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

Tom II. Dąbrowa, dnia 15 st9cznia 1905 r. M 2 (32). 

J>rzewiefrzanie roBót podziemnycfi w Ropafni flaturn. 

(Cia,g dalszy, patrz :M I, str. I). 

!?odział }{opalni na pola.,;, l W 11iecce JIV w części poludniowej oraz 
górnej środkowej poklad Fanny wyklinia się pra-

Dla łatwiejszego oryentowania się przy opi- wie całkowicie (tablica V, rys. 11). Również wy
saniu wlaściwyeh robóL górniczych będziemy po- klinia się pokład w pólnocnej części w ścisku 

• sługiwali się naturalnym podziałem kopalni przez przy uskoku 5-5 (tablica V, rys. 13). 
uskoki na pola. Przedewszystkiem widzimy, iż W części pólnocr1ej pokłady mają dość 
siecią uskoków koncentrycznych 10-16 cala ko- znaczny upad, dochodzący do 15°. W części środ
palnia wy raźnie dzieli ię na 2 pola: wsclzorlnie kowej upad jest bardzo nieznaczny, wreszcie w 
i .sachodllie. Pas węgla vomiędzy uskokami 10 części poludniowej daje się zauważyć nieznaczny 
i 16 szerokości E0-200 m stanowi środlzowy pas upad w stronę przeciwną (tablica V, rys. 10). Tu 
rozdziatowy uskollówJ na skutek których cale zatem przy uskokach l-li 2-2 przechodzi grzbiet, 
pole wschodnie jest o 40-100 m niżej położone od którego pokłady spadają w strony przeciwne: 
od pola zachodniego. Charakterystyczne są prze- na północ ku Czeladzi i na poludnie ku Milo
kroje pionowe, zrobione w linii rozciągłości (ta- wicom. 
blica V, rys. 11, 12 i 13), na których wyraźnie Pole znchorlnie dwoma dużymi uskokami 
zarysowuje się rozdziałowy pas uskoków 10-16. 3-3 (25 m wysokości) i 18-18 (60-90 11z wysoko-

Fole wschorillie uskokami 2-2 i 18-18, ści) dzieli się również na 3 części: południową, 
zrzucającymi strony południowe, dzieli się na 3 środkową i północną. Z tych środkowa jest 
części: południową, środkową i pólnocną (tablica · względem części bocznych opuszczona (tablica V, 
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Skala 1:2000 
Przecznica poludniowa 1-1 na poziomie I-ym. 

Rvs. 14. 
V, rys. 10). Niezależnie od tego głównego po- l rys. 8). Część pólnocna jest tak wysoko dźwig
działu cale pole wschodnie rozdziałową niecką nięta, że górne pokłady Fanny i Szczęsny częś
JL\r w poludniowej i środkowej częściach oraz ciowo są zmyte (otwór wiertniczy M XIV). Część 
us~okiem 5-5 w części pólnocnej może być po- poludniowa w kształcie "trójkąta" z dwóch stron 
dz1elone na 2 strony: zachodnią i wschodnią. dotyka do granicy państwa, a z trzeciej ograni-

. Strona zachodnia w średniej części uskoka- czona jest uskokiem 3-3. Przez środek "trójką
rot 3:-3 i 4-4 dzieli się znowu na 3 części: po- ta" przechodzą uskoki 1-1 i 2-2, którymi oma
ludmową, środkową i pół:nocną. wiana część może być podzielona ściślej na 3 czę

. Strona wschodnia tejże części jednym usko- ści: północną, środkową i południową. Z tych 
kie~ 3-3 _dzieli się .tylko na 2 części: górn(\ (po- druga względem bocznych jest opuszczona i, bę
ludmową) 1 dolną (polnocną). dąc wydłużoną, przypomina swym kształtem .ko

ryto." 
*) Tablicę VI-111 nalety nało~yó na tablicę I-~~t· Pas Środkowy uskoków odznacza się do'Ć. 

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



26 

'- .\: "' 
~ 

/ . 

·"' l· .. 
' 

PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 
1905 

..... 
' 

H 
H 

..... 

l 

H 

Q) ..... 

. .... 

znacznym upadem na calej swej dlugości (7°-20°) 
(tablica V, rys. 9) i odmiennym kierunkiem roz
ciągłości (tablica I). Linia rozciąglości tworzy 
w niej kąt prawie 45° z kierunkiem ogólnej roz
ciąglości w polach bocznych. Taki kierunek roz
ciągłości dowodzi, że caly ten pas, zawarty po
między uskokami 10-10 i 16-16, musiał w chwi
li tworzenia się tychże pochylić się w stronę ich 
zrzutów (tablica V, rys. 11). Ponieważ zaś pier
wotnie pokłady musialy upanać w kierunku ogól
nym, przeto nowopowstała rozciągłość przyjęla 
kierunek po przekątni . 

l{obot9 górnicze. 
Dla odb11dowy slużą 2 szyby, polożone w 

pólnocnej części pola wschodniego (tablica V, 
rys. 10): J'& I wodny i M II wyciągowy, głęboko
ści 195,5 m każdy. 

Poziomów wyciągowych istnieje trzy: 
po10iom załoMny nad poziom morza 

I . na głębokości 147,5 111 +141,5 m 
II o 40 m niżej, na 187,5 m +101,5 " 

III jeszcze o 4.0 m niżej, " 227,5 m + 61,5 " 
Poziom III utworzony jest z upadowej, prze· 

prowadzonej z poziomu II-go. 
Glówne wydobycie ześrodkowane jest r:a po

ziomie I-ym. N a poziomach II-im) III-im pro
wadzą się tylko roboty poszukiwawcze i przygo
towawcze. Dla wydobycia z poziomu I-go sluży 
szyb wyciągowy :N~ II; poziomy II i III poslugu
ją się szybem wodnym M I. 

Z poziomu I-go odbudowują się: 
W polu zachodniero wszystkie 3 poklady (ta

blica V, rys. 8), w polu wschodniem: a) pokład 
Fanny w częściach średniej i południowej, b) po
klad Szczęsny w części środkowej (tablica V, rys. 
10). 

Z poziomu II-go odbudowa prowadzi się tyl· 
ko w polu wschodniero (tablica V, rys. 10): 

a) w części pólnocnej odbudow. się poklad Fanny 
b) " " środkowej " " " Karolina 
c) " " poludniowej » " " Szczęsny 
a w przyszlości Karolina, a zapewne i Fanny. 

Z poziomu III-go odbudowuje się tylko po
kla.d Fanny w pólnocnej części pola wschodniego. 

Roboty w pokładzie Fanny (tablica II)!) 
Roboty na poziomie 1-ym. 

P o l e w s c h o d n i e. 
Od szybów przeprowadzone są 2 przecznice; 

poludniowa (1-1) przez uskok 18-18 i 4-4 (rys. 
14) i zachodnia (2-2) przez uskok 5-5 (rys. 15): 

*) Tablice U-s, i Vl·s, należy nałożyć na tablicę I·s, 
W tabliny !I-ej 10auważono następujs,ce niedokładności: Nie· 

010naczone jako przec10nice we wschodn1em polu chodniki: a) 1-1, 
przecznica południowa od. uskoku 4--4 do chodnika a-a, b) przeczni· 

• 
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M 2. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 27 

pierwsza prowadzi do wschodniej, druga do za
chodniej strony środkowej części pola wschodnie
go. Z przecznicy poludniowej przeprowadzony 
jest po rozciągłości w obie strony chodnik główny 
a-a. N a wschodzie chodnik ten kończy się na 
uskoku 17-17 a na zachodzie na 4-ym. Cały ten 
chodnik mieści się w dolnej (północnej) środko
wej części. W górnej części przeprowadzony jest 
chodnik pośredni b-b. Chodnik główny lączyl 
się z pośrednim 5-ioma pochylniami: VI-ą, III-ą, 

M 

ści odbudowywuja się przez przecznicę poludnio
wą (1-1). Tą samą drogą częściowo odbudowy
wuja się i strona zachodnia tejże części: z po
chylni IX-ej (w części południowej) przez przecz
nicę 3-3 i chodnik pośredni, i z pochylni VIII-ej 
(w części środkowej) przez chodnik główny. Po
zostala część odbudowywała się z przecznicy za
chodniej (2-2). 

Z przecznicy 
jest po rozciągłości 

Ń 

zachodniej przeprowadzony 
chodnik główny c-c, który 

~ -

- ~~ ' - ·. h . 
/ '-.-

o w 

··-- ' .. ---

Skala 1:1000 
P r z e krój p r z e z prze c z n i c ę 5-5 w ś c isk u .l!.\ '. 

RYS. 16. 

IV-ą, XIV-ą i VIII-ą, z których pozostały dziś l na wschodzie kończy się na uskoku 5-5, a na 
tylko dwie: pochylnia IV główna, którą spuszcza zachodzie na uskoku 1G-16, ograniczającym pole 
się cały urobek z chodnika pośredniego na chod- wschodnie z zachodu. Z chodnika tego została 
nik główny, i pophylnia VIII w filarze kolejo- odbudowana część północna zachodniej środko
':'ym.. C_hodnik pośredni na,., wschodzie końc~y wej częśc~ ll;Ż do usk~ku ~-4. Odbudowa części 
s1ę rowmeż na uskoku 17-lr, a na zachodzie środkoweJ 1 poludmoweJ dokonana została z 
przecznicą 3-3 przechodzi przez ścisk lll.V na przecznicy 4-±, przeprowadzonej w kierunku 
stronę zachodnią. Z chodnika pośredniego prze- południowo-wschodnim z chodnika głównego c-c. 

Przecznica ta za uskokiem 4-4 bezpośrednio 
wstępuje w część środkową, którą uskok 
4-4 zrzuca prawie na poziom przecznicy 
(tablica V, rys. 10). Z f'zęścią poludniową 

N 

,~~~~llel>H!.!'rr>-"'-~aa.._ przecznica 4:-4 łączy la się ślepym szybikiem 
~iii:l~~~~2; ~ '""'·~·IP·"•.s J\~ III, założonym w miejscu, odpowiadają-
: -~..----. S cem najgłębszej części wklęśnięcia, jakie two-
.:..:.;;;;;.-ł'!;t::-~ -'-:-=\!1--. -. rzy tu poJd ad. 

Dalszy ciąg przecznicy 4-4 podąża za 
uskok 2-2 rlo części głównej poludniowej 
pola wschodniego, która uskokiem tym rów
nież została zrzucona prawie na poziom pod
szybia (tablica V, rys. 10). Chodnik główny 
d-d tej części na wschodzie wstępuje w pas 
ścisku .M.\' i przecznicą 5-5 łączy się z szy

Skala 1:2000 

RYs. 17. 

prowadzone były pochylnie V, X i XIII. Ostat
nia łączy si9 z szybem powietrznym M III ("trzy
nastym"), położonym za uskokiem 2-2 w części 
głównej południowej. 

Cała -,vięc strona wschodnia środkowej czę-

bem powietrznym ~ III (rys. 16). Z zachodniej 
części chodnika głównego d-d przeprowadzone są 
dwie pochylnie XXIV A. i XXIV B, które do
szły do uskoku 1-1 i dalej prowadzone są w ka
mieniu w charakterze robót wywiadowczych. 

l Widzimy zatem, że podczas gdy cala część 
ca.wodna,l!rzyktórejna.pln.nienapisano:poziomchoclnikówwodnych. Ś'"Odkowa J'est p--a\v·e a ko'c . l' d. c) przeczmea ~-:!. zacho,lnio przodłn~enie chodnika pośredniego b-b, l l l . n wy n zen1u, po~ U niO· 
d) 2-2. przecznic n zachorlnia od uskoku 5-5 do chodnika c-c, e) wa znajduje się w okresie pierwszym swego roz
prze~zmca, łR,C~Gfl Ca cl10dnik c-c z chodnikiem d-d w części główneJ po- · ( b k" ) 
łudniow_eJ . Ws«:yst!cio wy"zczególnione przecznice podług przyjętego WOJU ro oty poszu lWawcze . 
na plnme ~znaczema powinny być pokryte kreskami. W k t l I 1902 Ś • ' dk . Oprocz tegy: a) przy przemmicy, łą.cza,cej chodniki c-c i d-d, war a e -ym r. W czę Cl sro 0· 
pOWl~Y. stać C~fry 4----J, b ) przy przecznicy wodnej--8-8, C) przy Wej były Diewybrane; na WSChOdnie,)· Stronie 
częśct pełnocneJ .tej~e, między szybami, przy której na planie ozna-
czono +186, powmny być cyfry 7-7. filary oporowe około pochylni XIII-ej (dla utrzy-
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28 PRZE G LĄD GÓRNICZO- HTJ'rNICZY 1905 

mania drogi powietrznej), około pochylni V-ej 
chodnika pośredniego b-b, pochylni IV-ej (gl'ów
nej drogi przewozowej z górnej części) i pochyl
ni VIII-ej (filary podkolejowe); oprócz tego 40-me
trowy filar oporowy przy uskokach 2-2 i 17-17, 
jako bardz? ':~dnis~ych i przepelni~nych ~urzaw
ką, szczegolmeJ w teh skrzyżowamu, ktore wy
pada wprost pod rzeką. Gdy uskok 2-2 był' od
kryty, trysnął' z niego taki prąd wody z kurzaw
ką, iż we wszystkich chodnikach, prowadzących 

po rozciągłości: od szybu I-go chodnik powietrz
ny (podszybie szybu I-go założone jest prawie na 
spodku pokładu Fanny (rys. 15 i 17), od szybu 
II-go chodnik wodny założony o 5,5 m niżej od 
poziomu wydobywalnego (+136 nz nad poziom 
morza). Podszybie szybu II-go założone jest nad 
pokładem ]'anny, całkowicie w piaskowcu (rys. 
17). Oba te chodniki leżą w części głównej pól
nocnej pola wschodniego. 

Z końca chodnika powietrznego, idącego rów-

Skala 1:2000 
P r z e k r ó j p r z e z p r z e c z n i c ę p o w i e t r z n ą 6-6. 

RYS. 18. 

do niego musiano zbudować murowane tamy, a 
manometry, wstawione w tych tamach, wskazywa
ły do 8 atm. ciśnienia. 

Po upływie 10 lat dopływ wody znacznie 
zmniejszył' się, uskoki zostały najwidoczniej osu
szone, woda nagromadzona w szparach uskoków 
jak gdyby w wielkim zbiorniku pomalu splynęla. 
W skutek te& o w listopadzie roku 1904 przystą
piono do odbudowy filarów przy uskoku 2-2 i 
dziś odbudowa tych filarów postępuje zupełnie 
pomyślnie. 

Na stronie zachodniej zostały: niewielki ob-

nolegle do uskoku 18-18, przeprowadzona zostala 
przecznica powietrzna G-6 na południowy wschód 
do połączenia się z chodnikiem głównym wschod
nim a-a, idącym od przecznicy południowej 1-1 
(rys. 18). Chodnik wodny na wschodzie łączy się po
chyłą przebitką e-e z przecznicą powietrzną (rys. 
18). na zachodzie z drugiej strony szybu ślepym 
szybikiem f z przecznicą główną zachodnią (2-2). 

Oprócz tego od szybu I-go na tym samym 
poziomie +136 111 w kamieniu (pod pokładem 
Szczęsny) założone są 2 przecznice wodne: na 
pólnoc i poludnie (rys. 17). Pierwsza (7 -7) J ączy 

Przekrój przez przecznicę wodną 8-8. 
RYS. 19. 

szar przy pochylni IX-ej, który odbudowywał się się z chodnikiem wodnym szybu II-go i przecha
przez stronę wschodnią, i filary oporowe nad dzi pod komorą maszyny wodnej, mieszczącej się 
przecznicą 4-4 w częściach północnej i środko- między szybami, druga (8-8) prowadzi przez 
wej. W ostatniej oprócz tego został jeszcze nie- uskok 18-18 i 4-4 w część główną środkową 
wielki pas węgla, zatamowany na skutek pożaru. (rys. 19). Tu od przecznicy przeprowadzona jest 

. Dla uzuJ?ełnienia opisu r~bót w polu wscho~- po rozciągłości równolegle do chodnika główne
mem należy Jeszcze dodać slow parę o chodm- go a-a serya glównych chodników wodnych, któ
kach wodnych i chodnikach wyłącznie powietrz- re łączą się z glównym chodnikiem przewozo
nych. wym a-a czterema pochyłeroi przebitkami g, h, 

Podszybia obu szybów założone są na zaf'hód i ij. Chodniki te stanowią główny rezerwuar 
od tychże. W stronę przeciwną, na wschód, idą / wodny. 
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W ten sposób z całej strony wschodniej wo
da spływa do szybu dwiema drogami: l) przez 
wspomniane pochyle chodniki g. h, i i j do chod
ników wodnych głównych i stamtąd przecznicą 
wodną (8-8) pod szyb I, i 2) przecznicą powietrz· 

ną (6-6) do chodnika wodnego szybu II-go. Z za
chodniej strony woda ma odpływ główną przecz
nicą zachodnią i szybikiem f do chodnika wod
nego szybu II-go. 

(c. D. N.). Henryk Czeczot!. 

<0 s f o p a e h n a p a n e \\1 k i.*) 
W spraw1e wyboru najodpowiedniejszego talów. Doświadczenie wykazało, że pod wzglę

skladu stopów do wyrobu panewek istnieje jesz- dem budowy wszystkie stopy na panewki zawie
cze dużo wątpliwości. Z pomiędzy setek zaleca- rają przynajmniej dwa różne składniki: jeden 
nych przepisów przeważna większość jest niewy- składnik twardy, zdolny do wytrzymania J.::ażcle
konalna. Zdawaloby się niemożabnem określić , go ciśnienia, i składnik miękki, służący jako pod
które z pomiędzy niezliczonej liczby stopów s~ kład plastyczny dla ziarn bardziej twardych. 
najodpowiedniejsze dla danego celu. Do wyrobu Wogóle im twardsze są powierzchnie, stykające 
panewek jest tylko pięć odpowiednich metali; się ze sobą, tern współczyllnik tarcia jest mniej
miedź, cyna, oł:ów, cynk i antymon. Inne ciala szy. Podług tego możnaby sądzić, że ozem jest 
mogą być wprowadzone tylko w ilościach bardzo twardszy stop, tern jest lepszy. Ten pogląd byl 
małych i jako domieszki. Stopy dla panewek, punktem wyjścia dla użytkowania na szeroką ska
obecnie używane, dzielą się na d wie odrębne lę w dawnych czasach Lronzu. Dla urzeczywist
grupy: stopy białe i bronzy. nienia dobrego dopasowania panewek HoPKINS od 

W pracy niniejszej będą wzięte pod uwagę dawna proponowal użycie wyłożenia z ołowiu. 
szczególniej panewki kolejowe, ale większość Pomimo że ten sposób rozpowszechnił: się bardzo 
wniosków da się przystosować i do panewek in- w Stanach Zjednoczonych, jednakże mechanizm 
nego rodzaju. często się psuje i wymaga, aby panewka sama 

Główne warunki, które należy brać pod uwa- miała pewną plastyczność dla uniknięcia nienor
gę przy wyborze stopów na panewki, są następu- mainego nagrzewania się. Wprowadzenie ołowiu 
jące: l) skiad chemiczny, 2) budowa, 3) tarcie, do stopu miedzi z cyną dalo doskonale wyniki, 
4) zagrzewanie się, 5) zużycie panewki, 6) zu- o ozem będzie później. 
życie osi, 7) wytrzymalość na ciśnienie. W s pólczy n n i k t ar c i a. W ogólności, im 

więcej metal jest twardy, tern jego wspólczyn-
Nfemożebnem j_est wynalezieni_e takieg? sto- 1 nik tarcia jest mniejszy. Bronzy posiadają wspól· 

pu, ktory~y odp_o~1adał zad~w~laJąCO kazdemu 1 czynnik mniejszy, niż biale metale, z drugiej 
z war~nko\"-:r, wyz~J w.rszc~e~olmonych; ~P: met~- strony metal twardszy latwiej się zagrzewa, po
le? zuzywają:e Slę ~aJmm~J, przedstaw1.aH naJ- l nieważ rozkł.ad ciśnienia odbywa się nierówno
~1ększy w~polczynmk tarc1a. Trzeba w1ęc brać miernie i powoduje w niektórych punktach ze
Jednocześme ;p_od ~wagę s~er~g danyc~ sprzecz- tknięcie się powierzchni metalicznych, co jest 
n:ych, a wybor między memi pozostaJe zawsze przyczyną zcierania i zagrzewania się. 
meco dowolny. . Zagrzewani e się. Zużycie smaru jest w 

. S k l a d c .h e m 1 c. z n y s t o p u. S~lad stopu prostym stosunku do wzrostu temperatury wsku-
me. przed~taw1~łby zadnego zn~czema, gdy~y tek rozgrzewania się pan ewki, ale jednocześnie 
mozna ?yło doJść do ~oskonaloś~i w do:rasow~n~u zmniejsza się tarcie, naturalnie, jeżeli panewka 
bech::m.wznem p3:ne~vkl;. wtedy mgdy me miało- znajduj e się :V stanie nor~alny~. . . 

y mieJsca zetkmęc:e s1ę metalu z. metalem, lecz z u ż y 01 e p a n e w ki. IstmeJe związek bar-
meta.lu ze sma~em, 1 wtedy. zużyCle redukowało- l dzo ścisły między zużyciem i składem chemiez
by .się. do tar?ia p~ynu o Clało stare, ale rezultat ny m pauewki i t u właśnie jest pole do badań, 
~akl me da s1ę. osiągnąć , z:vł as zc z.a na 0rogach które wcale nie j est j eszcze wyczerpane. Wy
zelaznych~ g~~Ie ~atrzyman~a, zm1any kl~runku padki stosowania stopów bardzo drog ich a mimo 
ruchu ~mierną1.ą c1ągle wzaJemne polożeme trą- to mniej odpornych na zużycie od tanich dowo-
cych B1ę dczęśc1. B cl l . . . d l dzi, że w tej kwestyi posiadamy bardzo malo da-
skla u o W: a. (]"u ~wa z~ ezy prz.ewa.zme ~ nych ści slyc~. . . . . 
w k d~ che~wzn~0 o, .Jedna~ze zm1ema s1ę t ak,ze Zu ż y c ie os1. Sklad chemiCzny panewki 

s ?- e~ d~ialama Cle.pla 1. pewn_ych sposobow ma wpływ bardzo znaczny na zużycie osi. Me
obrobkl, ktore powoduJą zm1anę Wielkości krysz- ~ tale miękkie powodują szybsze zużycie osi, ale 

przyczyna tego zjawiska nie jest dotychczas wy-
. *) .Journal of the Franklin lnstitute, CLVl, 49-77 (i903). · · M · d · · · k · t k · t · · 

Ra1lroad Gazette, 787 (1903), H.evue de metallurgie, mars (1904). JaŚDJOną. Oze ZleJe Się to WS U e iS nieUla 
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ziarn piasku w si.opie lub z powodu bezpośred- ~ nym pod nazwą "parfait babbit" od nazwiska je
niego działa11ia metalu. W niedawno ogłoszonej go wynalazcy IzAAKA BABBITTA, który pierwszy 
pracy D. VAN ALsTINE przytacza wyniki statystycz- powziął myśl użycia pierwiastków topliwych dla 
ne trwałości osi. wyrobu panewek. Skład chemiczny, zalecany 

przez niego i stosowany dotychczas, Jest nastę
pujący: nr • 1 · · · ' Stopień ' Droga przeje-vv yszczego meme OSI zużycia chana 

Osie tendrów 13'"/111 788 900 kg. 
Osie do wózków pa

rowozowych 
Osie kół prowadzą-

394 450 " 

I
JJiczba osi. wy
brakowanych 
wskutek zu

życia · 

cych 767 650 
Osie wagonów 441140 " 29 " 
Osie powozów 811 440 " 9± " 

Wytrzymałość n a ciśnienie. Próby 
wytrzymałości stopów na ciśnienie są ważne w 
celu wykazania: l) czy stop jest dostatecznie 
twardy, ażeby mógł wytrzymać ciężar normalny 
bez odkształcenia, 2) 0zy stop nie jest łamliwy, 
by nie pękał pod działaniem wysokiego ciśnienia, 
3) czy jest dostatecznie plastyczny, aby mógł się 
poddawać przy wykonywaniu nadmiernej pracy. 
Zróbmy obecnie przegląd różnych stopów, biorąc 
pod uwagę warunki, wyszczególnione wyżej . 

Otów i alltymoll. Stop ten staje się tward
szym w miarę powiększenia ilości antymonu. 
Przy 13°/0 antymonu stóp jest eutektyczny. Przy 
wyższej zawartości antymonu tworzą się kryszta
ły antymonu. Punkt topliwości tej mieszaniny 
wynosi 247°C, t. j. o 78° niżej punktu topliwości 
ołowiu. Towarzystwo La Pensylvania Railroad 
za radą swvjego chemika d-ra DunLAYA do wy
kładania panewek zastosowało stop o 13°/0 anty
monu i otrzymało doskonałe wyniki. W miarę 
zwiększenia ilości antymonu twardość, kruchość 
i zużycie zwiększa się, a tarcie i temperatura, 
normalna podczas pracy panewek, zmniejsza się, 
ale nagrzewania wypadkowe zdarzają się częściej; 
co ,się tyczy zużycia osi, to zmniejsza się ono w 
miarę, jak twardość zwiększa się . Ten stop uwa
żany jest za najtańszy i doskonale nadaje się w l 
wypadkach, gdy nie jest wymagany od panewek 
zbyt duży wysiłek. 

Otów> an~vmoll i cyna. Stop ołowiu i anty
monu nie jest dostatecznie wytrzymałym na sil
ne ciśnienie, dodanie więc cy11y dużo zwiększa 
jego ścis.J:ość i twardość, nie czyniąc go bardziej 
kruchym, jak mialoby to mie Jsce wskutek po
większenia ilości antymonu. Stop ten zawiera 
związek SbSn w postaci małych sześciennych 
kryształów. Cena jego zwiększa się stosownie 
do ilości wprowadzonej cyny, nadaje się on bar
dzo tam, gdzie stosuje się biały metal. 

Cylla i alltymoll. Na panewki stop ten ma
lo jest używany z przyczyny bardzo wysokiej 
ceny. Ważnem jest jego zastosowanie przy wy
robie siedlisk wentylowych. 

Cylla> antymon i miedź. Stop ten jest zna-

Cyna .. 
Antymon. 
Miedź . 

. 89,10fo 
7,4% 
3 7°/ , c 

Jest to najdroższy ze wszystkich stopów na 
panewki. 

Cvna> ant_vmo11> otów i miedi. Stop ten otrzy
muje się przez dodanie ołowiu do babbitu. Wie
le odbiorców protestuje energicznie w razie zna
lezienia ołowiu w babbicie, chociaż obecność oło
wiu nawet w mał'ej ilości podnosi znacznie włas
ności stopu, zmniejszając jego cenę. 

Stop z cvllldem. Stopy z cynkiem 11igdy nie 
dały pożądanych wyników. Cynk przy najmniej
szem rozgrzaniu się łączy się z żelazem i jakgdy
by galwanizuj!3 oś. Oprócz tego stopy te pod 
działaniem wysokich temperatur robią się bardzo 
kruche. 

Bronz_v. Pod powyższą nazwą rozumie się 
stopy miedzi i cyny, w których ilość miedzi 
znacznie przeważa. Doświadczenia nad tarciem 
autor przeważnie robił z bronzami. Doświadcze
nia były robione z małemi osiami stalowemi, któ
re były dokfadnie zważone przed i po doświad
czeniu. Strata na wadze przez użycie dala się 
zauważyć po ilości obrotów w granicach od 
l 00 000 do 500 000. W e wszystkich tych doświad
czeniach zostały określone: strata na wadze, 
współczynnik tarcia i średnia temperatura pa
newki. Doświadczenie było dokonane w nastę
pujących warm1kach: 

Liczba obrotów 100 000 
Liczba obrotów na minutę 525 
Wymiary osi 0,095 m średnicy i 

gości 

Ciśnienie na lmm2 0,703/og. 

Metal użyty l Skład nhc-
'farcie Zagrzanie miczny 

Bron z 150foSn 1,30fo 10°C 

" 
lOOfoSn l o0

/ l o 10,5°C 

" 
5°f0Sn 1,4% ll,0°C 

0,088 dłu-

l Zu<yj 
0,28 gr. 

0,177 " 
0,08 " 

Powyższe cyfry stwierdzają fakt, podany do 
wiadomości w instytucie Franklina przez Du
DLEY'A w r. 18~2, że stopień zużycia zmniejsza się 
w stosunku do ilości cyny. Oprócz tego DunLEY 
dowiódł, że wprowadzenie ołowiu do bronzów 
przedstawia ogromne korzyści: zużycie jest 
mniejsze i wypadki nienormalnego zagrzania się 
rzadsze. 

Oto wyniki doświadczeń, robionych na ten 
temat przez autora: 
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Sklad chemiczny 

___Qyna Ołów 

5% 
l 

5o/o 
5% 10% 
5% 15o/o 
5% 20% 
5% 250fo 

l Tarcie l Zagrzanie\ 

1,6 ll,G°C l 
1,8 13,3°C 
1,8 14,4°C 
1,8 14,4°C 
1,8 14,4°C 

Zużycie 

0,004 
0,031 
0,033 
0,027 
0,020 

Miedź 64% 
Cyna 5% 
Oiów 300fo 
Nikiel 1% 

Od czterech lat . stop ten, znany w handlu 
pod nazwą brouzu plastycznego, ma szerokie za
stosowanie. Spożycie jego dochodzi do 2 000 000 kg 
stoi? rzeczony ~op~ s~ę latwo, jak i bron~ zwy
czaJny, do obrobkl Jest bardzo podatny 1 może 

• • • • . . 
1 
być odlewany w kawałkach wagi od 50 gr do 

Z tabliCy powyzszeJ widać, że pow1ększeme 500 kg. 

5% 30% 1,8 17,7°C 0,013 

ilości olowiu zmniejsza stopień zużycia. Ilość cy- N a zakończenie niniejszej pracy autor poda
ny nie może być mniejsza od 5% dlatego, że wte- je kilka wyników, otrzymanych prz&z dodani~ 
dy olów nie miesza się, lecz lączy metal trudno to- cynku do powyższego stopu. Zużycie wzrasta 
pliwy z latwo topliwym, co tworzy masę różno- 1 bardzo szybko z powiększeniem ilości cynku, co 
rodną. Powiększenie ilości cyny przedstawia rów- potwierdza następująca tablica: 

Skład chemiczny 
C u l S n l Pb l Z n Zużycie 

85,1% 4 6°/ 

l 
10,6% O,OOfo 0,038 , o 

82,3 » 5,3 " 10,2" 2.1 " 0,041 
79,8" 4,7" 10,3" 5,4 " 0,047 
77,4" 5,8 " 11,4" 6,5 " 0,047 
74,3" 4,7 " 10,6" 11,0" 0,085 

nież pewne braki. W stopach bogatych w olów dla 
otrzymania równomiernego rozmieszczenia olowiu l 
trzeba, aby stop byl ochłodzony nadzwyczaj rap
townie. Można uniknąć tej trudności, dodając do 
stopu metal malo topliwy, jak np. nikiel, któ
ry przyspiesza początek twardnienia już w tern- 1 

peraturze bardzo wysokiej. Autor przychodzi do 1 

wniosku, że stop najodpowiedniejszy na panewki l 
?-la dróg żelaznych ma sklad chemiczny następu-
JąCy: rv. f{. 

<0fr?ymywanie koksu ? w~gla dąbrowskiego. 
Sprawa otrzymywania koksu z węgla dą- l kowicie wyrób koksu w mieleżach. Z drugiej 

browskiego od dawna zajmowała przem.yslowców strony stawia ona przy wyborze węgla dwa pod
g?rniczych i hutniczych Kró.les~wa Polskiego: 

1 

stawo\:re warun~i, miano:vicie: zlewanie się w_ęgla 
p1erwszych, ażeby przez wyrab1ame koksu można w ognm oraz mezbyt w1elka, mało przewyzsza
było powiększyć zbyt i wytwórczość węgla, dru- jąca 30% wydaj n ość części lotnych. Węgiel tlu
gich, ażeby, posiadając zamiast sprowadzanego z sty tak zwany koksowy, jeżeli nie jest wylącznym 
zagranicy koks krajowy, zmniejszyć koszta wy- materyalem do wyrobu koksu, to jest jednakże 
tapiania surowca.*) podstawowym. Przytern nie bywa używany wę-

Pierwsze próby koksowania węgla kamien- giel gruby, lecz drobny, gdyż jest on tańszy i 
nego w zaglębiu Dąbrowskiero robione byly okolo do wyrobu koksu odpowiedniejszy, o ile nie za
roku 1838 w Niwce; następnie od roku 1846 bieg wiera zbyt wiele popiolu. 
wie~kich pieców w Hucie Ba?kowej na koksie Węgiel w zaglębiu Dąbrowskiero znany jest 
Ju:aJowym zostal un?rmowa~y 1 trwal z PĘzerwa- jako węgiel suchy, ch?ciaż bogaty V: ga~y: wy
ID! przez .czas dlug1, b_o az do ro~u 18tl. D~ Jątek w tym względzie ma stanowić polnocno
koksowama bra'?o węg1el z . kopalm Ksa:vera 1 zachodnia część zaglębia, mianowicie nadania 
koks tlono w mieleżach; węg1el przytern me zle- górnicze: Tadeusz Sączów Barbara Strzyżowi-
wal się ani nawet spiekał i koks zachowywał: ce i okoliczne. ' ' ' • 
~ształ~ ;pierwotny :vęgla, rozpadając się tylko na węgiel z kopalni Tadeusz od dawna mial 

robmeJs'lie kawalk~., . , opinię węgla tlustego. Próby koksowania na ma-
w , Od ~zasu przeJSCl~ zaHadow ~~ta Bankowa łą skalę, ro_bione z tym węglem okolo. roku 185~, 

ręce. prywatne_ wy.rob koksu kraJowego ustal wykazać m1aly, że poddany koksowamu w stame 
z~pe~me. O?e?me me może być mowy. o wzr:o- mialu, zlewal się. 
Wl~mu .d.a~meJszego_ sposobu kok_sowama, pome- w nadaniu górniczero Sączów rozpoczęto 
'waz dzisieJsza techmka koksowama wyklucza cal- przed dziesięciu laty roboty, mające na celu wy· 

dobywanie węgla do wyrobu koksu; roboty te 
662 i 68~~ Przegl"'d Techniczny, r. 1998, J\~M 37, 38, \19 i 40, str. 631, 646, poch!onęly znaczny kapitał:, lecz musialy być 
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przerwane. Węgiel ten poddawany był próbom 1 i prosili o podjęcie starań w celu zniesienia cla 
koksowania w tyglu i dawał ze wszystkich a od przywożonego z zagranicy koksu, które wy
szczególnie dobrze przemytych węgli koks o zbi- nosiło l kopiejkę od puda. Przemysłowcy wę
tej budowie promienistej z malymi lecz gęsto glowi, nie posiadając wówczas odpowiednich da
rozsianymi otworami, o blasku silnie metalicz- nych, dających jakąkolwiek nadzieję otrzymywa
nym, twardy, nie łamiący się i przy ttderzeniu nia koksu z węgla krajowego, nie oponowali prze
wydający charakterystyczny dźwięk. r_Jaborato- ciwko temu i zjazd postanowił starać się o znie
ryum Monachijskie, które robiło analizę tego wę- sienie cla od przywożonego z zagranicy koksu, 
gla, znalazło, że na szczególniejsze wy różnienie potrzebnego do operacyi metalurgicznych. Sta
zasługuje ilość części lotnych i że węgiel ten rania zjazdu w tym względzie nie odniosły po
szczególnie nadawałby się do operacyi jednocze- żądanego skutku i w motywach odmowy między 
śnie gazowych i koksowych. Zapas węgla w Są- innemi na.dmieniono, że brak w zagłębiu Dąbrow
czowie, nadającego się do eksploatacyi, wynosi skiero węgla, dającego koks, nie można uważać, 
najmniej 280 milionów pudów i przy wytwórczo- jako rzecz stanowczo dowiedzi9ną. · 
ści 20 wagonów koksu na dobę węgla sączowskie- N a zjeździe II-im przemysJowców górniczych 
go wystarczyloby na 40 lat. .z:; węglem sączow· Królestwa Folskiego w roku 1885 sprawa ta zo-

• skim wykonano większą próbę koksowania w Hu- stała ponownie poruszoną. Wówczas wyrażono 
cie Bankowej w UIDJ"'Śluie na ten cel zbudowa- myśl, że jakkolwiek kopalnie zagłębia Dąbrow
nym zwykłym piecu polnym. Rezultat osiągnię- skiego w danej chwili nie wydobywają węgla, 
ty był niepomyślny, otrzym:mo koks drolmy i dającego koks, jednak z jednej strony ulepszenia 
kruchy, jak twierdzą świadkowie, przypisując techniczne wyrobu koksu pozwolą może otrzy
zresztą rezultat ten przestarzałej konstrukcyi mywać koks z węgla dąbrowskiego; z drugiej 
pieca, a bardziej jeszcze nieprzychylnej ini..encyi strony poszukiwania górnicze na pólnocnych 
majstra śląskiego, który wykonywał próby. kra11Cach zagłębia Dąbrowskiego oclkryly gatun-

Na kopalni Barbara były również robione ki węgla spiekające się. Przemysłowcy węglowi 
próby koksowania tamtejszego węgla w piecu nie oponowali znowu przeciwko zniesieniu cla 
polnym. Koks. otJ:zymą1ty z węgla miałkiego, od koksu zagranicznego. lecz jednocześnie rzuci
okazywal połysk metaliczny i był dość mocny, li myśL żeby w celu zachęcenia do poszukiwań 
chociaż w niewielkich kawałkach. Ten sam wę- węgla, dającego koks, uzyskać nagrodę rządową 
giel był wysyłany do Warszawy do fabryki ga- za używanie koksu krajowego. Przytoczono na 
zu dla wypróbowania, czy nie będzie zdatny do zjeździe, że wszystkie pokłady węglowe zagłębia 
wyrobu gazu oświetlającego; otrzymano z niego Dąbrowskiego mogą być podzielone na trzy gru
zuacznie więcej gazu, niż z węgla śląskiego, sta- py: 1) grupa pokładu Reden, zawierająca węgiel, 
le w gazowni używanego, i gaz okazał się lep- podobny do śląskiego Flammkohle z Koenigsgru
szy. Pomimo tak pomyślnego rezultatu gazow- he i Szopienic; 2) grupa cienkich pokładów nad
nia nie chciała brać węgla z kopalni Barbara, redenowskich, zawierająca węgiel gorszy, niż z 
motywując odmowę tern, że koks, otrzymany z l pokfadu Reden i odpowiadająca śląskim kopal
tego węgla w retortach gazowych, był znacznie niom w okolicach lv!orgenroth; 3) grupa pokła
gorszy, niż z węgla śląskiego i nie miał warto ci dów podredenowskich, zawierająca na wychod
sprzeclażnej. niach (w GoJonogu) węgiel średni, głębiej boga-

Próby koksowania węgla z pokładu Karoli- ty w gazy, a w okolicach Psar i Strzyżowic 
n~ na kopalni Wiktor w Milowicach dawały rów- spiekający się. v-.,r tej grupie pokładów jest na
n_Ież koks twardy i wytrzymały o połysim meta- dzieja znalezienia węgla, dającego koks. Zjazd 
~ICznym; k~ks t_en _dowodził je~nak swą budową f postanowił ponowić sta1:ania o zni~si~nie cła ~d 
1 formą mezm1emoną kawałkow węgla, że ten przywożonego z zagraniCy koksu 1 Jednocześme 
ostatni nie stapiał się przy koksowaniu. podjąć starania o wyznaczenie nagrody rządowej 
. v.;· ęgiel z kopalni Sa. t urn, zbliżony ze swo- w sumie 10 kopiejek od puda za pierwszy milion 
Jego składu chemicznego do węgla milowickiego, pudów surowca, wytopionego na koksie. przygo
daJ~ również nadzieje na możność otrzymywania wanym z węgla miejscowego. Powyższe starania 
z mego koksu. zjazdu nie odniosły pożądanego skutku i przez 

Wogóle wydaje się jednak niezawodnem, że wiele lat cala sprawa pozostawała w uśpieniu. 
bez dodatku węgla tłustego do naszego węgla Dopiero w r. 1896 przed otwarciem zjazdu 
ten ostatui doorego koksu dać nie może. W każ- IV-go przemysłowców górniczych Królestwa Pol
dym razie próby powyższe zniewalały przemy- skiego minister komunikacyi polecił włączyć do 
slowców miejscowych do ciąglego interesowania programu zjazdu następującą kwestyę: wpływ, 
się tą kwestyą. jaki wywiora na wytwórczość i koszta własne za-

Na zjeździe I-ym przemysłowców górniczych kładów żelaznych Królestwa Folskiego używanie 
Królestwa Folskiego w roku 1883 przemysłowcy zagranicznych materyał?w i ?palu,_ w porówna
hutniczy wyrazili jednak zdanie, że z węgla dą- niu z zakładami, używaJąCYfil kraJowych mate
brewskiego stanowczo koksu otrzymać nie można ryalów i opalu. Jak się okazało, władze rząd o-
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we zainteresowały się sprawami koksowemi, i wyrabiany w zagłębiu Donieckiem z miejscowe
przy departamencie górniczym utworzoną została go węgla, kosztuje 15 kopiejek za pud i na l pud 
specyalna komisya, mająca na celu zbadanie wę- wytopionego surowca przypada 0,9-1,0 pudów 
gla, wydobywanego w państwie Rosyjskiem, pod koksu, przeto zakłady metalurgiczne Królestwa 
względem możności otrzymywania z niego kok- Folskiego w porównaniu z donieckimi nadpłaca
su. W początkach roku 1897 na skutek otrzy- ją za koks po 5 kopiejek na pudzie surowca. 
manego za pośrednictwem zachodniego zarządu Przemysłowcy miejscowi od dawna starali się ba
górniczego polecenia rada zjazdu przemysłowców dać węgiel miejscowy pod względem możności 
górniczych Królestwa Pol kiego zebrała i wysla- otrzymywania z niego koksu, jak również robić 
la komisyi powyższej okazy węgla dąbrowskiego, poszukiwania w niezbadanych miejscach zagłębia 
dającego nadzieję koksowania wraz z analizami Dąbrowskiego w celu odnalezienia koksującego 
koksu zagranicznego, używanego do wielkich się węgla i poświęcili znaczne na to środki. 
pieców w Królestwie Polskiem, jako też dane o 1 Prawo z dnia 14 marca 1887 r., zamykające do
cenach węgla i koksu oraz wytrzymałości koksu. · stęp do nas dla zagranicznych tanich kapitałów, 

Obchodząca wielce przemysłowców górni- wstrzymało podjęte w tym względzie prace. Z 
czych i hutniczych Królestwa Folskiego i od lat ożywieniem się ruchu :finansowego i przemysła
wielu uśpiona sprawa wywołała wielkie zaintere- wego wewnątrz kraju byłoby możliwem wzno
s~wanie na ~jeździe IV-y:n;t prz~mys!owców gór- w.ienie prze~sięw~iętych P.o:przednio pr;w, gdyb;v 
mczych Krolestwa Folskiego 1 poruszoną była me ta okohcznosć, że mieJsca, w ktorych naJ
pośrednio w jednym i bezpośrednio w dwóch re- więcej można mieć nadziei znalezienia koksują
feratach. P. MJCHAL ŁEMPICKI w referacie swoim cego się węgla, odcięte są brakiem odpowiednich 
"o odbudowie cienkich pokładów węgla w zaglę- środków komunikacyi. Podlug zdania komisyi, 
biu Dąbrowskiero" zaznaczył, że w dolnych po- rozwój sieci kolejowych dróg dojazdowych mial
kładach podredenowskich jest nadzieja znalezie- by niezmiernie doniosły wpływ na korzystanie 
nia koksującego się węgla i postawił wniosek, aby z bogactw mineralnych calego zagłębia, a przeto 
poczynić starania u rządu o przeprowadzenie ba- i tych miejsc, gdzie są szanse znalezienia węgla 
dań niektórych miejscowości zagłębia zapomocą koksowego. 
głębokich dyamentowych otworów wiertniczych P. LuDwiK MAuvE przedstawił również w 
na wzór tego, jak to w ostatnich czasach zrobił omawianej sprawie referat, w którym przede
rząd pmski dla Śląska Górnego. Wniosek jedno- wszystkiem dowiódł, że zakłady metalurgiczne 
głośnie przyjęty został przez zjazd; komisya, roz- Królestwa Folskiego nie mogą sprowadzać koksu 
patrująca wnioski zjazdu IV-go, zgodziła się ze donieckiego, ponieważ takowy z powodu wielkiej 
zdaniem zjazdu i uznała, że przychylna co do odległości kosztowałby po 25- 27 kopiejek za 
tego wniosku decyzya byłaby wielee pożądaną pud. t. j. znacznie drożej, niż koks zagraniczny; 
tak pod względem naukowym, jako też i prak- oprócz tego zakłady Królestwa Polskiego, po
tycznym; należałoby jednak, w razie jeżeli mini- trzebujące dziennie około 100 wagonów koksu, 
ster Rolnictwa i Dóbr Pal'1st.wa w zasadzie zgodzi nie miałyby gwarancyi regularnego otrzymywa
się z tern, prosić radę zjazdu przemysłowców nia powyższej ilości koksu z zagłębia Donieckie
górniczych Królestwa Polskiego, ażeby wspólnie go, gdzie wysoko rozwinięty miejscowy przemy ł 
z komitetem geologicznym opracowała szczegóło- metalurgiczny wiele takowego potrzebuje. P. 
wy program robót, które w tym celu mają być 1huvE radził przedsięwziąć możliwe usiłowania 
przedsięwzięte, oraz określiła przybliżone koszta w dwóch kierunkach: l) uskutecznić możliwie 
~·obót i udział, jaki w kosztach tych mogą przy- dokładne poszukiwania w tych niezbadanych do
Jąć przemysłowcy górniczy i hutniczy Królestwa tychczas miejscach zagłębia Dąbrowskiego (w po
Polskiego. W celu załatwienia włączonej do pro- kładach grupy podredenowskiej), gdzie istnieją 
gramu zjazdu IV-go przez ministra komunikacyi pewne szanse znalezienia węgla koksowego i 2) 
kwestyi obraną została na zjeździe IV-ym spe- mając na względzie postęp techniki koksowania 
cyalna komisya, składająca się z przedstawicieli oraz możność otrzymywania i korzystnego spie
przemyslu żelaznego. Komisya w przedstawia- niężania wytworów ubocznych (smoia i t. d.), ro
nym następnie referacie zaznaczyła, że zakłady bić próby koksowania węgla miejscowego nie 
h~tnicze i żelazne Królestwa Folskiego od lat 8 tylko samego, lecz z domieszką węgli tłustych. 
me. używają wcale zagranicznych rud i surowca; W celu praktycznego rozstrzygnięcia tej sprawy 
WyJątek w tym względzie stanowią tylko spe- p. MAuvE radził: 1) wybrać stalą komisyę, która 
cyalne gatunki surowca (ferromangan i inne), któ- zajęłaby się omawianą sprawą i przedstawiła re
re sprowadza z zagranicy nie tylko Królestwo zultat swych prac na następnym zjeździe i 2) 
Polskie, lecz większość zakładów w Cesarstwie. prosić rząd o wyasygnowanie na wydatki tej 
Co się tyczy opalu, Królestwo Polskie sprowadza komisyi sumy nie mniejszej od tej, jaką na cel 
rocznie około 10000000 pudów koksu zagranicz- ten poświęcą przemysłowcy. Projekt powyższy 
n~go,. który koszt~j.e z cłem i prze":ozem prze- zosta~ przez zjazd przyjęty i ~o .składu propono~ 
c1ętme po 20 kopleJek za pud. Pomeważ koks, waneJ przez p. MAUVEGO komiSJI obram zostah 
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członkowie rady zjazdu oraz przedstawiciele ne na maJą skalę, nie mogły być miarodajnemi, 
większych krajowych zakładów metalurgicznych, uznane zostało za konieczne przedsięwzięcie prób 
używających koksu. na większą skalę w zakładach koksowych w Gor-

Komisya rozpoczęła po zjeździe swą pracę lowce (w Rosyi południowej) i w Królewskiej 
od tego, że wydelegowała w roku 1897 inżyniera- Hucie (na Śląsku Górnym) oraz wypróbowanie 
chemika p. FRANCISZKA ŚwrEŻYŃSKIJ;GO za granicę w otrzymanego w ten sposób koksu w miejscowych 
celu zapoznania się z tamtejszeroi urządzeniami zakladach metalurgicznych. Wypadło z obliczeń, 
koksowenu. P. ŚwrEŻYŃsKI zwiedził większe kok- że cena tego próbnego koksu wyniosłaby po 55 
sownie na Śląsku, w Westfalii, Belgii, Francyi, kop. za pud loco zaklady w Królestwie Polskiem; 
Anglii oraz w Rosyi południowej i następnie w w roku 1900 zwrócono się do krajowych zakła
przeciągu trzech lat poddawal próbie koksowania dów metalurgicznych z zapytaniem, czy zechcą 
różne gatunki węgla dąbrowskiego oraz miesza- ponieść pewną ofiarę i przyjąć dla wypróbowania 
ninę węgli dąbrowskich z tłustymi, mianowicie odpowiednią ilość otrzymanego w powyższy spo
z kilkunastu gatunkami węgla donieckiego. Pró- sób koksu, lecz propozycya ta wogóle przyjętą 
by robione byly w labaratoryurn oraz w zakl:a- byla niechętnie i uskutecznienie zamierzonych 
dach Friedenshiitte i Konigshiitte na Górnym prób zostalo zawieszone. Przypisać to należy 
Śląsku. Próby powyższe wykazały, że z miesza- zmianie warunków, jaka zaszla od roku 1896, 
niny, zawierająceJ 650fo węgla dąbrowskiego i kiedy sprawa ta zostala wniesioną. Dla kopalń 
350fo węgla tłustego (donieckiego), otrzymuje się węgla, które w roku 1900 zaledwie mogły za
zupełnie dobry koks i wydajność koksu wynosi dośćuczynić zwiększonemu zapotrzebowaniu wę-
600/0. Koszt koksu, wyrabianego w urządzonych gla, nie przedstawiało na razie interesu starać się 
w Dąbrowie zakładach koksowych z mieszaniny o znalezienie nowego odbiorcy węgla; natomiast 
powyższej, wynosiłby: l) po 21,2 kop. za pud, je- zakłady metalurgiczne, przy rozpoczynającym się 
żeli pominąć wyrób wytworów ubocznych, 2) zastoju w przemyśle żelaznym, uważaly za sto
po 19,2 kop. za pud, jeżeli koksownia wyrabia- ~ sowne wstrzymać się od robienia wydatków na 
laby i spienięźata wytwory uboczne. próby. pomyślny rezultat których nie byl paw-

Ponieważ próby powyższe, jako uskutecznia- nym. K. S. 

Próby wytapiania surowca na dąbrowskim węglu kamiennym. 
Do wytapiania surowca używa się powszech- idzie na węglu kamiennym, a huta żelazna w 

nie, jako materyal opalowy, węgiel drzewny albo Kladno (w Czechach) wytapia surowiec na mie
koks. W Królestwie Polskiem wielkie piece, znaj- szaninie koksu westfalskiego z węglem miejsco
dujące się w gubernii Piotrkowskiej i Radomskiej, wym, który ze składu swojego podobny jest do 
używają koks, w tej ostatniej jednak w użyciu węgla dąbrowskiego. Wobec tego p. ScHROEDER 
jest także i węgiel drzewny. Ponieważ w Kró- przyszedł do wniosku, że i w Królestwie Pol
lestwie Polskiem nie wydobywa się, jak dotych- skiem możliwa byłaby przy wytapianiu surowca 
czas, węgla kamiennego, z którego można bylo- zamiana części koksu na węgiel kamienny. Co 
by otrzymywać koks, przeto miejscowe zakłady się tyczy zupełnej zamiany w Królestwie Fol
metalurgiczne zmuszone są sprowadzać koks z za- skiem części koksu na węgiel kamienny, p. ScHROE
granicy. DER byl zdania, że należałoby przedsięwziąć pod 

W grudniu roku 1898 departament górniczy tym względem odnośne próby i doświadczenia; 
z polecenia ministra rolnictwa i dóbr państwa próby te najdogodniej mogłyby być uskutecznio
przedstawił do rozpatrzenia górniczego komitetu ne w skarbowym wielkim piecu w Bzinie, który 
naukowego w Petersburgu referat inspektora gór- należałoby w tym celu odpowiednio przerobić. 
niczego p. URBANOWICZA w przedmiocie podjęcia Piec powinien być początkowo puszczony na kok
prób wytapiania surowca na węglu kamiennym sie i dopiero następnie, podobnie jak bylo to zro
zaglębia Dąbrowskiego.*) bione we Francyi, należało dodawać do koksu 

Na konieczność podjęcia rzeczonych prób węgla kamiennego. Dodawanie węgla należało 
zwrócił przedtem jeszcze uwagę profesor instytu- uskuteczniać bardzo powoli i stopniowo, ponieważ 
tu górniczego w Petersburgu p. ScHROEDER, który w przeciwnym razie można byłoby popsuć prze
badal ten sposób wytapiania surowca podczas bieg próby. 
swojej podróży w celach naukowych po Czechach P. URBANOWICZ zgodził się ze zdaniem p. 
i Szkocyi. W Szkocyi caly szereg wielkich pieców ScHROEDERA i uznal za najodpowiedniejsze usku-

1 

tecznianie prób wytapiania surowca na węglu 
•) Przegl~d Techniczny, r. 1908, MM 1, 8 i 5, str. 12, 40, 48 i T7. kamiennym w nieczynnym skarbowym wielkim 
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ł)iecu w Bzinie, w którym należałoby w tym ce- byl zdania, że ponieważ odnośne staranie zjazdu 
11 uskutecznić _kilka przeróbek. Piec ten pomi- już ;raz bylo uchy~one,_ gdy _e~o od surowca za

mo to nie będz1e odpowiadał obecnym. wymaga- gramczn~go wynos1lo lb koi?I~Jek od puda, prze
niom i będzie pracowal w takich warunkacl1, w to obecme przy cle 30 kopieJek zlotem trudno 
jakich byly czynne stare piece dla koksu i węg- l mieć nadzieję, żeby ministerstwo skarbu zgodzi
la kamiennego. Będzie to mialo, rozumie się, lo się_ ponieść znaczny wydateJ>: 100 000 rubli tem 
wpływ na rezultat ekon?miczny, le~z wyniki ba- wi_ę*ceJ: że. przemysł żelazn y, daJe znaczne korzy
dań będą w każdym raz1e bardzo Ciekawe. Wy- śc1 ) 1 moglby sam zebrać latwo potrzebną su-
tapianie surowca należałoby rozpocząć na koksie mę. , . . . . 
austryackim, dodając do niego stopniowo węgla l _Gormczy kom1~et n auk?w~ zgodził ~Ię ~e 
kamienneg:o .. Nabój rudy żelaznej n ależaloby da- zdan~em p. J oss~, ~1e P?rzuc1ł Jednak na .r~z~~ 
wać taki, Jak1 używany jest w zakładach Ostro- myśh_ uskuteczmema prod odnośnyeh w Bz1me 1 
wieckich, t. j. z domieszką bogatej rudy krzywo- poleCI! p. CaoROSZEWSKIEMU przygotowanie szcze
roskiej. Próby winny bye wykonywane co naj- g?łoweg;o projekt?- _i kosztorysu przeróbki wiel
mniej w przeciągu 6 miesięcy. Popierając myśl k1ego pieca w Bzime. 
przeprowadzenia_ prób w Bzinie, p. URBANOWICZ P~·óby wyt_apiania surowca na węglu kami_en
byl Jednak zdama, że rezultat bylby prawdopo- nym me były Jeszcze r?zpoczęte, gdy w kon~u 
dobnie lepszy i prędszy, gdyby zakłady metalur- r., 18?9 zwołany. został: zJazd Y-Y P~'zemysl_owco:v 
giczne Królestwa Folskiego same starały się stop- gormczych Krolestwa . P.olsbego 1 na_ ZJeździe 
niowo zamienić w swoich czynnych wielkic:h pie- tY:m ]J_- FRANC!SZEK SwiEZYNSKI przedstawił w oma-
cach koks zagraniczny na węgiel dąbrowski. Po- WianeJ 

7 
sprawie _specy~lny referat: , . 

nieważ zamiana nawet części koksu zagraniczne- . V._ referaCie_ swoim p. SwrEZYNflKl starał s~ę 
go na miejscowy węgiel kamienny przyniosłaby wy,1aśmć ~astęp?-JąCe h':estye: l) Ozy zagłę~1e 
wielkie korzyści, przeto podług zdania p. URBA- Dąb:·o:wsl~Ie p_os1ad3: :vęg1el, po_dobny do szkock:e
NOWICZA byłoby pożądanem ustanowienie premii go, 1 Jak~e _mia_nowime ~atu_nb węgla dą~ro:vskie
państwowej jednorazowej lub od puda na pewien go są naJWięceJ . o~p?w1ed~1e d_o wytap1ama su
przeciąg czasu (np. na 10 lat), wypłacanej za częś- rowca? 2). y; JakieJ zaleznośc1 od gatunku _ru
ciową (np. 30%) lub całkowitą zamianę koksu dy żelazneJ Jest prc~cent użytego węgla J>:anu_e~
zagranicznego na węgiel kraj~wy. nego :Rrzy w~~a].:namu surow?a? ?) 9zy I~tm,eJe 

Poglądy pp. ScaROEDERA 1 URBANOWICZA prze- ~asadmcza rozmc~ '~ budowie w1elb_ch p1ecow, 
słane byly do ówczesnego naczelnika zachodnie- 1dących na k_oks:e 1 na węglu k~m1ennym? 4) 
go zarządu górniczego p. OaoRoszEwsKIEGO. P. OHo- Jak przedstawia s1ę strona ekonomiCzna? 
R?SZEWSKI_ zaprojekto~~l potr~ebne _przeróbki wiel- , Dla wyjaśnienia pi~rwszeg~ pu~ktu p. SwiE
kiego pieca w Bzm1e, ktore miały kosztować ŻYNSKI podal podł:ug źrodel angielskiCh charakte-
20 000 rubli i być pokryte ze skarbowych fundu- rystykę węgla szkockiego (splint-coal), który 
szów bieżących, ponieważ ze sprzedaży wytopio- używają przeważnie do wytapiania surowca. W ę
nego surowca można był:oby pokryć następnie giel dąbrowski zbliża się do szkockiego pod wzglę
koszta tej przeróbki. Ustanowienie projektowa- dero zawartości materyałów lotnych, różni ~ię 
nej przez p. URBANOWICZA premii pai'tstwowej p. jednak od niego pod względem w~asności spieka
CHOROSZEWSKI uważał jako bardzo pożądane tern nia się. Pod tym względem najwięcej zbliża się 
więcej, że jeszcze w r. 1885-ym zjazd II-gi prze- do węgla szko0kiego węgiel południowo-zachod
~ysł:owców górnjczych Króle~twa Folskiego pod- niej części zagłębia Dąbrowskiego (kopalnie Sa
Jął staranie o ustanowienie premii państwowej turn i Milowice), oraz węgiel z okolic Sączowa, 
'Y stosunku 10 kopiejek od puda za pierwszy mi- t. j. te węgle, które najwięcej nadają się do kok
hon pudów surowca, wytopionego na koksie miej- sowania. Dobry bieg pieców na węglu kamien
scowym; staranie to nie bylo jednak uwzględnia- nym w Szkocyi nie zależy wył'ącznie od dobroci 
ne. węgla; przeciwnie, węgiel kamienny w innych 

Wszelkie projekty co do usku~eczniania prób miejscowościach Anglii, zawierający mniej mate
odn?śnych w Bzinie wkrótce Jednak upadły, ryał:ów lotnych. i szczególnie węgiel antracyto
pome_waż zar~ąd zakl~du Hut~ Ban~owa w D~- wy w. Walii należy uważać za najwięcej odpo
~rowie wyraził żyezeme oddama bezmteresowme w1edme dla tego celu. 
J~dn~go z.e swoich wielkich pieców na uskutecz- N a dobry bieg wielkich pieców wpływa 
meme pro_b rzeczo~ych. wiele gatunek przetapianych rud żelaznych, a 

. Gormczy ko::mtet naukowY: ?ddal cał:ą ~pr~- najlepsze rudy znajdują się w Szkocyi. Ta za-
wę do rozpatrzem~ profeso:owi I~st:r:tutu g?rm- leżność prawidłowego biegu pieca na węglu ka
czego p. J oss.A, ktory wyra_z1l zdame. ze nalezalo- miennym od gatunku rudy żelaznej stwierdzoną 
by ~korzystac ~ prop~zycy1. zakładu ~u~a Banko- zostala kilkakrotnie na Sląsku Górnym, gdzie 
wa 1 uskuteczmć _w mm proby wytaplama surow- podobne próby robione byly w r. 1863 w Kró
ca na węglu kamiennym. 

Co się tyczy premii państwowej p. J OSSA "') Rzecz miała miejsce w pocz~tkach roku 1899. 
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lewskiej Hucie i w r. 1870 w Gliwicach. Rezul- węgla z kopalni Hrabia Rfmard. Próby, które 
tat tych prób wypadł niepomyślnie, co przypisać trwały 14 dni (od 2 do 16 stycznia r. 1901), wy
należy temu, że śląskie rudy żelazne są znacznie kazały, że, dopóki ilość dodawanego węgla była 
gorsze od szkoc"kich. Pod tym względem · Kró- nieznaczną, nie zauważono żadnych zmian w bie
lestwo Polskie posiada warunki korzystniejsze, gu wielkiego pieca; z powiększeniem jednak ile
ponieważ rudy żelazne szpatowe z okolic Często- ści dodawanego węgla bieg pieca ujawnił' poważ
chowy i Zawiercia z~ składu chemicznego zbli- ne zaburzenia, groźne dla jego istnienia. Na za
żone są do szkockich. sadzie uskutecznionych prób p. KARFIŃSKI przy-

Oprócz gatunku węgla kamiennego i 1'udy szedł do wniosku, że stosowanie węgla dąbrew
żelaznej wielki wpływ na topienie surowca na skiego do wytapiania surowca nie daje dobrych 
węglu wywiera budowa wielkiego pieca. Prak- rezultatów, ponieważ niewielki nawet dodatek te
tyka angielska wyrobiła pod tym względem dwie go paliwa (17%) powoduje zmniejszenie się szyb
zasady: l) Wielka objętość pieca przy względnie kości schodzenia nabojów, znaczne zmniejszenie 
niewielkiej wysokości i wielkiej średnicy wylotu. wydajności wielkiego lJieca i grozi nawet zamro-
2) Wielka średnica skrzyni i znaczna liczba :torm żeniem pieca. 
dla umożliwienia prawidłowego rozkładu wiatru Rezultaty uskutecznionych prób dały powód 
przy niewysokiero ciśnieniu. do licznych komentarzy ustnych i piśmiennych. 

Strona ekonomiczna kwestyi odnośnie do P. URBANOWICZ uznał, że prawidłowy bieg 
Dąbrowy przedstawia się, jak następuje: koszt pieca może mieć miejsce tylko przy tak nieznacz
koksu obciąża w Dąbrowie pud surowca sumą nie nej domieszce węgla kamiennego, że nie może to 
mniej 20 kopiejek; przy wytapianiu surowca na mieć znaczenia praktycznego. Nieudatny rezul
wę~lu kamiennym koszt opału wynosiłby 15 ko- tat dokona11ych prób p. URBANOWICZ przypisuje 
pieJek na pud surowca (przy cenie węgla 7

1
/ 2 ko- rozsypywaniu się węgla dąbrowskiego; tworzący 

piejki za pud). Korzyść materyalna nie ulega się miał węglowy utrudnia przechodzenie gazów 
przeto wątpliwości. wewnątrz wielkiego pieca. 

N a zasadzie przytoczonych powyżej danych W stowarzyszeniu inżynierów górniczych w 
P·, S~viEŻYŃsKI prz:ysze~ł. do następują.cyc.h wni~s- Petersburgu p. ScHROEDER wypowiedział, że usku
kow. l) Warunki mieJscowe w. D?tbrow~e nalezy tecznione w zakładzie Huta Bankowa próby ro
uznać za P?myślne . dla :Vytaplama: surow?a ~a bione były niezbyt dokładnie i starannie. To sa
w?glu ~a~le.nny~1 l mozna . spodziew.ać się, ~e mo potwierdził inżynier górniczy p . .ADOLF W OL
przynaJm~leJ 59 lo .kok.su mozna będzie ~astąplć SKI, dodając, że próby odnośne należałoby powtó
węglem. 2) W1elk~e 1;1ece Huty B~nkoweJ .z P?- rz ć staranniej i w innych warunkach. 
wodu swych wym1arow są w1ęceJ odpow1edme Y J , • . , . 
dla prób, niż piec w Bzinie; należałoby jednak I. F~ANCJSZEK ~WIEZYNS~I utrzymyw~ł, z~ w 
zmienić w nich zaprawę i podwoić liczbę form. uskutec~monych probach me ?ył:y _ D:względmo~e 

Odnośne próby, przy których obecny był wszystk1e potrzebne -:varunkl. Jakle . w~kazuJe 
p. SwiEŻYŃsKI, rozpoczęte były w zakładzie Huta l sz~ocka praktyk~ hut~ncza .. pwzględmenw czę
Bankowa w Dąbrowie d. 2 stycznia r. 1901. śc1 tyc~ waru~kow, I?-1an~w1cle. ~otyczących bu
Szczegółowy przebieg prób ogłoszony został dowy, p1eca, m_e mogło ~11e6 mieJsca, lecz c~ęść 
przez p. IGNACEGO KARPlŃSKIEGo.*) Do prób użyto (wy bor węgla 1 rud) wmny były być przyJęte 

pod uwagę. 

*) Gornyj Żurnał, r. 1901, M 9. 

Sekcya VII-a górniczo- hutnicza oddziału 
Warszawskiego towarzystwa popierania rosyjskie
~o przemysłu i handlu w r. 1904-ym, podobnie 
Jak w latach poprzednich, dzieliła się na dwie 
delegacye: zachodnią z siedzibą w Dąbrowie i 
wschodnią z siedzibą w Końskich. 

Działalność delegacyi zachodniej ujawniała 
się przeważnie w zbieraniu się na posiedzenia w 
Dąbrowie i wygłaszaniu odczytów, które wywo
ływały następnie mniej lub więcej ożywione 
dyskusye. 

*) Przeglll,d Górniczo· Hutniczy r. 1904, M 9, str. 239-243. 

K. S. 

Odczytów wygłoszono 7, mianowicie: 
l) FELICYAN GADOMSKI. Pożar w kopalni Reden. 
2) KAZIMIERZ SRoKowsKI. Sprawozdanie z 

działalności sekcyi górniczo- hutniczej za cały 
czas jej istnienia. 

3) KAZIMIERZ SRoKowsKr. Potrącenia z za
robku robotników na pokrycie należności z wy
roków sądowych. 

4) WALERY SwmTUN. Odbudowa z podsadz
ką cienkich pokładów węgla w kopalni Grodziec. 

5) WALERY SwmTUN. Zalanie wodą kopalni 
Grodziec w r. 1900. 

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



' 

PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY o7 

o) \VAuJtW SwtHTUN. tare roboty górnicze żysku; na zebraniach tych omawiano różne kwe-
w Portugalii z cza,.;ów rzymskich. stye, dotyczące potr:~.:eb miejscowego _przemysłu· 

7) \V ALERY Swurrux. Obudowa żelazna pię- górniczego i hutniczego. • 
tra przy robotach f.!JOdsaclzkowych w kopalni . W r. HJO±-y_lll skład sekcyi górniczo- hutni-
G , l·· c · czeJ był u ustępujący: na począ.tku r. 1904-g·o sek-

roc ZlC . '' ]" l s- J ] ' 1()01 
O , d , l 1 . 1 · d 1. cya ICZ) a o cz on ww; w r. , <±-ym zapisało 

procz _o , CZ) tow ~:: on_ -:owre se c~'Y1 awa 1 si1,1 nowych członków 21, miauowicie p .p.: l) 
na pos1edz~mach otlpo_" H:d21 . Il<~ pytama, dawan~ .Auleitner Kazimierz. 2) Byszewski \Vadaw 3) 
za pntire_rlmctwcr;1 zt;n.Jd~l.J~CC '.J sw w ~okalu s~kc_yr Ozeczott lleurvk, -1) Doburzyński StanisJaw' 5 
skrzynki z::pytan; ~·owme:: 1·z1ouk?_WIC sekcyr ],o- G:t"damowiez Teodor, G) Garbiliski Anclrze·' 7) 
munikowah n:t lJOsredze:uach 0 ro~n;eh nowych Gr~bowski .Feli(·VaJL :-i) Kaluscha Stefan 9}' N 

0
) 

wynalazka~·h _1 uleps_;~,mna"l.t t:chnl!'znyc h, doty- wieki Ant Ol t i, lO) Piotrowski \Viktor, h) Prze~ 
czącyel_t !-iorm_c~'va 1 ltutrJH·twa. o_raz 0 . _wypad- sm -cki J>iotr, 12) 8nwicki Ludwik, 13) Stanki _ 
kach n_1esz 1 ·zę ·hwJ:<'h. . zas7.lye1~ z lobotmkanu w "dz Stefan, 14) Sz1'zotkow,.;ki Zvg-munt 15) Sz~-
kopalm~c-h zaglęb1a Dąln:owsl~wg~. . . lowski Brunon, lU) Szymmto>vsJ:{ Stani~law 17 

Z utn) ch ,.;:pra\Y, ktorer1~1 zap~o,,·ala. sr_ę de- 'rrzet.rzewiński Karol. t 18) Tył...:ka ~Ueksa'nde} 
legacya zacltodm<_t, zaznaczy c ~1alezy p_odJęcre za- Hl) 1Jlatowski Stanisia\\ :!U) Zaborow,.;ki Ja n' 
dania _opracowama . monografii kopalu wę~la w 21) Zukowski W ladysłn\\; u by lo H członków' 
zaglębm J)ąbrO\oYs.belll; . dla cloprmv~\clzema tlo mianowie'ie: a) zmnrl p. 1) 'l.'omaszew,;ki J ó~ 
skutku togo zadanw na Jednt·m z pos~edzeń sek- >~ef; h) prosil o wykreślenie p. 11 Antoni 
cy~ wyoraną_ zo;;tala. k?nusy:'l redak~)".Jlla w, sld~- \Vil<:z nski; c) wyklw·zeni zostali w myśl arty
clzle nns_tępu,J<\CY?h osull: l) P· JA:\ .BHzosrO\\Sid kułu 8-go. ustawy towarzystwa popierania ros ·_ 
(meehamka górmc·zn), 2) p. llE.~iHYK CZEc~OT"I \od- skiego przemy~lu i handlu (za nieuiszc:zellie ~ 
budowa pokładów grubych . sposobem s~ąslum), dnia 31 grudnia r. JB0-1-go ' op.Jaty ezlonk~wskieJ 
3) Jl· FELICYAl\' GAUOM:-;KI (odbudowa poldaclow gru- p .p.: l) Anclryche,iicz Stefan, ~) Bieliftski stL 
bych z podsadzką), 4)_ p. STANISt..nv Ko . .NTKIEWJCZ nislaw, 3) Dobor>~yiiski Stanislaw. 4) Knabe 
(dz~ltf g_eolog·H:zny), D) p. KAZUIIE.HZ SHOK:OWSK~ Alekf'ander, 5) La~nort .~erzy, o) Loewenstein 
(dzutl h1sioryczno- staty,;tyc.zuy). G). P· \\ \t.EH.1 Stanislaw. 7) 11acJCJe'rnkr \\' ładyslaw,' 8) R ch
Swunu.N (oclbudo~va poklado\1" Cienh~l~) . Korni- ter Kazimierz, D) StrzeRZ8\Yski Piotr, 10) ś\:.ie-
sya dotychczas me rozpoczęła ezynnosc1. 

1 
ży11 ski .Michał. , 

Dzialalno:ś(: · delegacyi wschodniej ogranicza- . _W k_Ol"tcu roku lDO~-go ~ekr>ya górniczo-
la si•,' na zbieraqiu się od ozasu do czasu w .. kar- , lllltmcza hczyła 9-1 człmllww, mHtltOWicie: 

l. Aclamiecki \Vikt?r • , •• 
2. Albrecht AndrzeJ 
3. Appel..Julian . 

· 4. Au 'JitrH·r Kaz.i!llierz 
ó. B agi t'1s ki Lu cl wik 
6. B<lllQl'Prt z Józef 
7. BiE-lski Zygmunt 
8. Bogllf·ki Józef 
!). Borkow:-;ki Bronisław 

10. Brzoslo\\ ski Jan 
11. Brzozow,.;]ó Bronisław 
12. Byszewski \V ad a w 
13. Ui'eclwuowski StanisTaw 
14. Cieszkowski •Henryk 
15. Czarnocki J óze± 
Hi. Czeczott Henryk • 
17. Dembitiski Hemyk 
18. Doborzyński Kazimierz 
19. :Falkowski Stanisław 
20. Gadomski Felicyan 
21. Gaclomsb 8tanislaw 
22. Gajdamowicz Teodor 
23. Garbiński Andrzej 
24. G-en elli Karol 
25. Gerharclt Gustaw 
26. Grabiński Mieczysław 
27. Grabowski Felicyan 

2~. Gużewski Ludwik 
28. Hartingh Konstanty 
30. Hłasko ·wiktor 
31. Jacoby Józef 
32. Januszewski P.iotr 
33. J nsiński Bronislaw 
3-l. Kalus/ha Stefun 
3G. Karpiilski I gnacy 
36. Karwaciliski Jan 
37. Kasii1ski Ka7.imierz 
3 '. Kaznowski \V aclaw 
39. Kobyłe!'ki Stanisław 
40. Kondratowicz Hieronim 
41. Kontkiewicz Stanisław 
42. Kotkawski Bolesław 
43. Kowalewski Antoui 
44. Kwiecień Feliks 

, • 45. Lesiewski Jan 
-16. Łempicki :Michał 
47. :Martin Oskar 
48. Meyerhold J a n 
49. Mierzejewski Stefan 
50. N owic~ Antoni 
51. Obrębowicz K azimierz 
52. Parysiewicz Stanisław 
53. Piotrkowski Stanisław 
M. Piotrowski Wiktor 

55. Plattard Józef 
56. Popowski Tadeusz 
57. Proszkowski Henryk 
5tl. Pr7.esl.J>'Y<' ki I>iotr 
5D. Reicher Maksvmilian 
GO. R~>icher Stanislaw 
Gl. Rogalewicz A.lfons 
o:2. Ros~et Aleksander 
o3. R.udowski Szymon 
G±. S·nvi(;-l<i Ludwik 
o5. Skarbiński J akób 
6li. Skarbii1ski Stanisław 
G7. Srokowski Kazi:mierz 
68. Stan)óewicz Stefan, 
()!J. Strasburgcr Julian 
70. Stratilato Stanisław 
71. Strz&szewski Stanisław 
72. Swirtun Walery 
70. SzczoM<.owski Zygmunt 
74. Szoiow'ski Brunon 
85. Szymanows](i Feliks 
76. Szvm&ńowski Stanisław 
7"7. Śmitkowski Alfred 
78. Święcicki Mieczysław • 
79. Świętochowski Ignacy 
80. Talk o Kazi mierz 
81. T arnowski hrabia J ulius~ 

• .• 
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82. Trzeb1:-iewiński Karol 87. W aśniewski Tadeusz 92. Zaboll'owski Jan 
83. Tuszyński Karol 88. W ejtko Józef 
84. Tys7lka Aleksander 89. Witkowski Tadeusz 

93. Zielewicz Stefan 
94. Żuk9wski W~adyslaw 

85. Ulatowski Stanis~aw 90. Witwicki Jan 
86. Wasiutyński Wiktor 91. W oszczyński W ad a w 

W liczbie powyższej p.p.: 1) Bagiński Lud- f • !tub. kop. 

wik, 2) Borkowski BronisJ'aw, 3) Falkowski Sta- l Sekre.taryat se~c.Yl . . . 400 00 
nis~aw, 4) Obrębowicz Kazimierz, 5) Rosset. l Druki, wy~atl~I pocztowe, us~uga i 
Aleksander i 6) Witkowski Tadeusz zaliczeni zo- drobne wydatki bnuowe . . . . . 77 90 
stali do . sekcyi górniczo-hutniczej na w~asne ży. Prenumerata Przeglqdu Gómiczo-Hut-
czenie, jako cz~onkowie innych sekcyi oddzia~u nicze!fo ~la cz~onków sekcyi górniczo
Warszawskiego towarzystwa popierania rosyjskie- hutmczeJ . . . . . . . . . . . 503 00 
go przemys~u i handlu. Razem l 350 13 

Z liczby ogólnej 94 cz~onków sekcyi górni
czo-hutniczej do delegacyi zachodniej należa~o 
78, do delegacyi wschodniej 16 cz~onków. 

W r. 1904-ym przewodniczącym w sekcyi oraz 
w delegacyi zachodniej by~ p. FELICYaN GaDOMSKI, 
wice- przewodniczącym w sekcyi oraz przewodni
czącym w delegacyi wschodniej p. JuLiusz hrabia 
TaRNOWSKI, sekretarzem sekcyi i delegacyi za
chodniej p. KAZIMIERZ SRoKowsKI, zastępcą sekre
tarza sekcyi i sekretarzem delegacyi wschodniej 
p. MIECZYStAW ŚWIJ;tCICKI. 

Obrót funduszów sekcyi górniczo- hutniczej 
za rok 1904-y przedstawia się, jak następuje: 

Rub. kop . 

Pozostałość d. l stycznia r. 1904. 264 68 

JV#vwy. 
Op~ata od 83 czlonków (80 za rok 

1904 i 3 za rok 1905) po 15 rubli . l 2±5 00 
Procenta bankowe . 27 17 

Razem 
Wydatki. 

Zarządowi oddzia~u . . . . 
Prenumerata pism, kupno książek i 

oprawa . . . . . . . . . . . . 
Wynajęcie lokalu w Dąbrowie i Ska

rżysku . 

1536 85 

83 00 

220 23 

66 00 

Pozostalość dnia 31 grudnia r. 1904-go w su
mie 186 rub. 72 kop. znajdowala się: 

w oddziale w Sosnowcu banku han-· 
dlowego w Warszawie . . 140 79 

w kasie sekcyi w Dąbrowie (u p. 
KaZIMił:RZA SROKOWSKJEGO ). . 15 09 

w kasie sekcyi w Końskich (u p. 
MrECZYStA w A ŚwiJ;tCICKIEGO) . . . 30 84 

Razem 186 72 

N a rok 1905-y zatwierdzony zostal następu
jący budżet wydatków sekcyi górniczo-hutniczej:*) 

Zarządowi oddv.iału . . . . . . 100 00 
Prenumerata pism, kupno książek i 

oprawa . . . . . . . . .... 
Wynajęcie lokalu w Dąbrowie i Ska

rżysku . . . . . 
Sekretaryat sekcyi . . . . 
Druki, wydatki pocztowe, usługa i 

drobne wydatki biurowe . . . . . 

250 00 

100 00 
210 00 

150 00 
Prenumerata Przeglq.du Górniczo-Hut

niczego dla członków sekcyi górniczo-
hutniczej . . . . . . . . . . . 600 00 

Wydatki nieprzewidziane 90 00 

Razem l 500 00 

Kazilllierz Srokowski. 

Zwyk~e taryfy kolejowe na przewóz towa- koszt przewozu wynosi 6 fenigów od tonnokilo
rów na drogach żelaznych w Niemczech dzielą metra (1/ 21 kop. od puda i wiorsty). Oprócz tego 
się na dwie grupy, zależnie od tego, czy towar towar ponosi koszta stacyjne, które wynoszą 10 
wype~nia ca~y wagon, lub nie. Jeżeli towar nie fenigów za 100 kilogramów towaru za calą od
wype~nia calego wagonu, wówczas koszt przewo- leg~ość J?Oniżej 10 kilometrów; na odległości 10-
zu pod~ug zwyklej taryfy wynosi do 50 kilom. -100 kilometrów dodaje się po l fenigu od 100 
odległości po 11 fenigów od tonnokilometra (1/ 12 kilogramów towaru za każde 10 kilometrów od
kop. o~ pud~ i ~iorsty); koszt ten. obniża się . do leglości; ponad 100 kilometrów odległości koszta 
10 femgow, Jeżeh odległość wynosi 50-200 kilo- stacyjne wynoszą po 20 fenigów za każde 100 
metrów, następnie do 500 kilometrów odległości kilogramów towaru niezależnie od odległości. 
obniża się na każde 100 kilometrów o l fenig, 
poczem przy odległości ponad 5QQ kilometrÓW *) Przegle,d GórniCrt;O·Hutniczy, r. 1905, :r-,~ l, str. 2'..!. 
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Jeżeli towar wypełnia cały wagon (10 tonn), l gramów za całą odległość), przewożony do Prus 
wówczas koszt przewozu wynosi przy wszelkich wschodnich i zachodnich oraz Pomorza, opłaca 
odległościach po 6 fenigów od tonnokilometra 1,46+ 6. 
(1/21 kop. od puda i wiorsty); koszta stacyjne wy- Drugą grupę stanowią taryfy kolejowe, 
noszą po 8 fenigów za JOÓ kilogramów towaru wprowadzone jako premia wywozowe. \V celu 
przy odległości niżej 10 kilometrów i po 12 fe- l povierania wywozu niemieckiego w r. 1900 wpro
nigów przy oclleglości ponad 10 kilometrów. wadzoną była tak zwana taryfa lewantyjska, pod-

Za przewóz towarów w po0iągach pospiesz- ług której, oprócz zmniejszenia kosztów przewo
nych opłaca się podwójny koszt przewozu i po- zu morzem, wprowadzone zostały zniżki taryfo
dwójne koszta stacyjne, O]WÓcz towarów, prędko we na drogacl1 żelaznych, zmieniające się w sto
psujących się, które opłacają zwykłe koszta. sunku odwrotnym do odległości stacyi wysył:ają-

Przytoczone powyżej koszta przewozu opła- cych do Hamburga; taryfa i.a stosowaną była do 
cają te towary, odnośnie do których niema taryf towarów, wysyłanych do Aten, Salonik, Konstan
specyalnych i pr0tekcyjnych. Podlug taryf zwy- tynopola, Smirny i niektórych portów Rumunii. 
kłych przewozi się w Niemczech 20% tonnokilo- W następstwie taryfa ta objęła wszystkie porty 
metrów całego przewozu towarów drogami że- na północ do Odessy i na polud11ie do Aleksan
lazuemi, podług taryf specyalnych 17%, podlug 

1 

dryi. W końcu r. 1~93 znalazła zastosowanie pro
taryf protekcyjnych oH0

/ 0 • tekcyjna taryfa kolejowa na przewóz wyrobów 
Porlług taryf specyalnych przewozi się w żelazny~h i stalowych, wysyłanych z Niemiec do 

Niemczech w pełnych ładunkach wagonów wiele kolonii niemieckich i za granicę; były to wł:aści
towarów (cukier, wytwory rolne, materyaly bu- wie trzy różne taryfy ze znacznemi ulgami, ma
dowlane, wytwory przemysłu chemicznego. me- jące na celu pomyślność współzawodnictwa nie
talowego i innych galęzi oraz towary. wysyłane l mieckiego z wy1·obami angieh:kimi. 
za grar1icę). Taryfy specyalne dzielą się na 3 gru- \V następstwie w r. 1t-97 wprowadzone zo
py i koszta przewozu wynoszą za tonnokilometr: stały jeszcze różne ulgi w przewozie niemieckich 
dla l-ej grupy -±,f> feniga (1/ 29 kop. od puda i wyrobów żelaznycli i stalowych. W r. 1895 wpro
wiorsty), dla ~-ej-3,5 feniga e 37 kop. od puda i wadzvne były zniżone taryfy kolejowe w tym 
wiorsty), dla 3-ej-2,G feniga (1,50 kop. od puda samym stosunku, jak taryfa lewantyjska, na prze
i wiorsty); w 3-ej grupie koszt przewozu na od- wóz towarów, wysyłanych do portów wschodnio
ległości ponad 100 kilometrów wynosi po 2 2 fe- afrykańskich. W r. 1899 wprowadzone zostały 
niga za tonnokilometr (1/r.o kop. od puda i wior- zniżone taryfy kolejowe na przewóz przyborów 
sty); koszta stacyjne podług taryf specyalnych kolejowych, wysyłanych z portów niemieckich 
wynoszą: li fenigów za każde 100-kilogramów to- do Azyi w chodniej. Taryfa ta w roku następ
waru na odleglości do 50 kilometrów. 9 ±e11igów nym uległa dalszemu obniżeniu i rozszerzeniu. 
na odległości otl 50 do 100 kilometrów i 12 feni- ·wiele stara11 było podjęte w celu utrzymania 
gów na odległości ponad 100 kilometrów. wywozu do Rumunii przyborów kolejowych i 

Taryfy protekcyjne stosują się albo do ca- tramwajowych oraz parowozów, i od parowozów, 
łego kraju, albo do poszczególnych dzielnic; sto- ' wysyłanych na wlasnych kołach koszt przewozu 
sowane są one również wówczas, kiedy znaczne od osi i kilometra równał się najniższemu koszto- . 
partye danego towaru przewożone są w pewnych wi przewozu towarów za tonnokilometr. Węgiel 
porach roku albo też ust::tnawiają się na przewóz brunatny, przewożony do Katowic i innych sta
pewnej ilości towaru w przeciągu całego roku. cyi pogranicznych w kierunku ku Rumunii, ko
Taryfy protekcyjne podzielić można na kilka rzysta z taryfy protekcyjnej 1,5+0 (1/87 kop. od 
grup. zależnie od celu, w jakim są one ustano- puda i wiorsty bez pobierania kosztów stacyj
wiane. nycl1). Surowiec przewozi się ze Sląska do Au-

Pierwszą grupę stanowią taryfy kolejowe, stryi podług taryfy 1,7+3, z Westfalii i okręgu 
wprowadzone. jako premia w tym celu, aby pew- Nassau do Austryi podług taryfy 1,7+6. 
ne okręgi mogly z powodzeniem współzawodni- j Do trzeciej grupy taryf protekcyjnych w 
czyć z towarn.mi zagranicznymi wewnątrz kraju. Niemczech należą taryfy, ustanawiane w celu 
Np. wę~~el kamienny i ~r,ykiety prze,;ożą się z w~półzawodn~czenia z przewo~am~ za~raniczn.y
W estfaln do Hamburga 1 Innych portow na rze- m1. Położeme geograficzne Niemiec Jest takie, 
ce Wezer po 1,25 feniga za tonnokilometr (1/100 że koleje niemieckie, odnośnie do przyciągania 
kop. od puda i wiorsty) i opłacają 6 fenigów towarów, muszą niejednokrotnie wspórzawodni
kosztów stacyjnych w tym celu. żeby węgiel nie- l czyć z kolejami zagranicznemi, otaczającerui pań
miecki mógł: współzawodniczyć w tych miejscach stwo z trzech stron, oraz z przewozami morzem 
z węglem angielskim. Węgiel kamienny na po- z czwartej strony. 
trzeby fl:oty, przewożony ze Sląska do Gdańska, / W celu przyciągnięcia towarów na koleje 
opłaca taryfę 1,34+6 (pierwsza cyfra oznacza niemieckie wprowadzone zostały takie taryfy 
koszt przewozu w fenigach za tonnokilometr, 1 protekcyjne, dzięki którym korzystniej jest prze
druga-koszta stacyjne w fenigach od 100 kilo- 1 wozić towary po drogach żelaznych niemieckich 

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



. . 
.. 

. . 

.· •• . . 
40 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905. 

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

Np. nafta, idąca transito z Rumunii, opłaca tary- l r. 1897 stan finansowy kraju był o tyle zadawa
fę 2,2+0 zamiast 6,0+0. l lający, że postanowiono skorzystać z tej chwili 

Czwartą grupę taryf protekcyjnych pr~ed- w celu wprowadzenia zniżonych taryf kolejo
stawiają taryfy, mające nil celu f!Opieranie nie- wych na przewóz materyułów opalowych w przy
k tórych szczególnie ważnych gałęzi przemysłu. ( puszczeniu, że przez to zwiększy się spożycie i 
W celu popierania przemysłu budowy okrętów l wytwórczość tych maieryałów. W r. l DOO zapo
us?anowi?ną.z~stala t.aryfa. p1:otekcyjna nrt prze-

1 
tr~eb~wanie materyał.ów. opalowych był? tak 

woz koleJami zelaza 1 stah, lllącego na budowę w1elkle, że dla poparc1a 111tere,;u ,;pożywcow ta
okrętów ocl miejsc zbytu do doków okrętowych. , ryfa zniżona zastosowaną została i do materya
Zamiast stosowania w danym razie taryf specyal- łów opalowych zagraniezn,vch; termin tej ostat
nych 1 i 2 grupy, towary te oplaeaJą 2.2+12 i niej taryfy uplynął w październiku r. 1902. 
1,4+o na odległości do 400 kilometrów i 1,2+6 Wreszcie do sz<'>stej grupy taryf protekcyj-
na odległości ponad 4:00 kilometrów. nych należą taryfy, ustanawiane w eelu przynie-. 

Do piątej grupy taryf protekcyjnych należą sienia ulgi podczas różnych klęsk, jak nieurodza
taryfy na przewóz ma.teryałów opałowych. W je, powodzie i t. p. vV r. 1901 urodzaj w Niem-

Rodzaj towaru Kierunek 

Taryfa protekcyjna w feni
gach za tonnokilometr oraz 

koszta stacyjne w fenigach za 
100 kilogramów 

1. Węgiel kamienny, koks i bry- :6e Sląska Górnego do Prus wschod- 1,46+6 
kiety nich i zachodnich oraz Po-

2. Węgiel kamienny 

3. Wszelkie materyaly opalowe 
4. Zelazo i stal okrętowa 
5. Inne gatunki żela.za i stali do 

. budowy okrętów 
6. Zelazo i stal okrfi-towa 

morza 
Ze Śląska Dolnego do Berlina i 

przedmieść 
Przywożone do Niemiec wodą 
Od za.kladów do doków 
Od zakładów do doków 

Dla doków krajowych 

7. Inne gatunki żelaza i stali' do Dla doków krajowych 
budowy okrętów 

8. Przybory kolejowe i parowozy Na wywóz do Azyi Wschodniej 
przez porty niemieckie 

9. P ewne gatunki blachy żelaz- N a wywóz na wschód od Ad en u 
nej, stalowej i miedz;ianej 

·10. Wszelkie gatunki żelaza. stali Na wywóz na wschód od Adenu 
i przyborów kolejowych 

11. Drut żelazny, stalowy i mie- Do portów niemieckich 
dziany na kable oceanowe 

1,96+7 

2,2+7 do 350 kilom., dalej 1,4+7 
2,2+12 
1,4+6 do 400 kilom .. dalej 1,2+6 

2,8+12 od 100 do 200 kilom., 
dalej, jak ;A~ 5 

2,2+12 od 100 do 200 kilom., 
dal ej, jak .J\2 5 

l ,4+t> do 400 kilom., dalej 1,2+6 

2.2+12 

1,4+6 do 430 kilom., dalej 1,2+6 

od 3.iJ+12 do 2,8+12 

czech byi tak lichy, że obniżone zostaly taryfy 
kolejowe na przewóz zboża na dalsze odległości. 

Powyżej przytoczone są ważniejsze taryfy 
kolejowe na przewóz wytworów przemysłu gór
niczego i hutniczego. Zauważyć trzeba, że wię
kszość taryf ma na celu popieranie przemyslu 
niemieckiego, a niektóre mają jeszcze za zadanie 
postawienie różnych okręgów przemysiowych 
państwa w jednakowo pomyślnych warunkach 
do walki ze współzawodnictwem zagranicznem . 

Do tych ostatnich należy np. taryfa protekcyjna 
na przewóz węgla z Westfalii do Szwecyi. 

Widzimy z powyższego, że niemieckie drogi 
żelazne śledzą za potrzebami przemysłu krajowe
go i starają się wszelkimi zależnymi od nich 
środkami podtrzymywać silę współzawodniczą 
przemysiu miejscowego w walce z zagranicznym 
tak na rynkach wewnętrznych, jako też i na 
zagranicznych. 

K. S. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1904. 

Węgiel kamienny. W październiku r.1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 
~----~------------------~---~--~~~--·---------------------------

Nazwa 

kopalni 

" 

vVlaściciel lub 

dzierżawca 

" n 

. Dzierż. T. Waligórski 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I . 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 
Leokady a 
Stella. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. . 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
Z . Zwoliński . 
L. Piwowar 

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
M. Sternicki 

Razem: . 

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

--@--~~ --~-ro-.~-- 1 l 
·~ :o~ Od początku 

roku do 31 
października 

~~ oroa> 
'N ,:; o.,·;;; 

l "'~ ~~~ ,.., l C5 .. g. 

Październik 

l 
ctr. metr. % centnarów metrycznych 

2 

107 s6s - 10 

1..13733- 4 
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PodJ'ug gatunków wytwórczość węgla w paź
dzierniku r. 1904 była następująca: gatunki grube 
1830279 ctr. metr. (49,45% ), gatunki średnie 
684043 ctr. metr. (18,41%) i gatunki drobne 
1188847 ctr. metr. (32,14°/0). 

Dnia 31 października pozostalość wydobyte
go węgla na ko!Jalniach wynosila: gatunki grube 
222912 ctr. metr., gatunki średnie 218821 ctr. metr. 
i gatunki drobne 405100 ctr. metr. 

Rozchód węgla w październiku r. 1904 byl na
stępujący (w ctr. metr.): 

Użyto na własne 
potrzeb~· kopalń 

Sprzedano Razem 

Gatunki grube 

" 
" 

średnie 
drobne 

Razem: 

28262 
67 35.3 

22207i3 
317 G80 

1872481 
G76 i352 

l 0-!085-! 
i3489 687 

1900 733 
643707 

l2G2927 
3807 307 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
skladal się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 

Opał dla pracuj&cych, 
opalanie domów zbor
nych i zabudowań ko-

1 
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
wych ....... . 

Skreślono węgiel, któ- l 
ry stracił wartość . . 

' 

Gatunki 
grube 

23 8741 

4 269

1 109 
! 

Gatunki 

1 

Gatunki l 
średnie drobne Razem 

47 551 1 262g 74054 

'98o41 212 171 236244 

·- l 7 273 7382 

Razem 28 2521 673551 222 0731 317 68o 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzedaży 
Gatunki 

grube 
Gatunki l Gatunki l 
średnie drobne -~z~m-

l 
Sprzedażnakopalniach 74547 41512 132857 248916 
Wysyłka drogami że- l 788 146 532 348 go6 46 .~ 3 226 9J-9 

laznemi ...... . 

Wysyłka drog& wodn& 9788 2 4921 l 532 13812 

Razem: 1 872 4;f~;3s2 / 1 040 8s4/ 3 489 ~ 
Wysyłka węgla drogami żelaznemi podlug 

kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 
l Gat-unki 

grube 
Gatunki 

1 

Gatunki 
średnie drobne łtazem 

W Królestwiu Polskiem l 648 68g 478 314 

Za Białystok . 4 797 123 

goo u;-1 ~0271-8 . J o J 

246 5 166 

Brześć 

Kowel 

" granicę. 

Razem: 

3 197 

59 253 
72210 

3 197 
6o6o6 

s o8o 130832 

go6 465 ~ ~~26 95ą 

W październiku r. 1904 w 29 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosila 17 009. Robotnicy odrobili 
442 245 dniówek i z aro bili 525 967 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosil 
l rb. 19 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: l, zakouczony śmiercią, 7, zakoń
czonych częściową niezdolnością ~o pra0y, i 374. 
zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

' ........ 
o 

P-l 
l l l l 

l l l l 

' ~ ~'e,C'l ~ 

co 
o 
(j,) 
,...; 

1llf!UJ01Z1J~1ld 
1!l Op nl(OJ: 
n:ą~\łzood PO 

:l+ l 

~ 

~ J[!U ~ ~ ~ 
l -.ra!ZP?''Bd l "" .,., '"' 
, __ ...:._ ____ .!....--1--C'l- C'l __ "" __ 
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Dnia 31 października r: 190i:pozostalości wy- ~ pozycyi: l) sprzedaż na .kopalniach 18065 ctr . 
.(lobytego węgla na kopalmach me bylo. · metr., 2) wysyłka drogam1 żelaznemi 44820 ctr. 

Rozchód węgla w . P aździerniJ~u r. 1904 W.Y- \ met1:- Wszystek węg:iel, wysłany ~rogami żelaz
nosil 70 603 ctr. metr. 1 s kładal ~nę z następUJą· nem1, pozostał w Krolestw1e Polsk1em. 
cych pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń W październiku r. 1904 w 3 kopalniach węgla bru-
7 718 ctr. mei.r., 2) sprzedano 62885 ctr. metr. natnego przeciętna. liczba zatrudnionych robotni
R ozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko- ków wynosiła 315. Robotnicy odrobili 8199 dnió
palń, skradal się z następujących pozycyi: l) wek i zarobili 5155 rubli. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych jednego robotnika wynosil na dniówkę 63 kop. 
i zabudowań kopalnianych 1383 ctr. metr., 2) Wypadków nieszczęśliwych z robotnikam1 było. 
opalanie kotłów parowych 633~ ctr. metr. . 2, zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

Sprzedaż węgla skladała s1ę z następujących R. K. 

Wątpliwości w stosowaniu prawa o odpowiedzialności pracodawców 

za wypadki nieszczęśliwe z robotnikami. 

Wprowadzone d. 14 stycznia r. 190! prze- , tal, sądzićby należalo, że w takim razie robotnik 
pisy o wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem obowiązany jest leczyć się u lekarza fabrycznego 
nieszczęśliwych wypadków robotników i oficya-

1 
i w szpitalu fabrycznym; również, jeżeli przemy

listów oraz czlonków ich rodzin w przedsiębior- sio wiec, nie · posiadający własnego szpitala, ma za
stwach przemysiu fabrycznego, górniczego i hut - warty staly uldad odnośnie do leczenia swoich ro 
niczego*J ujawniły w całorocznem stosowaniu ich botników z innym jakim szpitalem, wówczas sądzić
w praktyce wiele wątpliwości, które dopiero do- by należało, że robotnik również obowiązany jest 
datkowe wyjaśnienia i instrukcye oraz prak- 1 leczyć się we wskazanym przez przemysłowca szpi
tyka sądowa mogą rozstrzygnąć . Z wątpliwości talu. Jeżeliby robotnik wbrew wskazaniu przemy
tych odnośnie do warunków, w jakich znajduje słowca leczy! się w innym szpitalu, w takim razie 
się przemys-t górniczy i hutniczy w Królestwie l należałoby odmówić mu zwrotu kosztów leczenia. 
P olskiem, zaslugują na uwagę glównie następu.jące. Również jeżeliby robotnik wbrew wskazaniu leka-

1) W myśl artykulu l-go prawa wsparcie rza odmówil leczenia się w szpitalu, lecz leczył się 
za dni choroby skutkiem wypadku nieszczęśliwe- w domu, wówczas wskutek nieodpowiedniego le
go wyplaca się ro.bo~nikowi w~wczas, jeżel.i c~o- l czenia i _braku należytego dozoru i opieki mogło
r oba trwala dlużeJ mż trzy dru. Zdarza s1ę me- by to m1eć następstwem ze szkodą przemyslowca 
jednokrotnie, że pierwszej ch wili po wypadku dluższy okres choroby, za który wypadaloby 
lekarz nie może stwierdzić żadnego uszkodzenia placić wsparcie, albo wyższy stopień niezdolności 
i każe robotnikowi przyjść do siebie ponownie do pracy po wyzdrowieniu; sądzićby należało, że 
(np. na drugi lub trzeci dzień). Robo tnik nie- w danym wypadku przemyslowiec nie powinien 
jednokrotnie nie spełni tego polecenia i zglosi zwracać robotnikowi kosztów leczenia oraz pla
się dopiero po upływie Jcilku dni z żądaniem wy- ~ cić mu wsparcia za dni choroby; przemyslowiec 
placenia mu wsparcia za caly czas opuszczania winien zawiadomić o tem inspekcyę górniczą i 
roboty, utrzymując, że przez ten czas byl chory nadmienić, że w razie wyniklego skutkiem tego 
skutkiem wypadku. Sądzićby należalo. że jeżeli u robotnika wyższego stopnia n iezdolności do 
robotnik nie zglosi się bez dostatecznie uzasad- pracy przemysrawiec za to zwiększenie nie przyj
nionego powodu do lekarza we wskazanym przez l muje na siebie odpowiedzialności. Przemyslowiec 
tego ostatniego terminie, w takim razie należalo- winien również odmówić robotnikowi wyplaty 
by odmówić mu wsparcia za dni choroby. l wsparcia za dni choroby, jeżeli ten ostatni w ra-

2) W myśl artykułu 10-go prawa praco- zie lżejszego uszkodzenia na zdrowiu nie będzie 
dawca obowia:za~y je~t zwróció pos.zkodowanemu pomimo polecen.ia lekarza 1;rzycho~ził . do niego 
koszta leczema, Jeżeh ten ostatm me korzystal z 1 w celu dokonama 0patrunkow, pomewaz mogłoby 
danej mu pr zez pracodawcę bezpłatnej pomocy to ze szkodą przemysłowca przedłużać i pogar
lekarskiej. Wyrażenie nie k 'Jr .'ly stat należałoby szać stan choroby. Poważną wątpliwość budzi 
r.ozumieć w ten sposób, że nie mó:;t llorzvsta~ czy- ~ uznana przez lekarza konieczność dokonania ope
h nie mial danej przez pracodawcę bezpłatnej rauyi. W myśl zasad ogólnych operacya może 
pomocy lekarskiej . Jeżeli przeto przemystowiec być wykonywaną jedynie za zgodą chorego. 
u t rzymuje własnego lekarza i posiada własny szpi- Niezgodzenie się robotnika na dokonanie oper a-

cyi może jednak ze szkodą przemysłowca prze
*l Przegls,d Górniczo-Hutniczy, r. 1904, M 2, str. 25, M 3, str. dłużaĆ okres choroby i spowodować śmierć albo 

~~ M 10, str. 257, M 11, str. 297, .N; 15, str. 405, M 30, str. 781, M 6, str. · k · d · · t · · d l 
l oo, M s, str. 216, M 29, str. 780, x. 30, str. 803. po w1ę szen1e po wyz row1en1u s opn1a n1ez o -
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n o ś ci do praey. Sądzićby należało, że w takim l należałoby posyłać nie na drukach, ustanowio
r azie przemy słowiec winien wezwać na naradę nych dla zawiadamiania władz o wypadkach, 
lekarza rządowego (powiatoweg o lub miejskiego) zaszlych w kopalni lub zakładzie, lecz w postaci 
i j eż eli robotnik nie zg odzi si ę na dokonanie l zwykłej odezwy. 
uzn an ej pr zez tegoż lekar za za k01.iec~wą opera- 5) W myśl art. 3 prawa przemyslowiec od
cyi, wówczas p onosi on następstwa za 1'l<utki l powiada za wypadki nieszczęśliwe nawet wów
swej odmowy, a przemysłowiec winien bye zwol- czas, jeżeli robota, która spowodowała wypadek, 
niony od odpo·wiedzialności za ~mierl' lub nie- oddaną zostilla do wykonania. J>rzedsiębiorcy, 
zdolność do pracy. przym~em za oddame dla wykonania nie uważa 

3) \V myśl art .. -> i 10 prawa przemyslowiec się obstaltwel,, przekazany innemu niezależnemu 
obowiązany jest wyplaeae robotniko\vi, który ' przedsiębiorstwu .• \.rtyku! teJl należałoby tak ro
ulegl wypadkowi nieszczęśliwemu, \\Sparcie za zumiel', że przemyslowiec wówczas tylko nie jest 
dni elloroby oraz zwrócić mu koszta leezel'ia. odpowiedzialny cywilnie za na;;tępstwa wypadku 
Stosowanie powyższych artykui1JW pr: \.a nie nieszc·zęśliwt·go, jcż&li przedsiębiorca, który wy
przedstawia żadnych wątpliwośei wc)wczas. jeżeli konuje u nie~o robotę, podlega prawu o odpo
poszkodowany leczy się, jako chory przyel1odni. wiedzialności za wypadki nieszczę~liwe; w razie 
ponie\\'aż w takim razie robotnik otrzyllJUJe od wypacllm z robotnikiem, należącym do przedsię
przemysłowca bezpłatną pomoc lekarską oraz biorcy. który prawu powyższemu nie podlega, 
wsparcie na utrzymanie podczas czasowej 11ie- odpowiedzialność za wypadek ciąży na przemy
zclolno~t·i siebie i swojej J;odziny, jeżeli jest fa- slowcu; przemysłowiec może jednak zawrzeć z 
milijnym. lub tylko siebie. jeżeli nie ma rodziny. przeclsi9biorcą umow2. na moey której ten ostatn i 
Inaczc:j sprawa przedstawia się. jeżeli ,,~.n,adek obo\\~iązuje się z\\ra a6 przemysłowcowi odszko
nieszcz~śli wy lllial ·takie nast~1pst w a, że po::;z ko- dowania za wypad ki ze swoimi robotnilrami . 
dowany musi leczyl' się w ;;zpitalu. \V danym 0) Artyku] JG prawa określa. w jaki sposób 
razie robotnik otrzymuje zgodnie z prawem bez- powinno być oiJJiczone roccme ulrz_\'11/GIIie ppRzko
platną pomoe lekarską i wsparcie; otrzymuje on do1raneg·r,; nast9pnie artykuł 17 prawa wskazuje, 
jednak oprócz tego utrzymanie w szpitalu, czego jak należy postąpil' wówczas, jeżeli ::wykt1' roczuy 
prawo nie może żądać, ponieważ na u trzymanie zarobek poszkodowanego przenosi jego roc.'JIIe utr.:;_y
robotnika. i jego r odziny przeznacza się wspar- , numie. \V arkykulc 17-ym nie p0wiedziano jed
cie. Jeżeli taki roboLnik jest człowiekiem fami- nak, C(J należy uważae za :nuyldv roczny .::m'obele 
lijnym, wówczas liczb<t g~ów w rodzinie, która ze poszkodowanego i w jaki sposób zarobek ten 
wspar('ia utrzymuje si~\ zmniejsza się o jedną; obliczać . Komisya główna do spraw fabrycznych 
jeżeli nie n1a on r odziny, wówczas wsparcie na i górniczo- hutJ1iczyeh powinna wątpliwość tę 
utrzymanie jest zbyteczne, ponieważ robotnik wyja~nie. 
otrzymuj e utrzymanie w szpitalu. Ażeby prze- 7) Jeżeli ro l>otnik, którego s potkal wypa
mysłowiec, utrzymująe robotnika w szpitalu, nie dek nieszczę~liwy. nie zawiadomi o tem natyeh
byl zmuszony dawać mu oprócz tego jeszcze miast. kogo należy, lecz zglosi się dopiero po 
wsparcia lla utrzymanie. czego pra\VO nie wyma- uplywie ]Jewnego czasu do biura kopalni lub za
ga, konieeznem by loby potrącanie z otrzymywa- kładu i oś>viadczy, że miał wypadek, i jeżeli przy
n ego przez robotnika WRparcia kosztów jego te m _będzie stwierdzona zła wola poszkodowanego, 
utrzymania w szpitalu podług pewnej taksy, usta- sądz1ćlly uależalo, że wówc·zas 1nzemysłowiec po
nowionej przez ,y.J adze odnośne. mian o wicie przez winic•u odmówit~ robotnika w i wy płaty wszelkich 
komisye gubernialne do spraw fabryt'znych i gór- ' wspar6 lulJ odszkodO\\'lliL 
niczo-lwtnit·zych. ullJO przez komisyę główną do t:i) \V my~! artykuln 12 prawa pewna gru-
spraw fabrycznych i górniczo-hntnit'zych. pa członków rodziny robotnika: zmarłego skut-

:1:) Zudt0clzi kwestya, jakie obowiązki ma kiem W,Ypaclku nieszc·zęśliweg-u, otrzymuje od
przemysłowiec "zględem robotnika, który uległ szkodo'' <~nie wówcza:, tylko, jeżcli znajdowala 
wypadkowi 11ieszczęśliwemu poza obręuem kopal- się na utrzymaniu zmarłego . Sąazieby należało, 
ni lub zakładu skutkiem napaści, bójki, wypadku że rzeczona gruprt powinna dowieść tego, że 
kolejo\Yego i i. p. Z zasad ogólnych wynika, że zmarły utrzymywal ją; świadectwo odnośne władz 
przemyslowiec w tego rodzaju wypadkach powi- gminnych nie należałoby uważa6 " danym razie 
nien lec:tyć bezpłatnie robotnika. ponie'\Yaż jest za dowód wystarczający . 
on obowi<\zany robie to niezależnie od przyczy- U) \\' my~l <lrtykułu () prawa wsl)arcia wy
ny choroby; przemyslowiec może żądnć od oso- płaca.ją się w wysokości połowy rzeczywistego 
by lub inst,ytueyi, która spowodowała wypadek, zarobku poszkodowanego. Prawo nie określa jed
zwrotu kosztów, poniesionych na leczenie. Co n ak bliżej. w jaki sposób ten rzeczywisty z aro
się tyczy zawiadamiani<• władz o tego rodzaju bek winien być obliczany. Ze ·względu na wa
wypadkach przemyslowiec w myśl art. 20 prawa runki, w jakich znajduje się przemysł gór niczy 
o bowiązany jest zrobić to wówczas tylko, jeżeli i hutniezy w Królestwie P olskiem, or az na spo
zażąda t ego p oszkodowany; zawiadomienie takie soby dokonywania obliczen ia zar obku robot ników 

.. 
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i jego wypłaty,, nale.żałoby wp.rowadzić następu- ~ ar.tykułu 37 prawa. bieg przeda":nienia, ustano
jące zasady obliczama rzeczywistego zarobku ro- wwnego dla akcy1 o przysądzemu wynagrodze
botnika, jako podstawę do wypłaty wsparć: . nia, zostaje przerwany z chwilą, gdy jedna ze 

a) W kopalniach węala. Zarobek oso- stron zwróci się do inspektora fabrycznego albo 
bisty robotnika za miesiąc lcalendarzowy, po- inżyniera okręgowego (art. 32), aż do dnia, w 
przedzają~:y wypadek :r:ieszczęśliwy, dzielić .przez którym .strolla, poszukująca odszkodowania, otrzy
liczbę dmowek, odrobwnych przez robotmka w ma kopię aktu, wskazanego w artykule 34. W 
tymże rniesiącu, i mnożyć przez liczbę dni cho- powyższych artykułach prawa brak: 1) terminu, 
roby z wyłączeniem dni niedzielnych i świątecz- w którym jedna ze stron winna zwrócić się do 
nych. inspektora fabrycznego lub inżyniera okręgowego 

b) W zakładach żelaznych, w któ- i sądzićby należalo, że termin ten powinien być 
ry c h wyplata ściśle obliczonego zarob- również nie dłuższy jak dwuletni; 2) terminu, w 
ku odbywa się raz na miesiąc. Zarobek którym wladze powyższe winny zebrać potrzebne 
osobisty robotnika za miesiąc k::"lendarzowy, po- wiadomości i dane (art. 33) i wydać akt, wskaza
przedzajiJ,cy wypadek nieszczęśliwy, dzielić przez ny w artykule 34:-ym; brak tego terminu może 
liczbę dniówek, odrobionych przez robotnika w mieć swojem następstwem to, że załatwienie osta
tymże miesiącu, i mnożyć przez liczbę dni cho- teczne danej sprawy o od zkodowanie może trwać 
roby z wyłączeniem dni niedzielnych i świątecz- bardzo długo i przemysłowiec nie będzie w moż
nych oraz tych dni, w jakie podczas choroby ro- ności w przybliżeniu nawet określić, jakie zobo
botnika nieczyuny byl oddział, w którym robot- wiązania ciążą na nim w danej chwili z tytulu 
nik pracowat wypadków nieszczęśliwych. Ustanowienie termi-

e) W zakładach żelaznych, w któ- nów powyżs:1ych winno być objęte w doda.tko 
rych wypłata ściśle obliczonego zarob- wem wyjaśnieniu prawa. 
ku odbywa się dwa razy na miesiąc. Za- 13) W myśl artykułu 45 prawa w przecią
robek osobisty robotnika z dwóch wyplat, po- gu trzech lat od dnia pierwotnego przyznania 
przedzających wypadek nieszczęśliwy, dzielić lub odmowy renty każda, ze stron ma prawo żą
przez liczbę dniówek, odrobionych przez robotni- dać ponownych oględzin lekarskich paszkodowa
ka w dwóch okresach wypłat.owych, poprzedza- nego w celu określenia jego zdolności do pracy, 
jących wypadek nieszczęśliwy, i mnożyć przez l zmian w umówionej czy przyznanej rencie zarów
liczbę dni choroby z wyłączeniem dni niedziel- no jak odmowy co do jej płacenia stosownie do 
nych i świątecznych oraz tych dni, w jakie pod- świeżo ujawnionych olwlicznośri. Zdarzyć się 
czas choroby robotnika nieczynny był oddzial, może, że robotnik, któremu przyznaną zostala 
w którym robotnik pracowat renta w pewnej wysokości, nie odbiera jej w 

10) Odszkodowania. przyznawane za stalą przeciągu trzech lat i przemyslowiec nie wie, 
niezdolność zupelną d.o pracy lub za jej zmniej- gdzie robotnik ten znajduje się, a przeto nie mo
sz~nie, prze.mysłowcy górnic~y i h~1tnic~y wypła- \ że żądać dokonani~ og~ędzin . lekarskie~; Po 
caJą robotn~kom zwykle V: bmr~e mżymera okr~ · 1 trzec?- latach. robot~I~ zgłasza się po _odbwr za
gowego w Jego obecnośCI; sądz1ćby należało, ze ległeJ renty 1, choCiazby nawet robotmk ten był 
ponieważ prawo nie stawia takiego wymagania, zdolvy do pracy lub stopień jego niezdolności do 
przeto, o ile zgoda pomiędzy pracodawcą i robot- pracy zmienił się, przemyslowiec w myśl arty
nikiem zostala przez inżyniera okręgowego po- kułu 45 prawa nie może już żądać dokonania po
świadczona, jak tego wymaf);a art. 31 prawa, sama nownych oględzin lekarskich i robotnik do koń
wyplata odszkodowania może być dokonana nie- ca życia będzie pobierał rentę w tej wysokości, 
koniecznie u inżyniera okręgowego. w jakiej pierwotnie był'a mu ona przyznaną. 

11) Podczas ogloszonej w końcu r. 1904 Ochrona przemysłowca od nadużycia tego rodza
mobilizacyi zachodziły w zagłębiu Dąbrowskiero ju winna być przedmiotem dodatkowego wyja-
ta~ie wypadki, ~e powolani zostali do armii czy~- l śnie11ia prawa. · . . . . . . 
neJ tacy robotmcy, należący do zapasowych, kto- ~ 14) Zdarza s1ę me,]ednokrotme, ze robotmk, 
rzy ulegli przedtem wypadkowi nieszczęśliwemu który uległ wypadkowi nieszczęśliwemu, wyzdra
i podług zdania lekarzy fabrycznych nie ukoń- wiał i rozpoczął ponownie swą pracę. Po upł'y
czyli leczenia. Sądzićby należalo, że powolanie wie pewnego czasu robotnik utrzymuje, że skut
robotnika do armii uważać należy jako dowód 1 kiem doznanego poprzednio wypadku jest jeszcze 
wyzdrowienia i zdolności do pracy. a przeto fakt chory i nie może pracować; może to powtarzać 
tego rodzaju powinien uwalniać przemysłowca od się kilka razy. Sądzićby należało, że w danym 
odpowiedzialności za wypadek nieszczęśliwy. razie winno być miarodajnem zdanie lekarza, któ-

12) W myśl artykułu 36 prawa do wszczy- ry określa, kiedy u robotnika nastąpiło wyzdro
nania sprawy sądowej wyznarza się termin dwu- wienie i powróciła zdolność do pracy. 
letni, obliczany dla poszkodowanego od dnia wy- ~ 15) W myśl artykułu 19 prawa za wzajem
padku nieszczęśliwego a dla członków rodziny nem porozumieniu się stron renty mogą być za
zmarłego od dnia jego śmierci. Następnie w myśl mieniane na wyplaty jednorazowe, obliczane w 
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sposób, określony w pl'awie. Robotnicy wogóle znaczenie miarodajne. W ogóle w przedmiocie po
dążą do otrzymywania wypłat jednorazowych, wolanych powyżej przepisów należy zaznaczyć, 
co z wielu względów nie można uważać za pożą- że nie odpowiadają one idei prawa o odpowie
dane. J akkolwiek placenie rent jest dla przemy- dzialności pracodawców za wypadki n ieszczęśliwe 
slowca więcej kłopotliwe i utrudnia obliczenie z robotnikami. ponieważ, ustanawiając w pewnych 
wartości zobowiązań z tytułu wypadków nieszczę- razach tak nieuchwytną cyfrę, jak np. 2-5°/G 
śliwych, sądzićby należało, że przemysłowcy dla zmniejszenia się zdolności do pracy, są one nie
~ob:':·a robotni~ów powinni dążyć do pł3:cenia rent l jako wy!zag_rodzenie~n robotni/ze: za ~o~zies ione kalec
l me pozbawiać skaleczonego robotmka odpo- two a me, Jak powmno to m1eć mieJsce, dopetnie
wiedniej pracy, jeżeli jest on jeszcze do niej niem do jego .saroblm, ja/d mial przed doznaniem 
~dolny. W razie uznania przez przemysłowca 1 us:::kodzenin. Prawo ochrania robotnika, żeby nie 
za odpowiednie dokonania wypłaty jednorazowej tracił on na doznanem kalectwie, lecz słuszność 
praktyczniej jest zwolnić w takim razie .robotni- l nakazuje, żeby na kalectwie tem nie zyskiwal 
ka od dalszej praey. on. Jeżeli przeto pomimo takiego uszkodzenia, 

16) Jakkolwiek istnieją przepisy dla okre- l za które podług powołanych powyżej przepisów 
ślenia stopnia zmniejszm1ia się lu b utraty zdol- robotnikowi przypada pewien procent od szkodo
n ości do pi'acy skutkiem uszkodzei1 ciaJa, spowo- wania, przemyslowiec może zapewnić mu nadal 
dowanych przez wypadki nieszczęśliwe, jednako- ten sam zarobek, jaki miał przed wypadkiem, 
woż w pr zepisach tych wielkie znaczenie ma w wówczas sądzićby należało, że przemysłowiec po
każdym wypadku poszczególnym opinia lekarza, winien być zwolniony od wypłaty odszkodowania 
wydanie której wywoływać może wielce niepożą- za wypadek. Jeżeliby robotnik żądał koniecznie 
dane nieporozumienia pomi9dzy pracodawcą i wypłaty odszkodowania, przemysłowiec musi to 
poszkodowanym robotnil{iem. Pożądanem był'oby zrobić, lecz powinien w takim razie oddalić r o
utworzenie stałej komisyi w składzie lekarzy i botnika, ponieważ zmniejszenie mu zarobku o 
techników górniczych i hutniczych z powolywa- wysokość przypadającej renty jest za trudne 
niem do niej w razie potrzeby odpowiednich spe- szczególniej w robotach, płatnych nie na dn iów
cyalistów (okulistów i t. p.), która w razie sporu kę, lecz za dokonaną pracę, a tego rodzaju spo · 
wydawalaby swoją opinię; jakkolwiek komisya sób płacy przeważ.a w przemyśle górniczym i 
taka byłaby instytucyą prywatną, przypuszczać h utniczym. 
~ależy, że opin ia jej mialaby niejednokrotnie Kazimierz Srokowski . 

J rzeg fąa fi teratury górniczo-fiufniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1904). Listopad. a) Jl/. / my s l Kómiczo-lzutni~zy. w Rosy i :n r. 1.902. Staty
Protodiakonow. P otoki górslzie środkowej części pól- styka przemysłu gormczo-hutmcz~go według da
nocnego [(aulwzu i nielztóre wtaściwości użytlwwa- nych; o.gloszonych w sprawozdamu departamen
nia ich energii mechalliczuej. b) A . Riabiuin. O tu gormczego . 
.<:lożach rud (dok.). Dalszy ciąg dyskusyi nad ge- Izwiestja Obszczestwa gornych inżenie
neratyczną klasy:fi.kacyą złóż. c) D . Nagorsld. row (1904) NQ 10. a) D. Golubiatnikow. O sta-

tnl chromowo-wolframowa. Na podętawie analizy ryclz i nowych dnuyclt geologicznych, dotyczqcyh 
stali chromowo-wolframowej, używanej na noże półwyspu Apszero/zsldego. Przystępując do zbada
do szybkiego toczenia. autor otrzymał w tyglu nia części półwyspu Apszerońskiego, autor zwró
gra:fi.towym stal chromowo-wolframową z miesza· cil się do bogatego materyalu geologicznego, bę
niny żelaza, ferrochromu, metalicznego wolframu clącego rezultatem wieloletnich badań nad budo
i węgla drzewnego. Próba wypadła bardzo do- · wą Kaukazu a w szczególności półwyspu Apsze
hr ze, gdyż otr zymana stal okazała się co do wla- reńskiego . P o bliższem jednakże zapoznaniu si ę 
sności zbliżona do zagran icznej. Autor jest zda- z tym materyalem autor przyszedł do wniosku o 
nia, że tą drogą można wytwarzać stal chromo- malej jego wartości. Glówną przyczyną takiego 
wc-wolframową, nie ustępującą zagranicznej, lecz stanu rzeczy jest sposób pr owadzen ia badań, które, 
tańszą od niej o 50°/0 • d) H . Wdowiszewski. O mając na celu względy praktyczne przemysłowe, 
trwałości wlewnic, używanych ·w stalowniach. Ar ty- utraciły w ostatnich czasach charakter naukowy. 
kul drukowany był w Przeg lqdzie Gómicio-H utni- Artykuł zawier a wyniki badań geologicznych na. 
czym (r. 1904, MM 14 i 15). e) .lf. Wiersilow. P rze- półwyspie, dokonanych przez autora w r . 1903. 
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Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
HUtteowesen (1904) NQ 50. a) Jici11slZ1j. Nowe 
przyrz q,dy, z abe.<Ipieczajq,ce ldatkę prz ed pod!loszeJtiem 
jej powyżej pomostu nads.'!lybowego. Autor zajmuje 
się głównie d w oma nowymi przyrządami: Schi
mitzka- Angera i Schimitzka. Zwłaszcza ostatni 
odznacza się dok~adnością dział'ania i prostotą 
urządzenia. Przy zastosowaniu tych przyrządów 
szybkość ruchu klatki nie może przekroczyć prze
pisanych granic, regulowanie szybkości nie wy
maga zatrzymywania maszyny wyciągowej, lecz 
odbywa się skutkiem zmniejszania dopływu pary. 
b) A. V. Posclz. ZastosowaJtie wiert((.relz elektl'y cz
nych pr.<Iy budo wie sz tolni pomac,tfc.<Iej w Breth 
(pocz.). Opis nowej jednokonnej wiertarki elek
trycznej Siemensa i Halskego, której motor jest 
złączony z dłutem. c) Fr. Schram-l. Wvtwar.sanie 
gaz ów .<I surowvch ma feryalóov opal?wych (c. d.). 
d) rv: Foltz . Rynek ~'IJęglo~'IJY i metal o w V w listo
padzie 1' . 1904. 

NQ 51. a) A. V. Pasch. Zastosowanie ~Vierta
rek elektrycznvch prz v budowie sz tolni pO 'JlOCilicz ej 
w Breth (dok.). Wyniki badań porównawczych 
dwóch typów wiertarek elektrycznych firmy Sie
mens i Halske, a mianowicie: wiertarki starego 
typu o giętkiej osi i silnicy niezależnej (dłuto jej 
daje 450 uderzeń na minutę przy skoku 40 mm) 
oraz wiertarki nowego typu, połączonej z silni
cą i dającej 500 uderzeń na minutę przy skoku 
35nzm). Na podstawie prób, prowadzonych w ciągu 
22 dni, stwierdzono, że wydajność wiertarki no
wego typu jest wyższa o 14,5°/0 , oszczędność na 
czasie wynosi około 130fo. b) B. Welldebom. Sposo
by otrzymywania z lata z siarczków w Kalgoorlie 
(Australia) . c) A. Fillunger. Polożenie robotników w 
okręgu węglowym Ostrawa-Karwina. Niedawno zo
stała wydana pierwsza część materyalów staty
stycznych, dotyczących położenia robotników w 
okręgu węglowym Ostrawa-Karwina w okresie 
czasu od l lipca r. 1900 do 30 czerwca r. 1901. 
Praca ta zawiera szereg tablic, obejmujących da
ne o liczbie odrobionych dniówek, wydajności 
pracy, wysokości otrzymanych zarobków z po
działem według kategoryi robotników. Artykuł 
A. Fillungara ma na celu dostarczoniP. niektórych 
wyjaśnień i wskazówek, ułatwiających wyprowa
dzenie odpowiednich wniosków. 

NQ 5:!. a) G. K. Przetapianie pirytów w 1'lor
~'1Jegii. Opis sposobu bessemerowania rud miedzia
nych, stosowanego w Sulitelma. b) G. F. Gór
nictwo w Persyi. Towarzystwo kapitalistów rosyj
skich, które otrzymało przed kilku laty koncesyę 
na prawo wydobywani<t rud miedzianych w pól
nocnej Persyi, wkrótce otworzy nad samą grani
cą rosyjską dwie huty, obliczone na to, że będą 
mogły wytwarzać rocznie 10 000 t miedzi. Fakt 
powyższy zwrócił uwagę kół fachowych na bo
~~ctwa mineralne Persyi. Artykuł zawiera wyni-

1 badań, dokonanych w ostatnich czasach w ce
lu zapoznania się z wartością złóż rudy miedzia-

nej i oł'owianej w Persyi. c) Pr.c:episy ministeryal
ne z d. 28 siert)ltia r. 190./, dot.vcz ace wvboru i ba
dauia ma.teryatów, używauyclz -na ~nosty żelazne w 
Austryi. · 

Stahł und Eisen (1904) NQ 24. a) .11~ }'Vitte. 
Rozwój pr.<Iem.yslu górnic.<Jo- hutnic.~ego na Slq.sku 
Górnym w ciggu ostatnic/z lat dziesięciu. Odczyt, 
wygłoszony na ogólnem zebraniu towarzystwa 
Eisenhi.i.t.te Oberschlesien. Autor, nie dotykając 
technicznej strony przemysł'u hutniczego, zajmu
je się wyłącznie charakterystyką własności mate
ryałów surowych, statystyką i sprawą zbytu go
towych wytworów. W ogóle warunki przemysłu 
hutniczego na Śląsku są ciężkie, czego dowodem 
jest powolny jego rozwój w porównaniu z prze
mysłem zachodnich prowincyi Niemiec. Zapasy 
węgla kamiennego są olbrzymie, lecz przeważnie 
należą .do gatunków słabo lub w?ale nie koksują
cych się. Rudy żelazne są ubogie, a wydobywa
nie ich kosztowne, dlatego też d wie trzecie ogól
nej ilości przetapianych rud sprowadza się ze 
Szwecyi i Krzywego Rogu. Kamień wapienny i 
dolomit znajduje się w doskonał'ym gatunku w 
dużych ilościach. Pod względem zbytu wytwo
rów przemysłu żelaznego Sląsk znajduje się w 
warunkach bardzo niekorzystnych: wysokie cła 
nie pozwalają na wywóz do Rosyi i Austryi, wy
wóz zaś do Rumunii, Danii i północnych prowin
cyi Niemiec skutkiem poważnego współzawodnic
twa innych okręgów możliwy jest tylko dzięki 
znacznym obniżkom cen. b) R. Genzmer. fł~yrób 
żelaza zle-wnego -w piecu martena w ski m z uwzględ
nieniem postępów lat ostatnie/z. Odczyt, wygłoszo
ny na ogólnem zebraniu towarzystwa Eisenhiitte 
Oberschlesien. Skreśliwszy na początku krótki 
historyczny o,braz rozwoju wytwórczości żelaza 
zlewnego na Sląsku Górnym, daje autor następ
nie charakterystykę nowych sposobów i dokona
nych w ostatnich :Jzasach ulepszeń sposobów na
stępujących: procesu, polegającego na zastosowa
niu pł'ynnego surowca z dodatkiem rudy żelaznej, 
Bertrand-Thiela, Talbotta i Surzyckiego. Autor 
jest zwolennikiem pierwszego sposobu, gdyż za
pewnia on wielkie korzyści, nie wymaga nato
miast poważnych zmian. Zmniejszanie ilości sta
rego żelaza w naboju a nawet zupeł'ne jego usu
nięcie okazało się w praktyce z wielu względów 
pożyteczne. Odczyt wywołał interesującą dysku
syę, w której przyjmowali udział obecni na zebra
niu wybitni metalurgowie niemieccy. c) F_ Heck. 
O paleniskach do odpadków naftowych. Przewóz, 
magazynowanie i sposoby użytkowania odpadków 

· naftowych do palenisk kotłowych i pieców me
talurgicznych. Opis ważniejszych sposobów za
stosowania, a mianowicie: l) przygotowanie mie
szaniny gazu, wytworzonego z odpadków nafto
wych, z powietrzem, 2) rozpylanie odpadków za
pomocą t. zw. forsunki parą lub powietrzem ście
śnionem. d) Doświadczenia nad sposobem Forcellesa 
w hucie 'Rendsberg_ Sposób Forcellasa polega na 
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topieniu w specyalnych piecach szybowych apa- wienia, polega na rozgrzewaniu przedmiotu do· 
tytu, fosforytu lub odpadków, otrzymywanych czerwonego żaru a następnie poddawanie go na 
przy sortowaniu rud sposobem magnetycznym, z przemian działaniu gazów utleniających i redu
węglem, topnikami i starem żelazem dla otrzy- kujących; tym sposobem na powierzchni żelaza 
mania żużla, bogatego w fosfór, oraz surowca tworzy się warstwa tlenku Fe3 0 4 • Bardzo waż
fosforycznego, odpowiedniego do wyrobu stali w nym warunkiem prawidłowego utlenienia jest 
piecu zasadowym. Próby wypadly ]10niyślnie. urządzenie pieca w ten sposób, ażeby w czasie 
Zarówno żużel wielkopiecowy, jak i z konwerto- , działania gazów redukujących dostęp powietrza 
ra z powodu zawartości rozpuszczalnego kwasu byl zupełnie przerwany. Autor jest zdania, że 
fosforowego mogą slużyć jako nawozy sztuezne. ulepszenia, przez niego dokonane, usuwają za
e) Amerykaizski przemyst żelazny 'W r. 1903. Sta- sadnicze braki pieców dawnego typu oraz że 
tystyka wytwórczości przemysłu żelaznego . f) utlenianie jest najlepszym środkiem zabezpiecza
G. WeigeliJt. Piece do utleniania (oksydowa1tia) po- nia od rdzy nie tylko przedmiotów malych, lecz 
'wierz chni żelaznych. Utlenianie, mające na celu l również wielkich konstrukcyi żelaznych, mostów 
zabezpieczanie powierzchni żelaznych od rdze- 1 i t. p. TV K. 

{{ronika bie~ąca. 
Przywóz węgla kamiennego z zagranicy do Rosyi we wrześniu r. 1904 (w tysiącach pudów).*) 

Rok 1903 Rok 1904 

P rzez komory morza Bałtyckiego 
Wrzesień 

Od l stycznia ·e· Od l stycznia 
do 30 wr"eśnia Wrzesl n do 30 września 

20530 112070 7095 101807 
" " " Czarnego . 73 894 273 1038 
" zachodniej gran icy lądowej 3507 25424 1716 24365 
" pozostale komory . 1029 5368 1 144 9642 

Razem 25139 143 756 10228 136 852 
Podlug ważniejszych krajów przywóz 

m a do 30 września (w tysiącach pudów): 
węgla kamiennego wynosił w okresie czasu od 1 stycz-

Z Niemiec 
" Anglii . 

* Przegle,d Górniczo-Hutniczy, J\~ BO, str. 804. 

R ok 1903 
30351 
88830 

Rok 1904 
28490 

105 099 K. 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi we wrześniu r. 1904 (w tysiącach pudów). *) 

P r zez komory morza Bałtyckiego 

" zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory . 

R azem 

Podlug ważniejszych krajów pr zywóz koksu wynosił 
nia (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Austryi. 

,.) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, :M 30, str. 804. 

Rok 1903 Rok 1904 
Wrzesień 

945 
2506 

57 

3508 

Od l stycznia 
do 30 'vrześnia 

5588 
16266 

246 

22100 

. . Od l stycznia 
Wrzesien do 30 września 

714 5278 
2537 19005 

44 303 

3295 24586 

w okresie czas u od l stycznia do 30 wrześ-

Rok 1903 
7 388 
2443 
9815 

Rok 1904 
7552 
2323 

12359 K. 

/l03BOJieHO lJeHsypoiO, 2 5!HBapH 1905 f. 
---------------

w drukarn i St. Swięckiego w Dąbrowie.-W ydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński . 
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