznemi 44 282 ctr. 
metr. W szystek węgiel, wyslany drogami żelaz
nami, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W e wrześniu r. 1904 w 3 kopalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 279. Robotnicy odrobili 6 958 dnió
wek i zarobili 5022 ruble. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosil na dniówkę 72 kop. 
W ypadków nieszczęśliwych z r obotnikami nie 
by lo. 

R. K. 

j> rzegfąa fi teratury górniczo .. fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodski.i Listok (1904). Dodatek N!! 11. a) A . Terpigorew. O sposobach odbu-
techniczny N!! lO. a) A. Terpig orew. O sp osobach dowy p okladów· w~gla kamiennego ·w lwpalniach Ro
odbudowy poktadów wr;gla kamiennego w kop alniach syi p oludniotvej (c. d.). b) W. lżewski. Wieszanie 
Rosyi polttdniowej (c. d.). b) Znacze1rie drabin> ja- sir; nabojów w wielkim piecu. III. Nowy sp osób pro
ko urzq.dzdt ra.tunkowyc!t. St reszczenie sprawozda- 'Wadzenia p rocesu wiellwpiecowego. W poprzednich 
ni a komisyi okręgów Juzowskiego i Makiej ew- rozdziałach autor wylożyl teoryę procesu wielko
skiego w sprawie zmiany przepisów prowadzen ia piecowego i wskazal na przyczyny nierównego 
robót górniczych ze względu na i ch bezpieczeń- biegu pieca, obecnie zaś proponuje wprowadzenie 
stwo . Komisya przyszla do wniosku, że k01·zys- zmian, które zapobiegałyby nieprawidłowościom 
tanie z drabin w celach ratunkowych może mieć pr ocesu wielkopiecowego. Surowy bieg i t . zw. 
znaczenie jedy nie dla kopalń, posiadających nie- wieszanie się nabojów pochodzą z przyczyny 
glębokie szyby i tylko w niektórych wypadkach obecności w namiarze dużych ilości drobnej rudy 
natury poważniej szej; kopalniom o szybach glę- lub paliwa. Mial, zapalniwszy wolne przestrzenie 
bokich żadnej korzyści drabiny przynieść nie mo- pomiędzy grubszymi kawalkami rudy i koksu, ta
gą a nawet w naj lepszym razie zastosowanie ich muje swobodny przeplyw gazu, skutkiem tego 
opóźnia ratowanie robotników. N a wypadek po- stara się vn dążyć w kierunku najmniejszego opo
żaru lub zatopienia kopalni można przy pomocy ru jednym l ub kilkoma kanalami; to pociąga za 
dobrze dzialającej maszyny wyciągowej wydobyć sobą obniżenie temperatury w niektórych częś
wszystkich roboi,n ików pierwej, zanimby który- ciach pieca, a co zatem idzie, rozklad CO i wy
kolwiek z nich wyszedl przy pomocy drabin, w dzielenie drobnego węgla, który do reszty zaskle
przewidywaniu zaś możliwego jednocześnie ze- pia pozostale wolne dla gazu drogi. Ażeby usu
psucia się maszyny wyciągowej należaloby mieć nąć tego rodzaju nieprawidlowości procesu, autor 
gotową zapasową windę, poruszaną elektryczno- zaleca: zmniejszyć ilość miałkiej rudy w naboju 
ścią lub parą niezależnie od glównej maszyny. a natomiast wprowadzać ]ą do pieca zapomocą 
c) A. Freze. O środkach> majqcych na celu z wal- formy wiatrowej wraz z wdmuchiwanym wiatrem. 
cz anie pożarów kopalni> i o urz qdz eniu stacyi ratzm- Tym sposobem ruda, dostawszy się wprost w to 
kowych. (dok.). Projekty podkomisyi odnośnie miejsce, gdzie proces odbywa się najenergiczniej, 
sposobu organizacyi oddzialów ratunkowych w niezwlocznie podlega redukcyi. Ilość rudy mial
kopalniach węgla zaglębia Donieckiego. Autor kiej, powyższą drogą wprowadzonej, może być 
jest zwolennikiem projektu, przedstawionego przez znacznie większą od tej, która znajdowala się w 
podkomisyę okręgu Juzowskiego, wedlug którego namiarze a jednocześnie zmniejszy się ilość uży
organizacyą centralnej dla każdego okręgu stacyi tego koksu, czyli że tą drogą nastąpi powiększe
ratunkowej powinna się zająć Rada Zjazdu prze- nie bilansu pieca wielkiego. Próby, wykonane w 
myslowców górniczych. Zadaniem takich stacyi hucie żelaznej w Briańsku, wypadly pomyślnie i 
bylby dozór nad urządzeniem i cizialaniem stacyi potwierdzily zapatrywania autora. N ad formą 
i odd~ialów ratunkowy?h, znajdującyc~ się na l u~~eszczono ~biornik, zawi~rający 2 pudy D?-ial
każdeJ z osobna kopaln1. Artykul zaw1era pro- kieJ rudy, ktora po otwarcm zasuwy w przeCiągu 
jekt budżetu stacyi centralnej. minuty przeciastawala się zapomocą dyszy wraz 
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z wiatrem do pieca; w przeciągu 30 minut tą dro- j NQ 46. a) Hempel. Nowe doświadc.senia 11ad 
gą wprowadzono 8 pudów rudy. Analiza żużla wiertarlwnli, poruszrmemi po~CJietr.ce/ll ścieśllionem. 
przed i po wprowadzeniu rudy dowiodła, że . że- Próby vorównawcze, wykonane w kopalni Fi.ir
lazo całkowicie zostało zredukowan e. Sposób po- stenstein na Sląsku nad 11 typami wiertarek uda
wyższy daje możność: zużytkowania drobnej lecz rowych w możliwie jed11akowych warunkach, 
bogatej rudy, mającej dżiś maJą wartośe, powięk- gdyż pod uwagę brano nawet temperaturę i ciś
szenia wydujności pieca, zmniejsze11ia pyłu i tlen- nienie powietrza. Najlepszą okazała się wiertar
kLl węgla w gazach wylotowycli i wreszcie za- ka Flottmanna o skoku 2-±0 111111, która wykomtła 
bezpieczenia pieca od skutków wieszania się na- największą ilość pracy przy 11ajmriiejszem zuży
bojów. ciu powietrza. b) Do./;; ·wiarlc;enia uad lwllljJresora-

GH.ickauf (1904) NQ 45. a) TV. B ergnzawt. llli. Arty kul zawiera opis kompresorów oraz ba
O kaslosowaniu plyuuej porlsad::;lu' ~v kopal11i aslallu dań, dokonanych nad nimi przez stowarzyszenie 
w Limmer pod JiaJlO iL'erent. Obecnie stosowany kotłowe w Dortmundzie. Badane były kompresory 
sposób odbudowy lloldadu wa1Jienia bitumicznego systemów .Meyera oraz Fokornego i \Vittekinda. 
w Liromer polega na wybieraniu filarów w sza- NQ 47. a) Kegel. Sposobv oblic:::nnia kos:::tów 
chownicę; obudowa drzewna wcale nie jest stoso- wlas11Vcl1 robót góruiczvclt. b) U. Sim111ersbaclt. 
wana dla zabezpieczenia stropu; pozosLawiane są Klasv[ilwcya i uce11a surowca orllewllic::;ego. Autor 
filary oporowe. Ten sposób odbudowy powoduje krytykuje dawny sposób określania wartości su-
20-05% straty wapienia bitumicznego a jeclno- 1 rowca poclług złomu i wielkości ziarna, które za
cześnie uiezawsze zabezpiecza powierzchni~ od leży głównie od temperatury pie<'a i warunków 
uszkodzeń; wobec tego autor projektuje zastoso- st.ygnięcia surowca; jedyny sposób oceny surowca 
wanie sposobu zamulania piaskiem lJrzestrzeni daje analiza chemiczna. Autor wskazuje, w jaki 
wybranych. b) Scliollrlelillg. O uleps.zeniu brvldet sposób należy korzystać z danych, otrzymywan.) ch 
~vęglowyclł. Pomimo korzyści. jakie przynosi z drogą analiz.)i" chemicznej. oraz podaje skł'ad che
sobą zastosowanie brykiet węglowych, w wieJ u miczny różnych wyrobów z surowca lejarskiego 
wypadkach ten rodzaj paliwa nie może być sto- w celu ułatwienia wyboru odpowiedniego mate
sowany z powodu wydzielania dużej ilości dymu ryalu. 
i sadzy. Pochodzi to w części skutkiem wlasno- Stahł und Eisen. (1904) NQ 22. a) Zastoso
ści samego węgla, głównie zaś z powodu obecno- watzie sucl!e~·o ~oiatru ~u procesie wiellzopiecowym. 
ści 6-JO% smoły węglowej, użytej jako środek Streszczenie bardzo eiekawego odczytu, wygło
wiążący. Wszelkie inne środki wiążąr-e nie mo- szonego przeż J. Gayleya na posiedzeniu towa
gą współzawodniczyć ze smolą, dlatego też w rzystwa Jron and Steel Institute w New-Yorku 
ostatnich czasach wszelkie usiłowania skierowa- o urządzeniu do osuszania powietrza, wprowadza
no w celu ułatwienia spalania brykiet przez po- nego do wielkiego pieca, i o otrzymanych tą dra
większenie ich powierzchni zapomocą zmniejsze- gą wynikach. Ilość wilgoci w ])OWietrzu jest sto
nia wymiarów, lub też wybijania otworów w bry- sunkowo znaczna a w dodatku podlega silnym wa
kietach, lecz środki te zmniejszają ich wytrzy- haniom zależnie od pory roku i zjawisk meteoro
małość, a natomiast przyczyniają się do powięk- logicznych. Podczas gdy w miesiącach zimowych 
szenia objętości. Dodawanie środków chemicz- ilość jej wynosi 4-5 gr, w lecie dochodzi do 
nych, wydzielających tlen. pod działaniem wyso- 11-13 gr w l m3 powietrza; takie wahania wy
kiej temperatury nie ma znaczenia praktycznego. wierają znaczny wpływ na bieg procesu wielko
Wynaleziony w Belgii a obecnie coraz bardziej l piecowego. Autor wykonał' w szerokich rozmia
rozpowszechniający się sposób brykietowania wę- rach próbę osuszania lJowietrza zapomocą pl·ze
gla kamiennego z dodatkiem okol o 25 °0 antracy- ' puszczania go przez przyrządy oziębiające. Wy
tu znalazl licznych zwolennikÓ\V. \Vytwarzane nik okazał się pomyślny, gdyż ilość koksu, zu
tym sposobem brykiety nie rozsypują się w ogniu, żywanego na l t surowca, zmniejszyła się o 20%; 
~ecz odłupują. po ka:valku, dzięki cz~mu spalanie l licz~ę. obrotów maszyny wia~rowej można był'o 
jest powolne 1 praw1e zupełne. N aJ nowszy spo- zmmeJszyć z 114 na 9G na mmutę, co dało osz
sób brykietowania węgla z dodatkiem bezwarto- 1 czędność w zużyciu sił'y, o wiele przekraczającą 
ściowego dziś miału koksowego również po raz zużycie jej do poruszania maszyn chłodzących. 
pierwszy zastosowano w Belgii. _Masa do wyrobu Ogólnie biorąc, zastosowanie suchego wiatru przy
brykiet zawiera 26% koksu i 6,G smoły. Powyż- niesie wielkie korzyści nie tylko w procesie wiel
sze brykiety są dostatecznie wytrzymale na dzia- kOJJiecowym, lecz i w innych procesach hutni
lania mechaniczne, w ogniu zaś ulegaj<\, całkowite- czych, a zwłaszcza w bessemerowskim będzie go 
mn spaleniu, zachowując się podobnie jak bry- można z pożytkiem zastosować. b) Si11acll. Z rlo
kiety, zawierające domieszkę antracytu. c) Pr::;e- ś~CJinrlc.zdz unrl motorami ga:;o~g)y11li. Autor nie po
myst gómiczy w Anglii w r. 1903. Dane staty- dzieła zapatrywań, wygłoszonych niedawno przez 
styczne o liczbie zatrudnionych robotników i wy- Reichardta i Riedlera, a zwłaszcza przez tego 
padków nieszczęśliwych. Liczba robotników, pra- ostatniego, który pierwszeństwo oddaje motorom 
cujących w górnictwie, dosięgła 872 tysięcy. czterotaktowym przed dwutaktowymi, sam zaś 
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jest tego zdania, że każdy z tych systemów, uży- l skuteczniej i taniej cel powyższy można osiągnąć 
ty we właściwych warunkach, posiada swoJe do- zapomocą dodawania odpowiedniej ilości kamie· 
bre strony. Dalej opisuje autor motory systemów· nia wapiennego. g) J/asz_vny wiatrowe dla pieców 
Deutza, Oockerilla, Kortinga i fabryki maszyn w lwpolowyclz. Sprawozdanie komisyi, wybranej przez 
Norymberdze i przytacza wyniki badań, jakie towarzystwo Pittsburg Foundrymens Association 
wykonal nad nimi w Volldingen i Diff:erdingen; dla zbadania sprawy maszyn wiatrowych, używa
w końcu wyraża przekonanie, że z pomiędzy nych w odlewnictwie, ogłoszone na · podstawie 
współzawodniczących ze sobą gazomotorów zwy- odpowiedzi, otrzymanych na kwestyonaryusz, ro
cięży nie ten, który zużywa najmniej gazu, przy- zesłany do właścicieli odlewni. 
najmniej w tych wypadkach, gdzie różnica nie kevue universelle des mines et de la me
przekracza kilku procentów, lecz ten, który za- tallurgie (1904) . Październ i k. a) A. Keppen. 
pewnia największe bezpieczeństwo ruchu. c) O. Statysty/w 'wyparil~ów 11ieszczęśliwyclz, zako/tc.<Jonych 
Klatte. La/zcuchy be.s s.zwu (pocz.). Opis różnych śmierciq w pr:::ellly .~le gómiczym ważniejs.zycli IłYa
systemów łańcuchów bez szwu i sposobów ich jów. Porównawcze tablice statystyczne o wypad
wyrabiania. d) Oz11aczanie molibdenu w stali i sto- kach nieszczęśliwych, zakończonych śmiercią, 
pach. e) Dr. Haas. O wtasnościach chemicznych ułożone oddzielnie dla każdej z galęzi przemysłu 
wysokoprocentowego ferrosilicium. Autor przekonał górniczego na podstawie danych urzędowych 
się, że ferrosilicium, zawierające 50% krzemu, Anglii, Austryi, Belgii, Francyi, Niemiec i Rosyi. 
daje się latwo rozpuszczać w stężonym rozczynie b) H . Declzamps. Budowa kollipresorów suchych w 
podwójnej soli florku miedzi i amonu. Wobec Niemczech. Autor zaznajamia z obecnym stanem 
tego, że w obecnej chwili brak jest rozpuszczał- budowy kompresorów suchych w Niemczech, da
ników dla wysokoprocentowych stopów krzemu je opis systemów, najbardziej rozpowszechnio
z żelazem, odkrycie powyższe posiada duże zna- nych, i przytacza wyniki badań, dokonanych nad 
czenie, gdyż w przyszłości można będzie ozna- niektórymi z tych kompresorów. TV K. 
czać węgiel w ferrosilicium; również sposób ozna-
czania fosforu będzie dokładn iejszy, niż obecnie, 
gdyż w czasie topienia część fosforu ulatnia się Pamiętnik towarzystwa Tatrzańskiego (r. 
w postaci fosforowodoru. Nowy odczynnik wkrót- 1904, t . XXV) zawiera bardzo ciekawe i barwnie 
ce ukaże się w handlu. f) lVedemeyer. O zasto- opisane przez p . .Mieczysława Limanowskiego 
sowaniu rudy rnangano7.rvey~ jnllo środlm, usuwajqce- sprawozdanie z wycieczki w T atry i P ieniny pew
go siarkę s surowca 'W czasie topienia (pocz.). N a n ej grupy czlonków IX-go międzynarodowego 
podstawie szeregu prób, wykonanych w piecu kongresu geologicznego, który odbyl się w Wied
kupolowym, autor doszedł do zupełnie innych niu w r. 1903. Autor sprawozdania bardzo udat
wniosków, aniżeli Reusch (por. Stahl und Eisen, nie splótł w jedną calość poszukiwania i wnioski 
r. 1902, str. 415) i Wiist (por. Stahl und Eisen, geologów z wrażeniami tej interesującej :i bardzo 
r . 1904, str. 1134), a mianowicie: male ilości rudy ciekawej wycieczki. Dla geologa ciekawe są wy
manganowej nie wywierają widocznego wpływu niki badań geologicznych tern bardziej, że przyj
na siarkę, przynajmniej o ile ma to miejsce w mowali w wycieczce udział geologowie takiej 
obecności malej ilości siarki; zapomocą dużych miary, jak Lugeane z Lozanny, Uhlig z Wiednia, 
ilości rudy manganowej można powstrzymać Griesbach z Kalkuty i inni. Hypoteza powstania 
przejście siarki z koksu do surowca, lecz nie da l tektonicznego nowych Tatr narówni z inneroi 
się zmniejszyć ilości jej, zawartej w surowcu; pasmami górskierui w wycieczce geologów zna
powyższy sposób oddzielania siarki jest kosztow- lazła na swe usprawiedliwienie bardzo wymowne 
ny i powoduje stratę krzemu w surowcu; o wiele i przekonywające dowody. JI. Gr. 

Kronika bie~ąca. 
Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo- 1 k~w robotnikó;; na pokrycie należpości z w~ro

Hutnicze.i. Dnia 29 października r. b. wieczorem ko:w są~owych ), poczem pr~ewodmczący w Sek
odbylo się w lokalu resursy w Dąbrowie posie- cy1 oś~1adczyl zebranym, ~e, pocza.;wsz~ ~d l 
dzenie 'członków Sekcyi VII-ej Górniczo_ Hutni· stycz:ua . r. 1905, czlonkow~e Sekcy1 Gorm?zo
czej Oddziału W arszawskiego Towarzystwa po· HutmczeJ będą otrzymywali P rzeglq.d Górmczo-
pierania przemysłu i handlu , na którem p. KAzi
MIERZ SROKOWSKI odczytał o potrąceniach z zarob-

*) Odczyt p. Srokowskiego wydrukowany był w MM 28 i 29 
Przegl~du Górniczo-Hutniczego. 
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Hutniczy nie bezpłatnie, jak dotychczas miało to 1 nym poparzyła sobie rękę; robotnik przy usta
miejsce, lecz za polowę ceny. 5. wianiu na podwórzu fabrycznem slupów dla prze-

Wątpliwości w stosowaniu prawa o odpo- wodników elektrycznych upadł i złamał nogę; 
wiedziałoości pracodawców za wypadki nie- malarz podczas malowania ścian w warsztatach 
szczęśliwe z robotnikami.*) Do utworzonej w przez nieuwagę do:;;nal uszkodzenia od maszyny 
towarzystwie popierania rosyjskiego przemysłu i i t. d.;-czy za wypadki tego rodzaju odpowiada 
handlu w Petersburgu komisyi, mającej na celu właściciel przedsiębiorstwa?*) 
rozpatrywanie wątpliwości, napotykanych przy Wogóle podług zdania komisyi ujawniły się 
stosowaniu prawa z dnia 2 czerwca r. 1903 o wy- już niezliczone braki nowego prawa i co gorsza, 
nagrodzeniu poszkodowanych skutkiem nieszczę- poprawienie tych braków jest niezmiernie trudne, 
śliwych wypadków robotników i oficyalistów oraz ponieważ z otwarciem przy; Ministerstwie Skarbu 
członków ich rodzin w przedsiębiorstwach prze- komisyi głównej do spraw fabrycznych i górni
mystu fabrycznego, górniczego i hutniczego, na- czo-hutniczych na komisyę rzeczoną włożony 
pływają ciagle zapytania w przedmiocie różnych również został obowiązek wyjaśniania wątpliwo
wątpliwości, napotykanych przy stosowaniu rze- ści w stosowaniu prawa o odszkodowaniu robotni
czonego prawa. Ostatnio komisya powyższa roz- ków za wypadki nieszczęśliwe; tymczasem komi
patrywała następujące kwestye: sya ta, utworzona w celu szybkiego wyjaśniania 

l) Do liczby wielkich niedogodności przy wątpliwości, powstałych na gruncie prawodaw
stosowaniu prawa o odszkodowamu robotników stwa fabrycznego, zbiera się bardzo rzadko (mniej, 
za. wypadki nieszczęśliwe należy zaliczyć obowią- niż jeden raz na rok). · 
zek dla zarządu przedsiębiorstwa zawiadamiania W komisyi przy towarzystwie popierania 
policyi o każdym wypadku nieszczęśliwym, nawet przemysłu i handlu zwrócono uwagę na teo-o ro
najmniejszym, który nie spowodował wcale przer- dzaju oryginalne zjawisko, że Ministerstwo '§praw 
wy w pracy poszkodowanego. Trzeba zawiada- Wewnętrznych zatwierdziło tablicę wysokości od
miać policyę o drabnem skaleczeniu, stłuczeniu szkodowań za zmniejszenie się zdolności do pra
i t. p .. którego ślady po upiywie 1-2 dni zupel- cy skutkiem wypadków nieszczęśliwych. Tablica 
nie giną. Policya niejednokrotnie wręcza paszko- ta niedawno została w sposób urzędowy ogłoszo
dowanemu kopię protokółu z tytułu takiego wy- na**), a inspekcya fabryczna już dawniej żądała 
pad~u. Otrzy~anie .kopii protok?lu zniewa~a ro- tasowania jej, p~mieważ została ona J?Omieszczo
botmka do mmemama, że za takle wypadki po- na w prywatneJ broszurze, wydaneJ przez p. 
winien on otrzymać od przemysłowca odszkodo- DEMENTJEWA. Odnośnie do samej tablicy prezes 
wanie, i odmowa w tym względzie wywołuje nie- komisyi p. LrrwrNow- FALINSKIJ zaznaczył, że w 
zadowolenie z jego strony. Komisya uznała, że stosunku do wynagrodzenia za inne uszkodzenia 
prawo nakłada obowiązek zawiadamiania policyi za nizko są w niej oszacowane uszkodzenia wzro
<> takich tylko wypadkach nieszczęśliwych, które ku. Poszkodowani na wzroku udają się przeto 
pociągają za sobą obowiązek wynagrodzenia po- na drogę sądową i jeżeli, co nie ulega wątpliwo
szkodowanego, J ści, sądy będą zasądzały za uszkodzenia wzroku 

2) Jedne przedsiębiorstwa dają robotnikom wyższe odszkodowania od tych, jakie podane są 
mieszkania bezpłatnie, inne pobierają za dawane w tablicy. zachęci to poszkodowanych do uda
robotnikom mieszkania niewielką stosunkowo opla- wania się na drogę sądową i z tytułu innych 
tę, wynoszącą niejednokrotnie 2-;) ~ ich zarob- uszkodzeń zamiast załatwiania spraw na drodze 
ku. Co do pierwszych nie może być wątpliwości, polubownej u inspektorów fabrycznych. 5. 
ponieważ prawo wyraźnie wskazuje, że przy obli- l Obrady zjazdu XXIX przemysłowców 
.czaniu rocznego zarobku poszkodowanego, który ~órniczych południa Rosyi rozpoczęły się w 
korzystał z bezpłatnego mieszkania, należy po- Charkowie dnia 17 listopada r. b. Do pierwotne
większyć jego zarobek o 20%. Inspekcya fabrycz- go programu zjazdu dodane zostały następujące 
na niejednokrotnie stosuje jednak tę zasadę i wów- punkty:***) l) O środkach rozszerzenia rosyjskiego 
~zas, jeżeli robotnik płaci za mieszkanie pewną su- węgla kamiennego w portach morza Bałtyckiego. 
mę, w ten sposób, że dodaje do zarobku robotnika 2) Opracowani8 marek handlowych węgla rosyj-
20% i następnie potrąca z otrzymanej sumy taki skiego na wzór węgla angielskiego. 3) Zastoso
procent, jaki wynosi oplata robotnika za mieszka- wanie koksu torfowego w przemyśle. Skreślono 
nie. Komisya uznała, że dodawanie do zarobku ro- z proo-ramu pierwotnego punkt następujący: Spo
botnika 20% za mieszkanie, oprócz Petersburga, sób likwidacyi towarzystwa niesienia pomocy ro
jest wogóle za wysokie; np. w okręgu Moskiewskim botnikaro górniczym poludnia Rosyi wobec wy
powinno być dodawane nie więceJ jak 8-12%, a dania prawa z dnia 2 czerwca za r. 1903 o wy
w innych miejscowościach znacznie mniej. n:agradzaniu robotników, poszkodowanych skut-

3) Sprawa odszkodowania za wypadki przy kiem wypadków nieszczęśliwych. 5. 
robotach ubocznych wywołuje ciągle wiele pO- *) Pogl9,d komisyi na. spra.wę tę podany zosta.ł (Przegl9,d 
ważnych wątpliwości: praczka w szpitalu fabrycz- Górniczo-Hutniczy, M 29, str. 780). 

**) Przegl9,d Górniczo-Hutniczy, M 30, str. 781. 
*) Przegl9,d Górniczo-IIutniczy, M 29, str. 780. ***) Przegl9,d Górniczo-Hutniczy,:\~ 23, str. 634. 
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Przywóz węgla kamiennego z zagranicy do Rosyi w sieroniu r. 1904 (w tysiącach pudów).*) 
Rok 1903 Rok 1904 

P rzez komory morza Bałtyckiego 
Sierpień 

Od l stycznia 
Sierpień 

Od l st:llcznia 
do 31 sierpnia do 31 sierpnia 

19123 91540 20519 94-712 
" " " Czarnego . 40 820 20 765 
" zachodniej granicy lądowej 2214 21 fl17 3261 22649 
" pozostale komory . on 4340 2846 8 4-98 

Razem 21 918 118 617 26 G46 126 624 
Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego wynosił w okresie czasu od l stycz

ma do 31 sierpnia (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, :\o 29, str. 778. 

Rok HJ03 
2G42G 
G8183 

Rok 1904 
2G 288 
97 C>05 A.~ 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w sierpniu r. 1904 (w tysiącach pudów).*) 
Rok 1903 Rok HJ04 

P r zez komory morza Bałtyckiego 
Sierpień 

Od l stycznia Siorpie ń Od l stycznia 
do 31 sierpnia do <Yl ierpnia. 

710 4 (j.fi) 823 45o± 
" zachodniej granicy lądowej 1870 13760 1823 164GB 

" 
pozostare komory . 18 189 29 259 

Razem 
Podlug ważniejszych krajów przywóz koksu wynosil 

(w tysiącach pudów): 

2598 
w okresie 

18682 

czasu od 

2675 21291 

1 stycznia do 31 sierpnia 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Austryi. 

-----
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, :.\} 2iJ, str. 778. 

Rok 1903 
(j 213 
20-!8 
8319 

Rok 1904: 
656G 
2005 

10 599 K. 

Od Redakcyi. 
Upłynęło piętnaście miesięcy od chwili, gdy 

Przeglqd Górniczo-Hutnic.:v rozpo0zął swoje istnie
nie. Z niepokojem spoglądaliśmy wówczas w 
przyszłość pisma, które ze względu na żywotne 
sprawy naszego przemysłu górniczego i hutnicze
go istnieć powinno, cla.jąc świadectwo, że prze
mysi ten dojrzał i że zaspakaja niejako swoje po
trzeby duchowe. Czas teu istnienia Przeglqdu Cór
niczo-Hutllic::ego pozwala nam obecnie zsumować 
wyniki naszych zabiegów i wyrokować o j ego 
przyszłości. Wyznać szczerze musimy, że jesteś
my zawiedzen·i tak w naszych obawach, jako i w 
naszych nadziejach. Gdy bowiem treść pisma 
nawet ponad nasze spodziewanie nie tylko nie za
traca swej wartości, lecz przeciwnie, staje się co
raz żywotniejszą, gdy w tece redakcyjnej spoczy
wają, czekając na swoją kolej, liczne i ciekawe 
prace z dziedziny górnictwa i hutnictwa, liczba 
przedpłacicieli Przeglqdu Gómiczo-Hutniczego> jak-

kol wiek powoli wzrasta, lecz nie w tym stopniu, 
żeby pismu zapewnić byt samodzielny. Jak da
lecy jesteśmy od tego stanu pożądanego, tu za
znaczyć winniśmy, że J?Omimo znacznej pomocy, 
otrzymywanej przez p1smo nasze od krajowego 
przemysłu górniczo-hutuiczego, tylko dzięki po
mocy szczuplego grona jednostek z naszym wy
dawcą na czele dziś ist11ir:ć jeszcze i z pożyLiciem 
pracować dla kraju i jego przemysłu możemy. 

Zamykając pierwszy okres naszego istnienia, 
zwracamy się do naszych czytelników i wszyst
kich nam życzliwych z prośbą, żeby wespół z 
nami zechcieli przyczynić się do roz woj n nasze
go pisma, a więc do zasilania go swojemi praca
mi i do rozszerzania grona czytelników i prenu
meratorów Pr.c:eglczAu r..órniczo-Hutniczego, którego 
zadaniem jest być dla przemysłu użytecznym i 
pomocnym i przyczyniać się w miarę możności 
dla dobra i rozwoju kulturalnego kraju. 

l{osBOJieHo IJeHsypow, 2 neEcaÓpH 1904 r. 
-----------------------------------------w drukarni :-:it. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ci echan owski. Redaktor Mi eczysław Grabiński . 
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