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

Tom II. Dąbrowa, dnia l lutego 1905 r. N2 3 (33). 

R O Z P O RZ Ą D ZE N lA RZĄ D O W E. 

O zmian ie § 96 przepisów prowadzenia robót gór- l dzi.ernika r. 1904 zakomunikowal senatowi rzą-
ni czych ze wz g l ędu na ich b ez p ieczeństwo. dzącemu dla ogloszenia, że zgodnie z wnioskiem 

W M 105-ym Zbioru praw i rozporzgdzdt rzq- górniczego komitetu naukowego rzeczony mini
du z r. 1892 w art. 1035-ym ogloszone zostały ster uz~al za konieczne dać § 96-~u powyższych 
wydane przez ministra rolnictwa i dóbr państwa l n~stępuJącą. redakcyę: "W. kopalmach .węgla ka
na zasadzie uwagi do p . 3-go dodatku do art. l-go m1e?neg0. 1 brunatn~go me :volno uzy.~ać d~ 
(uwaga 5) t. VII zb. pr. ustawy górniczej (podług l ośw1etlema luczywa 1 ~ochodm oraz ol~JoW rot
ciągu dalszego z r. 1890) przepisy dodatkowe pro- ~ neralny~h (n~fta, ropa 1 t. p.) we w~zelklch lamp
wadzenia robÓG górniczych ze względu na ich ~ach;. rown~ez w. rzeczonych kopalmach ~abra:1'!1a 
bezpieczeństwo. zawierające postanowienia, doty- l s1ę ~zywame świec bez latarń a tłuszczu 1 oleJOW 
czące zapobiegania i gaszenia pożarów kopalnia- rośhnnych w lampkach otwartych (bez daszkow). 
nych.*) (Zbiór pra w i rozporzqdzdt rzgdu, r. 1904, 

Minister rolnictwa i dóbr państwa d . 14 paź- dzial I, M 189, art 1922). 

Zastosowanie powietrza suchego w procesie wielkopiecowym. ':":') 
Powiettze, odgrywające tak wybitną rolę l zużytkowanie materyułów surowych i praca w 

przy wyrobie surowca i stali, jest najbardziej l tym kierunku była na tyle owocną, że za wyjąt
zmiennym czynnikiem procesów metalurgicznych l kiem kilku wypadków nie można bylo oczekiwać 
a szczególnie wielkopiecowego. Od czasu, gdy lepszych rezultatów. Wyłączając silnice gazowe, 
wielki piec stal się przyrządem ogromnym i roz- doszliśmy prawie do granic, które stawia zmien
powszechnionym, a nawet i wówczas, kiedy jesz- na zawartość wilgoci w atmosferze. 
cze pracowal w sposób pierwotny, zmiany w l W piecach, posilkujących się rudami z nad 
sk~adzie materyalów surowych nie byly tak czę- Jeziora Wyższego (przyczem na l t surowca zu
ste i wielkie, jak różnice wilgoci w atmosferze. 1 żywa się 3266 leg materyalu surowego ze zmien
z. biegiem czasu wprowadzano ważne zmiany w [ ną zawartością żelaz<L w granicach 10°/0), materyaf 
Wielkich piecach i urządzeniaciL pomocniczych, jest jednoroduy, ale w powietrzu, którego zużywa. 
a. mianowicie: w ogrzewaczach wiatru, zwiększe- się na tonnę 5 307 lzg, zachodzą różnice w wilgoci 
nm skrzyni, zmianach profilu, wzmocnieniu ma- od 20 do 100°/0 z dnia na dzień, a nawet w cią
szyn wiatrowych, zwiększonej ochronie ścian, gu dnia, co 0zyni bieg pieca nawet przy najlep
wreszcie starannero przygotowaniu materyalów szych urządzeniach zależnym od zmian atmosfe
surowych; wszystko to wywolalo wielki wplyw rycznych. 
na bieg wielkiego pieca z punktu widzenia me- Osuszanie powietrza, wdmuchiwanego do wiel
talurgicznego. W ciągu ostatnich lat ośmiu po- kiego pieca, do zupeluego usunięcia wilgoci lub 
stę:r;> w tym kierunku byl nieznaczny; zużycie zredukowania jej do malej ilości jak również 
pahwa nie zmniejszylo się, nie osiągnięto też utrzymanie jej na jednym poziomie musi wply
znacznego podniesienia wydajności. Podczas tego nąć koniecznie na. osiągnięcie jednolitości proce
okresu osiągnięto jednak najbardziej ekonomiczne su wielkopiecowego, a korzyści osuszania mogą 

być ocenione dopiero po obliczeniu zużywanego 
na minutę powietrza i znajdującej się w niem 
wilgoci. Technicy wielkopiecowi wiedzą o szko
dliwym wplywie wilgoci, zawartej w materyalach 
surowych, powodującym obniżenie gatunku su-

*l Zbiór praw, instrukcyi i przepisów, obowi~zUJ~cych dla 
prłwatnego przemysłu górniczego w Królestwie Polskiem. Wydanie 
ra Y zJa7du przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego, str. 341. 

d 
8 

**) Odc:oyt Jamesa Gayleya, wygłoszony na !?osiedzeniu lron 
~ teel lnst1tutu w New- Yorku dnia 26 października r. 190!. The 

on Age, 27 o c to ber, 1904,, ;;:; 17. 
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rowca, ilość jej nie o wiele jest większą . od tej, 
która jakby staJym strumieniem płynie do wiel
kiego pieca razem z powietrzem, szczególniej zaś 
latem. Jeżeli powietrze zawiera l gr wilgoci na 
stopę sześcienn~ (2.3 ,gr na 1m3). to na każde 1000 
stóp sześciennych powietrza, wprowadzonego do 
wielkiego pieca, średnio można liczyć l galon 
(3,75 litr.) wody na godzinę. W piecach średniej 
wielkości w okolicach Pittsburga zużywa się na 
minutę 40000 stóp sześc . powietrza, co odpowia
da na godzinę 4:0 galonom (152 l) wody. Podana 
poniżej tablica przedstawia ilości wilgoci w p o
wietrzu podług spostrzeżeń biura meteorologicz
nego w Pittsburgu oraz ilości wody, wprowadza
nej do pieca jednocześnie z powietrzem. 

T ab lic a I. 
Nazwa Temper a- Llośó wody w Ilość wody w li-

trach, "\Vpro,vadzo .. 
miesiąca tura C0 gr amach na nej do pieca na 

l m B godzinę 

Styczeń 2,78 5,01 330,49 
Luty 0,17 4,21 277,43 
Marzec 8,33 7,82 515,44 
Kwiecień 10,56 6,90 454,80 
Maj 16,44: 11,04 727,68 
Czerwiec 22,00 13;66 900.50 
Lipiec 24,56 12,88 848,96 
Sierpień 23,11 11,87 782,26 
Wrzesień 21,33 13,06 861,09 
Październik 13,56 9,20 606,40 
Listopad 4,67 5,41 356,26 
Grudzień 2,56 5,18 341,10 

Powyższe spostrzeżenia wykonane byly po
dobnie jak i inne na wierzcho!ku wysokiego · 
budynku, więc wJ'aściwie nie wykazują one ściśle 
stanU: atmosfery przy piecach. Spostrzeżenia, wy
konane na trzech stacyach na jednej ze stalowni 
pod Pittsburgiem, wykazały male ró~nice wilgoci. 
Dla porównania ze spostrzeżeniami, robionemi 
przez biuro meteorologiczne, zestawione są poni
żej średnie miesięczne zawartości wilgoci w po
wietrzu przy piecach według spostrzeżeń, wyko
nanych o 9-ej rano. 

T a 

Nazwa 
miesiąca 

Styczeń 
Luty 
Marzac 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 
Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

b l i c a II. 

Ilość wody w gra-
mach na 1m3 

6,44 
6,21 
7,13 
7,59 

10,81 
16,79 
16,10 
16,33 
12,42 

7,36 
7,59 
6,90. 

Różnice wilgoci w atmosferze zupełnie wy
raźnie wykazują zmienne warunki. z którymi 
trzeba się liczyć przy prowadzeniu wielkiego 
pieca. Gdyby stan atmosfery w ciągu jednego 
miesiąca byl stalym, nie przedstawialoby żadnej 
trudności uwzględnić to przy prowadzeniu pie
ca; niestety, zmiany w atmosferze zachodzą z 
dnia na dzień . P odana poniżej tablica przedsta
wia odnośne dane według biura meteorologicz
nego w Pittsburgu. Spostrzeżenia robione byly 
o godzinie 8 rano i 8 wieczorem i podają ilości 
wody w gramach na 1 m3, znalezione w stycz
niu i lipcu (wzięte z innego roku). 

Tablica. III. 

Styczeń Lipiec 

Daty Ilość wody w gr. na l mB 
8 ran o 8 wieczorom 

Ilość wody w gr. na l ms 
8 ran o 8 wieczorem 

l 4,51 7,04 16,65 17,20 
2 5.87 8,42 18,93 18,35 
3 5;66 8,74 19,55 17,20 
4 4,7o 5,22 19,55 17,20 
5 4,16 2,58 19,46 17,76 
6 2.28 2,58 14,95 18,95 
7 2,67 3,84 20.19 17,18 
8 3,43 4.32 18;35 16.65 
9 4.51 5;04 15,59 13,66 

10 4,16 4.32 17,20 14,61 
11 4,00 3,57 18,35 17,20 
12 3,57 2,46 15,48 14,61 
13 2,28 3,57 13,66 11,13 
14 3,70 4,16 12,77 13,20 
15 3,84 4,51 13,20 11,94 
16 4,69 5,22 14,61 14,61 
17 5,64 7,57 17,76 18,35 
18 4,16 3,04 16,65 16,65 
19 2,58 2,67 18,95 17,20 
20 3,29 4,85 17,20 16,65 
21 4,85 4,32 17,76 16,97 
22 4,32 4,32 15,59 13,20 
23 2,09 2,69 17,09 14,61 
24 2,28 4,85 15,09 14,05 
25 1,59 4,21 13,92 17,80 
26 1,40 2,28 17,76 16,84 
27 1,29 2,02 18,35 17,20 
28 1,66 1,61 15,09 13,20 
29 1,75 1,84 14,12 11,52 
30 2,19 2,58 13,20 14,61 
31 1,61 3,24 15,09 11,94 

Z tablicy tej możemy przekonać się, że w 
lipcu wilgoci w ~owietrzu jest znacznie więcej, 
niż w styczn~u. zereg inny~h ~tost;zeżeń wy-
kazał, że znnany w zawartośCI w1 goCI są znacz-
ne nie tylko z dnia na dzień, ale również w cią-
gu dnia. Dodać należy, że na zwiększenie wilgo-
ci w powietrzu mogą wpływać również i warun-
ki miejscowe, np. blizkość jeziora, rzeki lub mo-
rza. Zdarza się często stopniowe lub raptowne 
obniżenie temperatury w piecu bez żadnej wi-
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docznej przyczyny. Badamy wtedy formy, czy l jest ich świadom, będąc zmuszony do reguło
nie przepuszczają one wody, sprawdzamy surowy wania temperatury wdmuchiwanego powietrza i 
materyal na składzie i zwalamy calą winę obni- wiedząc, jak one wpływają na zmianę zawartości 
żenia temperatury na koks. Lepsza znajomość krzemu w surowcu, który stanowi termometr tyg
atmosfery maglaby wykazać istotną przyczynę, lowy. Niespodzianką było, że większa oszczędność 
szczególniej wobec tego, że zmiany w niej nieraz na opale na tonnę surowca nie była otrzymaną 
są większe, niż w materya1ach surowych. Atmo- w zimie, lecz latem, chociaż dane wskazują na 
sfera przez niektórych metalurgów była już daw- mniejszą zawartość wilgoci w atmosferze zimą. 
niej uważaną za przyczynę niejednych poważ- Przyczyną tego były maszyny wiatrowe, nie clo
nych nieprawidłowości w piecu, wątpli wem jed- ·tarcza,iące powietrza dla wielkich pieców z tą 
nak jest, czy wpływ jej byl dostatecznie ocenio- wilgocią, jaka wskazana jest w tablicy III. W 
ny. Niejeden z autorów, badając procesy meta- 1 lecie drzwi i okna w budy ku maszynowym są 

n otwarte, a dostar-

RYS. l. 

c~one powietrze pod 
względem w i l g o c i 
wcale nie różni się 
od p o w i e t. r z a ze
wnętrznego; w zimie 
drzwi i okna prze
ważnie są zamknię
te, a wchodzące po
wietrze miesza się 
z parą, wychodzącą 
z maszyn. Spostrze-
żenia, czynione w • 
ciągu szeregu lat, 
wykazują niewielką 
różnicę wilgoci w at
mosferze zewnętrz-
nej w lecie i w bu-
dynku maszynowym 
w zimie. W poda-
nej poniżej tablicy 
zestawione są dane 
miesięczne, wskazu-
jące porównanie 
miesięcy zimowych 
i letnich, przyczem 
w lecie spostrzeże-
nia były robione na 
zewnątrz, zimą zaś 
w budynku maszy-
nowym. 

lurgiczne, brał pod uwagę wilgoć powietrza i obli- T a b l i c a IV. 
czał zużycie ciepła, potrzebnego dla jej usunię- Miesiące Ilośó wody w 

cia, zawsze jednak nie doceniał jej roli i ostatecz- z i m 0 w e gr. na 1 m• 
n.ie po.rzu?ał tę kwestyę. Taki.e stanowis~o daje Styczeń 
~1ę obJaśmć tem, że uwzględmoną była Jedyme j Lut 

10,35 
10,58 
10,81 
14,72 
10,58 
11,50 

Miesiace 
l e t n. i e 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
l1ipiec 
Sierpień 
Wrzesień 

llośó wody w 
gr. na. l mB 

9,66 
9,43 

14,72 
11,96 
15,41 
13,11 

1l?ść paliwa, potrzeb.nego dla. usunięcia wilgoci ,z Mar~ec 
p1eca, prz:ycz:em .op1erano s1ę na o?serwacyacn Październik 
zaw~rtaśc1 ~1lgoC1 w atmos~erze, robwnyc~ poz~ Listopad 
po~1esz~z~n.1em m~szyn .w1at:·owych. W 1ększeJ Grudzień 
~~moslosCl Jest zm1ana w1lgoC1 od czasu do czasu 
l 1lości ciepła, zużywanego w piecu do wyrówny- Porównanie tablicy IV-ej z tablicą II-ą upo
wania tych różnic, szczególniej, że te ilości ciep- l ważnia do wniosku, źe, przeprowadzając rury z 
la są stale duże. Każdy tec~nik wielkopiecowy zewnątrz do przepustnic maszyn wiatrowych, na-

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



52 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

leżaloby oczekiwać rezultatów dodatnich. W tym rokie pole do doświadczeń. Najrozmaitsze już 
celu pod kierunkiem autora czyniono próby z byly projektowane przyrządy do pochłaniania 
maszyną wiatrową jednego pieca, który w ten wilgoci z powietrza. Zdaje się jednak, że ze 
sposób w styczniu otrzymywał powietrze z ze- wszystkich sposobów pozostaną te, które opierają 
wnątrz. Pomyślny wyr1ik, oczekiwany w okresie się na oziębianiu powietrza zapomocą amoniaku 
zimowym, nie urzeczywistni! się, albo raczej byl bezwodnego. Po wielu doświadczeniach wstęp
nieznaczny w porównaniu z sąsiednim piecem, nych zbudowano komorę, zawierającą zwoje rur 
pracującym w warunkach zwyklych. To doświad- i mającą dostateczne wymiary dla osuszenia pa
czenie upoważnia do wniosku, że wówczas, gdy wietrza, dostarczanego przez maszynę wiatrową o 
powietrze w budynku maszynowym zawierało średnicy cylindra równej 0,9 m . Ustawiono 
więcej wilgoci wskutek domieszek pary, powietrze J malą maszynę chłodzącą dla ruchu amoniaku 
wewnętrzne nie podlegalo tym samym zrnianom przez zwoje rur, a powietrze do tej komory wcho-

dziło z komory pomocniczej, do 

, 

RYS. 2. 

co zewnętrzne; jedynie więc przez utrzymanie 
jednakowej ilości wilgoci w powietrzu można 
osiągnąć widoczne korzyści. Oszczędności na pa
liwie przez tę jednolitość trudno jest ściśle uwi
docznić. 

Sprawa osuszenia powietrza przedstawia sze-

której można bylo wpuszczać 
parę, co umożliwiło otrzymywa
nie powietrza, zawierającego ma
ximum wilgoci, jak to bywa w 
miesiącach letnich. W tem mzą
dzeniu doświadczalnem trakto
wano powietrze w najrozmait
szych warunkach w ciągu pew
nego okresu czasu i na zasadzie 
otrzymanych danych opracowa
no urządzenie dla pieca nowo
żytnego . 

.Piece huty Izabela, należą
cej do towarzystwa Carnagie 
Steel Company, polożona w Et
na w Pensylwanii, właściwie na 
przedmieściu Pittsburga, byly 
wybrane w celu przeprowadze
nia doświadczeń z powietrzem 
suchem. Piec posiada 4 ogrze
wacze wiatru CooPERA; wiatr do 
pieca jest dostarczany przez 12 
sześciocalowych form, jest tło
czony przez trzy maszyny wia
trowe, mające następujące wy
miary: cylinder parowy 44 cale, 
cylinder powietrzny 84 cale, 
skok tloka 60 cali. 

N a rysunku 1-ym i 2-im 
widoczne jest przecięcie kom
presorów, kondensatorów i ko
mory ochładzającej. W celu uni
knięcia niebezpieczeństwa w 
razie pęknięcia jednej z rur z 
amoniakiem w komorze ochła
dzającej urządzono system po
średniego ochłodzeniar-rzez krą
żenie zimnego stężonego roz
tworu soli. N a rysunkach 2-im 
i 3-im przedstawione są przecię
cia poprzeczne i podluźne ko

mory ochładzającej. Wewnątrz kornora wyło
żona jest plytami z korka prasowanego gru
bości 2 cale. Maszyny amoniakalne przedsta· 
wiają typ kompresorów i zostaJy zbudowane 
przez firmę York Mfg. Cornpany, York w Pensyl
wanii; wymiary są ·następujące: cylinder parowy 
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0 wysokiero ciśnieniu 28 cali, cylinder parowy o l sposobem powietrze, przechodz'łc z komory do 
nizkiem ciśnieniu 56 cali. kompresor 22,5 cali, skok maszyn wiatrowych, zwraca jednakową ilość wil
tloka 36 cali. Kompresorów ustawiono dwa (je- goci. Temperatura powietrza równa się 0° lub 
den zapasowy) ze względu na to, że w razie ze- bardzo jest zbliżoną do 0°. Kiedy rury pokryj'\ 
psucia się kompresora piec, zasilany powietrzem się lodem, wypuszcza się roztwór soli z niektó
wysuszonem, nie może przejść bez poważnych za- rych pionowych szeregów zwojów na pewien 
burzeń na powietrze wilgotne; również miano na 
względzie, że podczas bardzo wilgotnych dni mo
że zajść potrzeba puszczenia drugiego. Na ry
sunku 4-ym przedstawione są zbiorniki roztworu 
soli, w których umieszczono 20 zwojów rur. 
Zwoje te leż'ł w roztworze chlorku wapnia, któ
rego ciężar właściwy równa się 1,21. Powraca
jący z komory chłodzącej roztwór soli wchodzi 
przez górny otwór do zbiornika, zostaje ochło
dzony przez ulatniający się amoniak pomiędzy 
rurami zewnętrzneroi i wewnętrznemi, a następ
nie zapomocą pompy zostaje wtłoczony w rury 
dwucalowe, gdzie ochładza się do punktu zamar
zania, a stamtąd przechodzi do zwojów. umiesz
czonych w komorze ochładzająnej. Amoniak 
wchodzi do rur zbiornika zapomocą rury, idącej 
do dna, i lu-ąży w kierunku prze-
ciwnym, niż roztwór soli , który 
ochładza zarówno w wewnętrznych 
rurach jak i w zbiorniku. Przy 
urządzeniu tern potrzeba 40000 ga
lon ów (150 400 l) roztworu soli. N a 
rysunku 2-im i 3-im pokazane są 
połączenia rur w komorze ochła
dzającej. W każdej pionowej linii 
zwojów jest 75 rur 51 mm, lmżda 
długości 6 m, a ponieważ w komo
rze jest 60 szeregów zwojów, ca
łość wynosi 27 000 m. Rury w każ
dym zwoju pionowym są umiesz
czone wisząco w celu lepszego ze
tknięcia się z powietrzem. Zwoje 
rur podzielone są na trzy sekcye, 
zasilane przez rurę główną a połą
czone z szerszą a dalej z pionową 
rurą, która poł'ączoną jest ze 
zbiornikiem roztworu soli; urzą
dzenie to zrobione jest w tym 
celu, aby zmusić roztwór soli do 
krążenia w kierunku przeciwnym, 
niż powietrze. 

Ponieważ przestrzeń romię
dzy rurami może się zmieniać , co 
może wpływać na sprawność ma
szyny wiatrowej, ustawiono wenty
lator dla wtłaczania powietrza do 
komory chłodzącej, a w celu zabezpieczenia jed
nakowego rozdziału powietrza nad zwojami usta
wiono wentylatory elektryczne, umieszczone w 
ten sposób, żeby wszystkie zwoje jednakowo 
obmarzały. W chodzące powietrze wilgotne po
zostawia wilgoć pod postacią wody lub lodu 
na niższych rurach, na górnych zaś rurach wil
goć pozostaje tylko pod postacią lodu. Tym 

A B 

RYs. 3. 

przeciąg czasu i zapomocą pomp i połączenia 
rurowego wpuszcza się roztwór soli, uprzednio 
ogrzany w zbiorniku parą, skutkiem czego w kil
ka minut lód zostaje stopiony. Wówczas rury 
łączą się znowu z chłodnymi przewodnikami i 
lód zaczyna się znowu wydzielać. Lód, stopiony 
z rur, zbiera się na dnie komory, skąd spływa do 
zbiornika, zasilającego kon den sa tory. 
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Urządzenie do osuszania powietrza puszczo- kszono nabój jeszcze o 5°f0 i przekonano się, że przez 
no w ruch dnia 11 sierpnia 1904 roku. Piec użycie suchego powietrza powiększa się wydaj
szedł na surowiec dla zasadowych pieców marte- ność pieca. Od tego czastl nabój i ilość suchego 
nowskich z zawartością mniej niż l 0f0Si; w nabo- wiatru zwolna byly zwiększane. 25 sierpnia, kie
ju znajdowalo się 50% rudy Mesaha i 500fo rudy dy piec szedl tylko na suehym wietrze, nabój 
Michigan; namiar zawierał 53,50foFe. Koks za- , zawiera!: 4590 kg koksu, 10800 kg rudy i 2 700 kg 
wieral średnio 10,t) i 12,5% popiolu, przyczem kamieuia wapiennego; w dwa tygodnie osiągnięto 
zawartość tego ostatniego ulegala znacznym wa- przeto zwiększenie rudy w namiarze o 20°/

0
• 

haniom. Ażeby otrzymać ścisłe dane porównaw-
cze przy zastosowaniu sucilego wiatru, postano- l T a b l i c a V. 
wiono nie zmieniać żadnego szczegó-tu w biegu Powietrze zwyczajne Powietrze osuszone 
pieca; zastąpiono tylko zwykle powietrze atmosfe- Wytwór- Jlośćzu~y- Wytwór - llość zu~y-

p · · czość su- te~o koksu czc.ś ó su- tego koksu rycz n e przez OSUSZOne. OnlŻeJ przytoczone są rowca w 1 ~w f.·q rowca w t w !.g · 

dane, dotyczące biegu pieca z zastosowaniem su- Sierpień l 365,76 995 Sierpień 25 469,39 795 
chego powietrza po 11-ym sierpnia i od l-go do 2 372,87 950 26 448,06 833 
11-go, kiedy piec pracowal w warunkach zwyk- 3 377,95 938 27 484,63 751 
lych. Porównanie z poprzednimi dniami wyka- ~ 4 378,97 960 28 524,26 G58 
zuje oszczędność na koksie, pochodzącą ze zmia- 5 392,18 90± 29 411,48 793 
ny namiaru rud w ostatnich dniach miesiąca, co G 3±5,44 1026 30 448,06 812 
pociągnęło zmniejszenie rozchodu koksu. Porów- 7 352,55 952 31 469.39 775 
nanie danych przy użyciu suchego powietrza z 8 365,76 905 Wrzesień l 479,55 778 
temi. jakie otrzymano przedtem przy tym samym 9 38±,05 951 2 478,55 739 
namiarze rudy, wyraźnie wskazuje na korzyści 1 10 357,63 1043 3 465,33 742 
osuszania. Nabój zawieraJ: od l-go do 11-go sierp- 11 310.90 1020 4 ±27.74 828 
nia: 4 590 kg koksu, 9000 kg rudy i 2250 kg ka- średnio 363,73 966 5 457,20 816 
mienia wapiennego, 11-go sierpnia użyto 33% G 406,40 757 
suchego powietrza. Już ta niewielka ilość wy- 7 406,40 780 
wolala znaczny wpływ, powodując rozszerzenie 8 403,35 878 
form i podnosząc temperaturę żużla. Kiedy wa- 9 479,55 73D 
runki pieca pokazaJy, że bieg jest lepszy, powię- 1 średnio 454,15 777 
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Wpływ osuszania uwidocznił się jasno pod- tości powietrza, wdmuchiwanego do pieca, biorąc 
czas okresu dżdżystego, trwającego przez trzy dni, l za podstawę liczbę obrotów maszyny wiatrowej. 
kiedy sąsiedni piec zużywał koks w nadmiernej \V praktyce okazało się dostatecznem odta
ilości, którą trzeba było zwiększać codziennie, aby piać lód z rur co 3 dni, w tym więc celu zwoje 
utrzymać żądaną markę surowca, podczas gdy rur podzielono na 3 serye o jednakowej liczbie 
piec, w którym robiono doświadczenia z powie- ~ zwojów i codzień stapiano lód :.~ jednej sekcyi, 
trzem suchem, otrzymywał normalną ilość koksu. nie naruszając w ten sposób biegu chłodzenia. 
10 września okazała się potrzeba dokonania pew- Kiedy zaczęto stosować powietrze suche do pie
nych napraw w kompresorach, skutkiem czego ca, okazał'a się potrzeba zmniejszenia liczby ob
zmniejszono ilość rudy w namiarze. Po ukończe- rotów maszyn wiatrowych, ponieważ powietrze, 
niu tych napraw dawny stosunek rudy do koksu dostarczane do maszyn, posiadało niższą tempe
przywrócono i od 17-go do 30-go września włącz- raturę, niż atmosferyczne, i zawierało na 1 m3 

nie piec dawał średnio 459 t surowca przy uży- więcej tlenku, skutkiem czego piec zaczął praco
ciu 778 kg koksu na tonnę surowca. Oceny zmian, wać za ostro. Przed zastosowaniem powietrza 
zachodzących w powietrzu przy przejściu przez suchego maszyny robiły 114 obrotów, dostarcza
kanały w komorze ochładzającej, dokonać można jąc średnio 1133 m3 powietrza na minutę. :Stop
na podstawie danych, zawartych w tablicy VI-ej. niowo zniżono liczbę obrotów do 96, zmniejszając 
W tym czasie średnia zawartość wilgoci w po- przez to objętość powietrza więcej niż o 170 nt3 na 
wietrzu wynosiła 13 gr na 111l3, a w powiet.rzu minutę i podwyższając sprawność maszyn o 140fo. 
osuszonem 4 gr, a więc na tonnę wytopionego su- Przez zastosowanie powietrza suchego przy 96 ob
rowca usunięto z wiatru 31 gr wody, co przed- rotach na minutę użyto koksu więcej o 1°/0 , lecz 
stawia średnio 10436 llg na 24 godziny. Oblicze- jednocześnie wytopiono o 90 t więcej surowca na 
nie to wykonano na podstawie wyliczenia obję- dobę, niż przy 114 obrotach i zwykł'em powietrzu. 

T a b l i c a VI. 

Temperatura l IJ Temp~ratura Ilość wody wll Temp~ratura J'ność wody w Ilość wody w
1 

U z as powietrza 
gr na 1 m 3 J powietrza crr na 1 ma powietrza , gr na 1 17,3 

C0 przy C0 przy b ,l C0 przy l 
wejśc i u / wyjściu wejściu l wyjściu wejści u l wyjściu ), wejściu l wyjściu l wejściu l wyjściu wejściu l wyj ściu 

6 rano 2o,oo ~- 6,n l l ,94 3,o6 21 ,n - 5,56 '4,61 i 3,91 11 25,00 1- s,s6 9,o6 J 3,40 
7 

" 
2o,oo -6,67 )[,s s 2,85 2!,67 - ~,56 Ij,59 4,07 ·- - 9,38 2,97 - l 

l 8 
" 

21,1 I l -6h 12;79 3,57 2o,s6 - s,s6 15,34 3,?3 ·- - 9;71 l 3;27 l 

9 
" 

22,78 -6,67 12,35 3~36 22,78 - 5,56 l 15,59 3,91 21,6] -3,89 li ,16 3,13 
lO 

" 
23,33 -6,67 12,)8 4,16 23,33 - s,56 15,59 l 3,9 1 - - n,s5 3,40 

11 
" 

2),00 1- 6,67 11 12,79 3-52 25,00 - s,oo 15,34 3,91 - - '''94 3,57 
12 w poludnie 25,00 -6,11 13,8g 3,52 27,22 - s,oo 15,09 3,73 27,22 -2,22 12,35 3,91 
l po poludniu 26,67 l - 6,11 13,8g 3,27 "t5,s6 - 4,44 11 I),og 3,91 H 

- - l l ,16 3,?3 
2 

" 
27,22 - 5,s6 1\ 14,12 3,68 27,78 - 3,89 11 15,og 4,37 - - 1 1,16 3?73 

/ -1,67 3 
" 

27,22 - s,oo 13,20 3,68 .l 27,22 - 4,44 J4,24 ' Ą,OO 28,89 li ,ss 3,91 
4 

" 27,78 -s,oo 13,20 3,57 li 27,22 - 4,44 14,24 1 3,27 - - ro,76 3,40 
l 

5 
" 27,78 - s,56 l3,8g 3,?3 

li 
26,67 - 4,~4 14,I2 3,4° - - 11 ,I6 3,68 

(j 
" 

27,22 - 5\00 13,66 3,57 23,8g - 4,44 12,79 3,57 2s,56 -1,6] 12,35 4,07 
7 

" 
26,67 -5,oo l 13,20 3,?3 22,22 - 4,44 13;66 3,91 -

' -1,0 

12,35 N3 
8 

" 
26,II ·-4,44 13,66 3,57 21,I l - s,oo I 1,94 3,?3 - I2,79 3,91 

9 
" 

22,78 -<;,00 16,12 4,26 2o,56 - s,s6 11,94 3,27 22,22 13,20 3,9I 
10 

" 
22~78 - s,s6 11 15,59 3,91 2o,oo - 6,1 I 11 

l l i94 3,57 - - 13,20 4~07 
11 

" 
22,78 -5,oo 15,59 3,91 18,89 - 6,67 9,o6 4,07 - - l I ),2n 3;73 

12 w nocy 22,78 -5,00 I6,J2 3,9I I6,5] - 6,671 8,14 3;73 18,8g . -2,22 1 12,79 3,91 
1 

" 22,78 -5,00 I5,59 3'9' I 5,00 - 7,78 11 7,84 3~27 - - - I I,l6 3,91 

2 
" 

23,33 -5,oo 16,12 3,91 13,8g - 8,33 8,!4 2,6o 
l' 

- ·- 12,35 3,9I 
3 

" 22,78 -5,00 I5,59 3,9I I3,33 - 8,8g 7i3 1 2,6o 17,78 -2,78 II,94 3,40 
4 

" 22,78 -5,00 l IS,S9 3,40 13·33 - 8,8g 7,31 2,28 /l - - II,94 3,13 l 5 
" 22,78 - s,oo 15,59 3,4° li 11,5] 1- Io,oo 6,56 2,44 - - I I ,16 3,40 
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Zmniejszenie liczby obrotów wpłynęło na 
podniesienie temperatury wdmuchiwanego powie
trza o 66°C. Pomimo to wskutek małej średnicy 
przepustnic przy aparatach ogrzewalnych tempe
ratura powietrza nie była wyższą od 4:66°. 

Średnia z analiz gazów z dziesięciu dni 
przed zastosowaniem powietrza suchego wykazu
je: 22,30foCO, 13,00foC02 ; średnia temperatura gazu 
280°. Gdy zastosowano powietrze osuszone, zna
leziono średnio: 19.90foCO, 16.00foC02; średnia tem
peratura gazu 190°. To zmniejszenie temperatu
ry o 90° jest koniecznem następstwem większego 
ześrodkowania ciepła w tyglu przy zastosowaniu 
powietrza suchego i większego ciężaru nabojów, 
i przedstawia doniosłą oszczędność w pracy. 

Zastosowanie powietrza suchego daje rów
nież inrie oszczędności. Przy użyciu miałkiej ru
dy strata jej w postaci pyłu z uchodzącymi ga
zami Jest dość znaczna. Strata w piecu huty Iza
bela przed wprowadzeniem powietrza suchego do
chodziła do 5%; strata ta przez większą jedno
rodność biegu pieca została zredukowaną do 1°j0 • 

Oszczędność na koksie zmniejszyJ:a też za
wartość fosforu w metalu, co przy wyrobie su
rowca bessemerowskiego pozwala na użycie rud 
z większą zawartością fosforu. W okresie prób 
robiono surowiec zasadowy, przyczem chodziło o 
otrzymanie możliwie nizkiego procentu zawarto
ści krzemu, pod warunkiem wszakże, że zawar
tość siarki powinna być również nizką; zastoso
wanie suchego powietrza pozwoliło na osiągnię
cie tych warunków. Wiadomą jest rzeczą, że gdy 
ilość krzemu w surowcu zmniejsza się wskutek 
zwiększonej zawartości wilgoci w powietrzu, prze
ciekania formy lub innych przyczyn, raptownie 
zwiększa się wówczas zawartość siarki; przy za
stosowaniu powietrza suchego, gdy temperatura 
w skrzyni pieca nagle spadał'a wskutek powsta
wania narostów na ścianach, zawartość siarki nie 
podnosiła się i widoczną była godna uwagi jed
norodność otrzymanego metalu. 

Wspomniane już było o oszczędności z po
wodu zmniejszenia liczby obrotów maszyn wia
trowych, a oszczędność ta ma doniosłe znaczenie 
ze względu na rozchód siły dla maszyn w urzą
dzeniu, osuszającero powietrze. Przed zastosowa
niem powietrza suchego maszyny wiatrowe roz
wijały po 900 lP indykowanych. Po zastosowaniu 
powietrza suchego średnia liczba IP indykowa
nych byta 671, co daje różnicę 229 IP na jedną 
maszynę, a na trzy 687 IP indykowanych. Doko
nano również wykresów kompresorów amoniakal
nych. Przy 45 obrotach, co prawdopodobnie przed
stawia średnią za rok, każda maszyna rozwijała 
230 1P indykowanych czyli 460 IP dla dwóch 
maszyn. Wentylatory, pompy dla roztworu soli 

. -

i :vody nie zużywają więcej nad 75 IP, ogólnie 
w1ęc dla urządzenia ochładzającego potrzAba 
535 IP, co przy porównaniu z siłą, oszczędzoną 
na maszynach wiatrowych, da nadwyżkę 132 IP. 

l 

Powyższe cyfry nie przedstawiają dokJadnie zuży
cia siły, ponieważ wykresy z maszyn wiatrowych 
były brane w różnych czasach; np. pierwsze ozn a
czenie było robione w piecu przy ciśnieniu, wy-
noszącem 17 funtów ang., wskutek czego podane 
cyfry ulegną pewnej zmianie, wpływ jednak po
wietrza suchego na zmiany ciśnienia nie jest jesz
cze dość wyjaśniony. Osiągnięcie jednolitego bie
gu pieca przy zastosowaniu powietrza suchego 
pociąga za sobą obniżenie ciśnienia i, jak się zda
je, w każdym razie oszczędność na zużycie siły 
przez maszyny wiatrowe prawie zupełnie pokry
wa zużycie potrzebnej siły dla poruszania maszyn 
urządzenia osuszającego. 

Zastosowanie wiatru suchego oprócz tego, 
że daje oszczędności, pozwala prowadzić piec z 
większą dokładnością; piec pracuje bardziej pra
widłowo, a więc daje wytwór jednolity, co szcze
gólniej nadaje wartość zastosowaniu wiatru su
chego przy wyrobie surowca odlewniczego, sprze
dawanego na podstawie składu chemicznego. 
Zwiększenie lub obniżenie temperatury wiatru 
ma więc wyraźny wpływ i można dzięki temu 
otrzymać żądany metal. 

Urządzenie do osuszania powietrza puszczo
ne było w ruch 11 sierpnia r. 1904 i pracowało 
bez żadnych przeszkód i trudności. Później do
piero okazała się potrzeba dokonania pewnych 
niewielkich zmian w budowie, jako praktyczny 
wynik doświadczeń. 

Wobec tego, że zastosowanie wiatru suche
go do wielkich pieców dało oszczędności i umo
żliwiło wyrób więcej jednorodnego metalu, nie 
ulega wątpliwości, że zastosowanie suchego po
wietrza w konwertorze przyniesie również ko
rzyści, gdyż zużywa go się tam w znacznej ilości, 
a różnice w zawartości wilgoci wpływają na tem
peraturę i jednocześnie na jakość stali. Zdarza 
się, że w letnich miesiącach dla utrzymania tem
peratury potrzebną jest wyższa zawartość krze
mu, a więc w tym czasie kosztuje więcej otrzy
manie odpowiedniej zawartości krzemu w surow
cu. Przy użyciu wiatru suchego w konwertorach 
żądana temperatura będzie zachowana i przy niz
kiej zawartości krzemu, a ta z kolei zmniejszy 
zużycie koksu w wielkim piecu. 

W innych procesach hutniczyeh, gdzie po
wietrze jest stosowane w znacznych ilościach, a 
więc w konwertorach dla miedzi, piecach marte
nowskich i kopulakach należy również oczeki
wać doniosłych oszczędności przy zastosowaniu 
powietrza suchego. Stanistaw Pilarski. 

• 
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Rada a.dministracyjna Królestwa Folskiego wchodzi w, obręb ćwierćmilowego pasa pogra
d. 15 października r. 1833 wydala przepis, zabra- nicznego. Scisle przestrzeganie postanowienia z 
niający w celach dozoru policyj n ego i celnego r. 1833, zabraniającego wznoszenia nowych i re
wznoszenia nowych i reparowania istniejących parowania istniejących budowli, wpł'ywalo bardzo 
budowli w odległości ćwierci mili (875 sążni) od niekorzystnie na rozwój przemysłu węglowego w 
granicy Austryi i Prus; w postanowieniu tern zagłębiu Dąbrowskiem, który pod wpływem pra
miano na my§li karczmy i różne inne budowle wa z r. 1870 o woli górniczej rokowal wielkie 
pojedync~e , . oddalone od ~iejsc zamieszkałych. nadzieje. W z bronienie wznoszenia nowych bu
Postauowieme powyższe me bylo ogłoszone w dowli równaloby się zabronieniu eksploatowania 
dzienniku praw Królestwa Folskiego i w różny węgla na calem pograniczu i dlatego d. 3 grud
sposób stosowane było w praktyce. nia. r. 1888 wydane został'o prawo Najwyższe, któ-

N ast.ępnie komisy a rządowa spraw wewnętrz- re w zasadzie pozwalał' o wznosić nowe i reparo
ny ch d. 15 lipca r . 1860 zawiadomił'a gubernato- wać istniejące budowle i urządzenia górnicze w 
rów cywilnych o rozporządzeniu namiestnika pasie pogranicznym, lecz po każdorazowem otrzy
Królestwa Polskiego, na mocy któreg o nowe bu- maniu specyalnego na to pozwolenia i z zacho
dowle należało wznosić nie w pobliżu granicy, waniem pewnych warunków, mianowicie: l) wla
lecz w pewnej od niej odległości; namiestnik nad· ściciele budynków winni oddawać w razie potrze
mienił przytem, że już raz, mianowicie w r. 1833, by bezpłatne niezbędne pomieszczeuie w tych bu
wzbronione by lo budować karczmy i inne budow- dynkach dla . określonej przez miejscową zwierzch
Je w oddaleniu od miejsc zamieszkałych w od- ność celną liczby osób dozoru celnego; 2) właści
ległości ćwierci mili od granicy. Rozporządzenie ciele budynków mogli przystępować do ich prze
namiestnika z r. 1860 dowodzi, że: l) władze nie budowy lub większych napraw nie inaczej, jak 
uważały postanowienia rady z r. 1833 jako prawo za każdorazowem zezwoleniem na te roboty mi
i 2) w okresie czasu od r. 1833 do 1850 budowle nistra dóbr państwa, który uprzednio porozumie
na pograniczu musiały być wznoszone, inaczej wal się w tym przedmiocie z genenł- gubernato
bowiem rozporządzenie namiestnika nie byłoby rem Warszawskim oraz z ministrami wojny, 
wydawane. spraw wewnętrznych i skarbu. 

Rada administracyjna d. 6 lutego roku 1855 Prośby przemysłowców górniczych o stawia-
określiła, że pozwolenia na reparacyę istniejących nie w pasie pogranicznym nowych budynków mi
w pasie pogranicznym budowli winny być wyda- nister rolnictwa i dóbr państwa, po uprzedniem 
wane przez komisyę spraw wewnętrznych. W porozumieniu się z ministrami wojny, spraw 
określeniu tern rada wyraźnie nadmienila, że po- wewnętrznych i skarbu, przedstawiał na Najwyż
stanowienie z r. 1833 nie może być uważane jako sze uznanie przez komitet ministrów w tych wy
prawo obowiązujące i może być zmienione przez padkacb, kiedy przemysłowcy górniczy oznajmili 
rozporządzenie rady administracyjnej. Następnie uprzednio zgodę na poddanie się powyższym wa
taż rada d. 5. listopada r. 1864 wydala rozparzą- runkom dla istniejących w pasie pogranicznym 
dzenie, na mocy którego zarządy gubernialne budynków górniczych oraz wszystkim tym wa
przed wydawaniem pozwoleit na wznoszenie bu- runkom, których wydanie okazałoby się koniecz
dowli w pasie pogranicznym winny zasięgać pod l nem w widokach zabezpieczenia dozoru celno-po
tym względem opinii władz celnych. licyjnego nad pasem pogranicznym. W obrębie 

Z czasem w wielu miejflcowościach zakaz pasa pogranicznego urzędnicy dozoru celnego 
~znoszenia budowli w pasie pogranicznym wcale ! mieli prawo robienia rewizyi we wszystkich bu
me był przestrzegany w praktyce, co objaśnia dynkach. 
powstanie wielu zakładów przemysłowych i bu- Wydana w następstwie przez ministra dóbr 
dynków mieszkalnych głównie w okręgu Sosno- państwa d. 23 kwietnia r. 1890 instrukcya okre
wieckim. Jednocześnie z napływem kapitałów ślala bliżej, w jaki sposób winny być przez prze
zagranicznych i rozwoju przemysłowego okolic mys.J'owców górniczych uzyskiwane pozwolenia 
Sosnowca wladze zwróciły uwagę na niezniesione na stawianie budynków w pasie pogranicznym. 
formalnie postanowienie z r. 1833 i poczęły dą- Mianowicie, przemyslowiec w tym celu winien 
ż~ć do ściślejszego przestrzegania tego postano- napisać prośbę na imię ministra dóbr państwa i 
W1enia. złożyć ją na ręce miejscowego inżyniera okręgo-

Jak wiadomo, najważniejsze bogactwa ko- wego; prośba winna zawierać wszelkie niezbędne 
palne Królestwa Polskiego, mianowicie pokłady dane do możności wnioskowania o celu i istotnej 
węgla kamiennego, znajdują się na pograniczu z potrzebie wzniesienia żądanych budowli i urzą
Austryą i Prusami i znaczna część tych pokładów dzeń a nadto do prośby powinny być dołączone: 
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l) plan ogólny będącej w posiadaniu przemyslow- 1 na to pozwoleniu ministra dóbr państwa; przy 
ca górniczego nieruchomości ze wskazaniem po- podawaniu prośby i prowadzeniu sprawy o pozwo
lożenia jej odno$nie clo granicy państwowej i ze lenie na wymienione roboty mial być zachowy
ścislem oznaczeniem położenia budynków i urzą- wany ten sam porządek, jaki ohowiązywat przy 
dzeń, pozwolenie na wzniesienie których jest wy- ' wyjednywaniu pozwoleń na wznoszenie nowych 
jednywane, oraz wszelkich zabudowań, znajdują- ~ budowli. Zwykle naprawy budynków i urządzeń 
cych się już na tej nieruchomości; 2) phny i odbywały się bez osobnego pozwolenia, ale miej
przecięcia szczegórowe projektowanych budyn- scowy inżynier okręgowy powinien baczyć, aby 
ków i urządzeń; 3) zgoda przemysłowca górni- pod pozorem zwyklych nie dokonywano więk
czego na poddanie się przytoczonym powyżej wa- szych napraw lub przebudowy. Za zwykłe l!a
runkom dla istniejących \Y pasie pogranicznym prawy należalo uważać wszelkie roboty, repara
budynków górniczych. cye i poprawki, których dokonanie bylo koniecz-

Inżynier okręgowy, otrzymawszy wymienio- ne w budynkach i urządzeniach dla utrzymywa
ne powyżej podanie, sprawdzal wszystkie zawarte nia ich w należytym i dobrym stanie. 
w niem wiadomości i dane oraz zgodność planu. Odbudowanie spalonych lub w inny sposób 
Zbadawszy motywy istotnej potrzeby i celowości zniszczonych budynków i urządzeń, bez których 
projektowanych przez przemysłowca górniczego wydobywanie ciał kopalnych jest niemożebne, 
budowli i urządzeń, inżynier okręgowy przesyłał mo~lo być dokonywane bez wyjednywania na to 
wymienione powyżej poelanie ze wszystkimi za- osobnego pozwolenia, nie inaczej jednak, ,jak zu
lącznikami., ze swoim wnioskiem oraz odezwą, pelnie zgodnie z raz już zatwierdzonymi planami. 
wyjednaną przez niego od naczelnika okręgu cel- Konieczność takiego odbudowania winien byl po
nego, do Zachodniego zarządu górniczego dla świadczyć inżynier okręgowy wspólnie z inżynie
rozpatrzenia i dalszego skierowania sprawy do rem gubernialnym. Jeżeli zdarzyła się koniecz
miejscowego gubernatora, który przedstawia! ca- ność zmian · rozkładu wewnętrznego budynków i 
lą korespondencyę ze swoją odezwą general-gu- urządzeń już istniejących lub takich, pozwolenie 
bernatorowi Warszawskiemu, ten ostatni zaś prze- wzniesienia których już zostało udzielone, to na 
sylal cale akta 7<e swoim wnioskiem ministrowi takie odstąpienia zezwalał inżynier okręgowy w 
dóbr państwa, a wnioski swoje w zakresie woj- razie, jeżeli nie dotyezyly one zmiany pierwotne
skowym, o ile to jest konieczne, komunikowal go stanu budynku, jego rozmiarów lub zastoso
ministrowi wojny. wania do jakichkolwiek nowych potrzeb. O każ-

Po rozpatrzeni11 sprawy w departamencie dem takiem zezwoleniu inżynier okręgowy zawia
górniczym minister dóbr państwa porozumiewal damia-1: Zachodni zarząd górniczy oraz naczelnika 
się z ministrami wojny, spraw wewnętrznych i okręgu celnego. 
skarbu a następnie, jeżeli nie było żadnych istot- l Przytoczony powyżej sposób postępowania 
nych zarzutów i zmian w sporządzonych przez wymagał bardzo długiego czasu i na otrzymanie 
przemysłowca górniczego planach, przedstawiał je pozwolenia na budowę wypadało nieraz czekać 
ze swoim wnioskiem do uznania komitetu mini- po kilka lat i w najlepszych okolicznościach 
strów. Jeżeli przy rozpoznawaniu prośby prze- sprawa ciągnęla się conajmniej rok. Jeżeli jed
myslowca górniczego ze strony któregokolwiek z nak którakolwiek "~ władz, rozpatrujących spra
wymienionych ministrów lub ze strony generat- wę, uznała za konieczne wprowadzić pewne zmia
gubernatora Warszawskiego nastąpilo żądanie ny w przedstawionym projekcie, wówczas sprawa 
włączenia do pozwolenia niektórych warunków, l przeciągała się na bardzo długi czas, ponieważ w 
których ustanowienie okazało się niezbędnem ze takim razie zmiany te należa-ło przedstawić do 
względu na zabezpieczenie dozoru celno- policyj-

1 
uznania wszystkich pozostatych władz, rozpatru

nego nad pasem pogranicznym, to sprawa uległa jących sprawę, i uzyskać zgodę przemysłowca 
przedstawieniu do uznania komitetu ministrów górniczego. 
jedynie po otrzymaniu od przemysłowca gt)rni- Konieczność takiego postępowania wpływała 
czego przyzwolenia na poddanie się wskazanym bardzo niekorzystnie na rozwój przemysłu a szcze
warunkom. gólniej przemysłu górniczego. Od pewnego bu-

Po nastąpieniu N aj wyższego zezwolenia na dyn ku albo urządzenia zależy często eksploatacya 
z dośćuczynienie prośbie przemysłowca górnicze- calej kopalni. Niech nie będzie np. budynku nad
go przedstawione przez niego plany przesyłały szybowego albo sortowni, wówczas całe gospodar
się do miejscowego. inżyniera okręgowego, dla stwo kopalniane nie może ruszyć się w oczeki
którego plany te s-łużyły za wskazówkę przy do- waniu odnośnego pozwolenia. Przemysłowiec gór
zorz tj nad wykonaniem wymienionych w nich niczy poświęcił znaczne środki na urządzenie ko
budyn ków. W razie konieczności przebudowania palni, warunki rynku są pomyślne, odczuwać się 
lub większych napraw budynków górniczych, po- daje brak węgla, a tu nie można powiększyć wy
lożonych w obrębie 875-sążniowego pasa pogra- twórczości, ponieważ brak np. domów dla robot
niczne~o, właściciele takowych mogli przystępo- ników; zanim pozwolenie przyjdzie, odbiorcy węg
wać do robót nie inaczej, jak po każdorazowem la mogą ponieść znaczne strat.y i przemyslowiec 
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górniczy nie skorzysta z pomyślnych warunków l l) Zakaz wznoszenia budowli i urządzeń 
ry!!.ku, któr~ . nast~pn.ie _po otrzymaniu pozwo- górni~zyc~ w ohrębie ustanowionego d. 3 (15) 
lema mo~a.. J~z zm1emć s1ę. . . . · paźdz1ermka r. 1833-go przez radę administracyj-

.w~asCICiel~ fa?ry~ znaJd_u]ą s:ę w lepsz_em ną ~rólestwa Folskiego 875-są~niowego pasa po
P?łozemu, . pomew~z. me. zalezą om w t~k w1el- gramcz?ego ~rólestwa Folskiego z .A.ustryą i 
k1m stopmu od mieJsca 1 w ostateczności mogą Prusam1 stosuJe się tylko do pasa szerokości 100 
wznosić budynki poza obrębem pasa pogranicz- sążni. 
nego. Kop~lni przenieść jednak nie można, po- 2) Istnienie budowli i urządzeń górniczych, 
ni~wa~ nius1 ona być tam urządzona, gdzie znaj- powstałych w o?rębie 100-sążniowego pasa po
duJą s1ę pokłady Ciała kopalnego. granicznego Krolestwa Folskiego z .A.ustryą i 

Zagłębie węglowe ,Dąbrowskie. zajmujące Prusami, wbrew powyższemu, dozwala się z tern: 
część zagłębia Morawo- Sląsko -Polskiego, wcho- a) żeby właściciele rzeczonych budowli w razie 
dzącego w skład trzech państw sąsiednich, znaj- potrzeby bez przeszkody i bezinteresownie odda
duje się w Królestwie Polskiem na pograniczu z wali w tych budowlach pomieszczenie dla okre
.A.ustryą i Prusami i 70 wiorst kwadnttowych ślonej przez miejscową władzę celną i pogranicz
formacyi węglowej tego zagłębia znajduje się w ną liczby osób dozoru celnego i straży pogranicz
pasie pogranicznym. Eksploatacya olbrzymiego nej; b) żeby do większych napraw rzeczonych 
zapasu węgla, zawartego w tej przestrzeni, była budowli właściciele ich przystępowali nie inaczej, 
bardzo utrudn.i.ona z powodu ograniczeń odnośnie jak po otrzymaniu każdorazowo pozwolenia na 
do wznoszenia i reparowania budowli. Ogranicze- wykonanie tych Tobót od Zachodniego za.rządu 
nia te przynosiły tern większą szkodę przemyslo- gómiczego; przebudowa albo Tozszerzenie budowli 
wi węglowemu, że węgiel, zawarty w pasie po- może być uskutecznianą nie inaczej, jak z pozwo
granicznym, odznacza się wysokim gatunkiem i lenia dowodzącego wojskami okręgu Warszaw
jest on daleko lepszy od węgla, zawartego poza skiego na zasadzie przedstawienia Zachodniego 
obrębem tego pasa; również ilość węgla, zawarte- zarządu górniczego, który uprzednio komunikuje 
go w obrębie pasa pogranicznego, jest bardzo się w tym względzie z naczelnikiem okręgu tra
wielką w porównaniu z bogactwem węglowem ca- ży pogranicznej; c) żeby warunki szczegółowe 
lego zagłębia. Z liczby 112 nadań górniczych wę- dozoru nad wykonaniem powyższych napraw, 
glowych 35 leży w pasie pogranicznym. Ograni- przebudowy lub rozszerzenia budowli były okre
czenia, utrudniające a nawet często uniemożliwia- ślone w specyalnej instrukcyi, mającej być ulo
jące eksploatacyę trzeciej części calego zagłębia, żoną przez ministra rolnictwa i dóbr państwa 
zawierającej najlepszy węgiel, wpływały bardzo po uprzedniem porozumieniu się, z kim należy. 
niekorzyst.nie na miejscowy przemysł węglowy. 3) Podania przemysłowców górniczych Kró-

Zjazd V-y przemysłowców górniczych Kró- lestwa Folskiego o wzniesienie w obrębie 100-sąż
lestwa Folskiego w r. 1899 zwrócił uwagę na po- niowego 1Jasa pogranicznego z .A.ustryą i Prusa
wyższe utrudnienia i na wniosek p. PAw:tA VAsSALA mi nowych budowli, urządzeń, jak również bu
postanowił starać się, aby: l) pas pograniczny z dynków czasowych, niezbędnych dla potrzeb 
.A.ustryą i Prusami był' w granicach powiatu Bę- przemysłu górDiczego, przedstawiane być winny 
dzińskiego i Olkuskiego (od Niesulowic do Nie- przez Zachodni zarząd górniczy, po uprzedniem 
zdary) zmniejszony. do granic możliwych, 2) po- poro;mmieniu się z naczelnikiem okręgu straży 
zwalenia na wznoszenie budowli czasowych oraz pogranicznej i ze wskazaniem co do budynków 
reparacyę istniejących wydawane były przez Za- czasowych czasu ich istnienia, do decyzyi dowo
chodni zarząd górniczy, a pozwolenie na wzno- wodzącego wojskami okręgu Warszawskiego w 
szenie budowli stałych przez general-gubernatora tych wypadkach, o ile przemysłowcy górniczy 
Warszawskiego. wyrażą uprzednią zgodę poddania się przytoczo-

Wniosek zjazdu V-go rozpatrywany był w nym powyżej warunkom dla budowli górniczych 
ministerstwach: rolnictwa i dóbr państwa, skar- już istniejących w pasie pogranicznym, oraz 
bu, spraw wewnętrznych i wojny, oraz przez wszelkim warunkom, których ustanowienie okaże 
genera-l-gubernatora Warszawskiego i wszędzie się niezbędnem dla zabezpieczenia dozoru celno
spotkał się z przychylnem zdaniem. Komitet mi- policyjnego nad pasem pogranicznym. 
mstrów również wyraził przychylne zapatrywanie W myśl wymagania, zawartego w punkcie 
na tę sprawę i zdanie komitetu ministrów d. 30 c artykułu 3 powyższych przepisów, d. 16 listo
marca r. 1901 uzyskało sankcyę Najwyższą. Naj- pada r. 1901 została przez ministra rolnictwa i 
:VYżej zatwierdzone i ogłoszone zostały następu- dóbr państwa zatwierdzona instrukcya, określa
J<~:ce przepisy czasowe o budowlach i urządze- iąca warunki szczegółowe dozoru nad wykona
mach górniczych w obrębie 100-sążniowego pasa niem naprawy i przebudowy budowli górniczych 
pogranicznego Królestwa Folskiego z .A.ustryą i w pasie pogranicznym. Treść rzeczonej instruk-
Prusami.*) cyi brzmi, jak następuje:*) 

*) Zbiór praw i rozporzs,dzeń ri'ls,du, r. 1901, M 39. art. 780. *) Zbiór praw i rozporzs,dzeń rzs,du, r. 1902, dział l, M 4. art. 25. 
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Przy wyjednywaniu pozwoleń na wznosze- o ile projektowane wzniesienie budowli i urzą
nie w obrębie 100- sążniowego pasa pograniczne- dzeń ma mieć miejsce w pobliżu urządzeń cel
go Królestwa Folskiego z Austryą i Prusami no- nych, swoją opinią ze wskazaniem co do budowli 
wych budowli i urządzeń, potrzebnych dla prze- czasowych przewidywanego czasu ich istnienia. 
mysłu górniczego, jak również przy wznoszeniu § 4. Po wydaniu pozwolenia na zadośćuczy
rzeczonych budowli, przebudowie i gruntownej nienie prośbie przemysiowca górniczego przed
naprawie istniejących już w pasie pogranicznym stawione przez niego plany w zaświadczonych 
budowli i urządzeń winny być zachowywane na- przez Zachodni zarząd górniczy _k?piach pr~esy
stępujące przepisy: ł'ają się przez ten ostatni do mieJscowego mży-

§ l. Przemysłowcy górniczy, posiadający w niera okręgowego, dla którego plany te sł'użą ja
przytoczonym powyżej pasie pogranicznym nie - , ko wskazówka przy dozorze nad wykonaniem wy
ruchomości górnicze, w razie konieczności wznie- mienionych w nich budowli; takie same kopie 
sienia w ich obrębie jakichkolwiek budowli lub wzmiankowanych planów przesyłają się przemy
urządzeń albo przebudowy lub powiększenia ist- sł'owcowi górniczemu, a oryginał'y przechowują 
niejących, winni wyjednywać specyalne na to po- się w aktach zarządu górniczego. 
zwolenia. § 5. Gruntowna naprawa istniejących bu-

§ 2. Prośby o uzyskanie tych pozwoleń dowli i urządzeń górniczych uskutecznia się za 
winny być napisane na imię dowodzącego woj- pozwoleniem Zachodniego zarządu górniczego. 
skami Warszawskiego okręgu wojennego i poda- Przy podawaniu w tym celu próśb na imię Za
wane na ręce miejscowego inżyniera okręgowego. chodniego zarządu góruiczego zachowuje się po
W prośbach tych winny być zawarte wszelkie po- rządek, przytoczony powyżej w §§ 2 i 3 niniej
trzebne dane dla możności sądzenia o celu i rze- szej instrukcyi. 
czywistej potrzebie wzniesienia budowli i urzą- § 6. .Zwykł'a naprawa budowli i urządzeń 
dzeń, o których mowa; oprócz tego do prośby uskutecznia się bez specyalnego pozwolenia, lecz 
winny być dołączone w trzech egzemplarzach: l) miejscowy inżynier okręgowy winien baczyć, że
plan ogólny należącej do przemysł:owca górnicze- by pod postacią zwyklej naprawy nie był'a wy
go nieruchomości ze wskazaniem jej położenia konywaną ani naprawa gruntowna ani przebudo
odnośnie do granicy państwa i z dokladnem ozna- wa. Przytern za zwykł'ą naprawę należy uważać 
czeniem rozkładu ma_Jących być wzniesionemi bu- wszelkie roboty, reparacye i poprawki, wykona
dowli i urządzeń oraz wszystkich znajdujących nie których koniecznem jest w budowlach i urzą
się już na tej nieruchomości budowli; 2) szczegó- dzeniach dla utrzymania ich w należytym po
lowe plany i przecięcia mających być wzniesio- rządku. 
nemi nowych budowli i urządzeń; 3) zgodę prze- § 7. Odbudowanie spalonych lub w inny 
myslowca poddania się tak warunkom, które wy- sposób uszkodzonych budowli i urządzeń, bez 
mienione są w punktach 1-3 artykułu 2-go Naj- których niemożebnem jest wydobywanie ciał' ko
wyżej zatwierdzonych dnia 30 marca r. 1901 prze- palnych, może być uskutecznione bez otrzymania 
pisów czasowych dla budowli górniczych, jako specyalnego na to pozwolenia. lecz nie inaczej, 
też i tym, ustanowienie których okaże się ko- j jak zupełnie zgodnie z raz zatwierdzonymi pla
niecznem w celach zabezpieczenia dozoru celno- nami. Konieczność takiego odbndowania winna 
policyjnego nad omawianym. pasem. [ być zaświadczona przez inżyniera okręgowego, 

U w ag a. W opracowaniu warunków (§ 2), który, zawiadomiwszy o tern Zachodni zarząd 
koniecznych dla zabezpieczenia dozoru celno-po- 1 górniczy, ma nadzór nad odbudowaniem. 
licyjnego nad 100- sążniowym pasem, przyjmują l § 8. W razie zaszlej koniecznvści zmiany 
udzial tak naczelnik okręgu straży pogranicznej, 

1 

rozkładu wewnętrznego w istnieją0ych budowlach 
jako też i naczelnik okręgu celnego. i urządzeniach lub w takich, na wzniesienie któ-

§ 3. Inżynier okręgowy po otrzymaniu rych otrzymano pozwolenie, takie odstępstwa do
wzmiankowanej w § 2 prośby sprawdza wszyst- 1 zwalane są przez inżyniera okręgowego w tym 
kie zawarte w niej wiadomości i dane, jak rów- razie, jeżeli nie dotyczą one zmiany pierwotnego 
nież dokładność planu. Po uświadomieniu o rze- l stanu budynku, jego wymiarów albo zastosowania 
czywistej konieczności i celu projektowanych l do jakichkolwiek nowych potrzeb. 
przez przemysłowca górniczego budowli i urzą- § 9. O wszelkiem pozwoleniu, wydanem 
dzeń inżynier okręgowy przesyła wzmiankowaną przez dowodzącego wojskami Warszawskiego okrę
prośbę przemyalowca górniczego wraz ze wszyst- · gu wojennego na wzniesienie nowych budowli, 
kimi załącznikami oraz swoją opinią i odezwą powiększenie istniejących oraz uskutecznienie 
do Zachodniego zarządu górniczego, który przed- przebudowy, jak również o pozwoleniach, wyda
stawia calą korespondencyę do decyzyi dowodzą- nych przez Zachodni zarząd górniczy na usku
cego wojskami Warszawskiego okręgu wojennego tecznienie gruntownej naprawy, inżynier okręgo
wraz z następującymi dokumentami: odezwą za- wy obowiązany natychmiast zakomunikować na
żądaną od naczelnika okręgu straży pogranicznej, czelnikowi okręgu straży pogranicznej do wiado
odezwą, zażądaną od naczelnika okręgu celnego, mości oraz naczelnikowi powiatu dla wydama po-
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lecenia straży ziemskiej_, a ~ pozwoleniach, wy- ~ spełnienia tego żądania inżynier o~ręgowr, ma 
dsnych przez samego mżymera okręgowego na prawo wstrzymać dalsze prowadzeme robot. O 
zmianę w rozkładzłe wewnętrznym istniejących każdym takim wypadku wstrzymania prowadzo
budowli i urządzeń, lub takich, na wzniesienia nych robót inżynier okręgowy obowiązany zako
których otrzymano pozwolenie, inżynier okręgo- munikować natychmiast Zachodniemu zarządowi 
wy, oprócz zakomunikowania tym samym, co górniczemu. Dozór nad prawidłowością wyrnie
powyżej osobom, winien zawiadomić również zja- nionych w artykule 11iniejszym czynności prze
chodni zarząd górniczy. mysłowca górniczego należy również, oprócz in-

§ 10. Jeżeli inżynier okręgowy przy wzno- żyniera okręgowego, do organów policyi miejsco
szeniu nowych jak również przy przebudowie al- wej i straży pogranicznej; organy te nie mają 
bo gruntownej naprawie istniejących budowli za- l jednak prawa robienia na miejscu samowolnych 
uważy odstępstwo od zatwierdzonych planów l rozporządzeń, dotyczących sprostowania od
(§§ 4 i 7) al~o dostrzeże? że J?Od pozorem napra- stępstw l~b wstrzymania. rob~t, le?z obowiązane 
wy zwykleJ uskuteczma się gruntowna (§ 6), są komumkować o tern Inżymerowi okręgowemu 
wówczas inżynier okręgowy obowiązany jest za- ~ dla uskutecznienia przez niego odnośnych roz
żądać od przemysłowca górniczego sprostowania porządzeń. 
dokonanych przez niego odstępstw, a w razie nie- K. S. 

Zachowawcze w porównaniu z innymi dzia- ~ zagłębia Dąbrowskiego, a przeważnie kopalni Ka
łami techniki górnictwo w ostatnich latach zro- zimierz znacznie różni się od innych, gdzie taka 
bilo olbrzymi krok naprzód dzięki wprowadza- podsadzka byla wprowadzona, przeto w zależno
niu podsadzki płynnej.*) Idea ta nie jest nowa. ści od warunków miejscowych wypadlo wprowa
Już w r. 1885 stosowano taką podsadzkę częścio- dzić pewne zmiany zarówno w sposobie odbudo
wo w niektórych kopalniach amerykańskich. prze- wy, jak i w wielu szczegółach wykonania pod
ważnie w celu pozbycia się olbrzymich zwałów sadzki. Poniżej podane będą wyniki rocznych 
szlamu sortowniczegv. W sposobie odbudowy po- doświadczeń, dokonanych w tym celu na kopal
kladów nie miało to jednak wielkiego znacze- ni Kazimierz. 
nia. Następnie podsadzkę plynną zaprowadzono Warunki zalegania pokładu. Kopal
w r. 1895 w zagłębiu Zwikau-Lugau-Oelsnitzer**) nia Kazimierz zajmuje wschodnie krańce zaglę
jako uzupełnienie podsadzki suchej. Mianowicie, bia Dąbrowskiego. Foklady redenowskie wystę
w celu otrzymania większej ścisłości i zmniejsza- pują tutaj w postaci jednego pokładu znacznej 
nia przez to osiadania podsadzki suchej, które, grubości. Ogólna rozciągłość pokładu ze wscho
jak wiadomo, dochodzi do 50% początkowej ob- du na zachód fakLycznie tworzy nadzwynzaj krę
jętości, przestrzeń pomiędzy kamieniami podsadz- l tą i nieprawidłową linię (przeważnie w zachocl
ki suchej wypełniano szlamem płuczkowym. Po niej części kopalni). Upad ma kierunek z pólno
raz pierwszy na szeroką skalę zastosowano, pod- cy na południe, przyczem pokład miejscami wy
sadzkę płynną w kopalni Mysłowice na Sląsku chodzi na powierzchnię. W różnych kierunkach 
Górnym w r. 1904. Stąd szybko zauzęla ona roz- przecinają pokiad linie dyslokacyjne (również 
powszechniać się i po innych kopalniach zagłębia przeważnie w części zachodniej), co wielce utrud
Sląskiego, w sąsiednie~ .a~stryacki~h. obszarach nia jego od~mdo":'ę: Miej_scową cechą _kopaln~ jest 
węglowych, w Westfaln 1 mnych mie.JSCach. to, że wymiary JeJ w klerunku rozCląglośCJ po-

W zagłębiu Dąbrowskiero najprzód wprowa- kładu są zawarunkowane uskokami znacznej wy 
dzono sposób podsadzki płynnej w październiku sokości, równoległymi do linii upadu. 
r. 1903 w kopalni Kazimierz Warszawskiego to- Grubość pokładu, wynosząca w środku ko
warzystwa kopalni węgla i zakładów hutniczych. palni na poziomie 320 11z od 14 do 16 m, w kie
Wprowadzono ją tutaj tytulem próby. Wkrótce nmku wychodni (na północ) zmniejsza się do 
jednak rozszerzono zakres stosowania tego sposo- l 111, a czasem poklad zupełnie nawet wyklinia 
bu i stopniowo cala kopalnia przejdzie na pod- się. Upad jest nadzwyczaj zmienny i waha się 
sadzkę płynną. od 0° do 24°. W polu, gdzie byla rozpoczęta ro-

Ponieważ charakter pokładów węglowych bota z podsadzką płynną, grubość pokladu waha 
się od 13 do 16 nt i upad od 15° do 22°. 

*) Przegl&d Górnic~o-Hutniczy, r. 190!, ,\,,Y, 11 i 12. 
**) J"a.h.rbuch fiir d. Berg-und Hiittenwesen im Konigraich 

Sachsen, 1903. 

System robót przygotowawczych. 
Wskutek znacznej grubości pokładu i dużego 
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upadu na kopalni Kazimierz zastosowano sposób l w sposób następujący. Wymiary pola zależą od 
odbudowy p oprzecznej warstwami poziomemi. Te- warunków miejscowych i faktycznie są dowolne. 
go sposobu przy podsadzce płynnej, o ile mi wia- ~ Pochylnia od głównego lub pośredniego chodni
damo, nie używają na żadnej kopalni. Wszędzie, ka pędzi się jedno lub dwustronna. Ta ostatnia. 

Przecięcie pochylni VI-ej ( A 1 B 1) . 

jest lepsza, ponieważ pro
wadząc odbudowę z obu 
stron pochylni, m o ż n a 
ześrodkować przy niej 
większą li czbę robót, co 
zmniejsza koszta przewo
zu. Rys. l przedstawia 
przekrój pochylni VI-ej, 
a rys. 2 plan pierwszej 
warstwy. Na rysunkach 

~ l3-wa,,ł.,..~ t } 1-' 
~-<OC.~ - ____ ._ __ 1 yc 1 a oznacza g~owny 

"; )2- • chodnik przewozowy, pę-
- - ---- -- -•- -· . clzony w środku })Okładu 

l J ~ " _____________ -~--- węgla, a
1 

chodnik, pędzo-
. /, .,; \r·1.,,.i',,,w~ 11y pod stropem, ~·ówno-

- ___ tui•!:' ..!'t!."'~~" _•!::o_:n_:_k~ t:•=.·~·!.".C:.~" _. __ - legły do a, obecme słu
żący do odmulania męt

RYs. l. 
nej wody z podsadzki. 
N ad ty m i chodnikami 
pozostawiony j e s t filar 

gdzie upad nie przenosi 15°, zastosowano po- oporowy 7 111 gru1ości po linii pionowej. N a fi
wszechnie używaną za granicą odbudowę warstwa- larze tym na obie strony od pochylni idą chod
mi pochył:emi, równoległ:emi do płaszczyzn uła- 1 niki l, 2, 3 i t. d. w kierunku rozciągłości po
wicenia. Sposób ten wielokrotnie był: przedmio- kładu co 5 m, licząc po linii pionowej. Chodni-

. ki te stanowią osnowę 

Plan warstwy J-ej. war s t w poziomych po 
5 m wysokości każda. 
Chodniki spą€;;owe 
war s t w poszczegolnych 
J' ą c z ą się przecinkami 
pochyłemi w kierunku 
w z n i o s u, sł:użącemi do 
przewietrzania i do prze
prowadzenia rur. Chod
n~om w hl~unku ro~ 
ciągło ś ci nadaje się 
wznios 1°-1 1

/ 2°, żeby 
woda z podsadzki szyb
ko ściekała. Z początku 
były przeprowadzone 
chodniki 1 i 2, t. j. dano 
osnowę dwom warstwom 
poziomym. W obu war
stwach od wymienionych 
chodników były popro
wadzone również ze 
wzniosem na 1° przebit

130 ,.., 

--- ki w ki e run ku stropu 
[-~-e-::-=-=_-~-~-~-~-:__-~:-__:j]L~.:.=::--t-~~-'-~~==--__:_::::=:L...::....---'-.-C-----'=---~=---- pokład u b b i b W i połą-

czone przecinkami d l a 
przewietrzania. Z tych 
wyrobisk poprzecznych 

<i 
RYs. 2. 

tem rozpraw w literaturze górniczej, bliższy więc 
jego opis jest zbyteczny. 

Roboty przygotowawcze przedstawiają się 

pędzono chodniki la i 2a w warstwie pierwszej 
i takież w warstwie drugiej i połączono je prze
bitkami dla przewietrzania, równoległemi do bb 
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i b 1b1• Chodniki w kierunku rozciągłości w każ- j VI-ej pokład był zgnieciony kilkoma niewielkimi 
dej warstwie wypadły po 130 lll długości po obie uskokami, nie wychodzącymi z pokładu. Z tego 
strony od pochylni, ponieważ na takiej mniej 1 powodu w każciem wyrobisku nadzwyczaj trudno 
więcej odległości z obu stron od pochylni były było utrzymać chodnik górny. Zwykle zawalaJ: 
uskoki. tworzące n aturalną granicę pola. Jeżeli się on, tracąc swą formę, jak to widać na rys. 3. 
przeszkód takich nie ma, lepiej jest robić pole Wskutek tego obecnie każda warstwa przygoto
w kierunku rozciąg-łości możliwie długiem, l wuj e się nieco inaczej. W każdej warstwie pę
wskutek czego zmniejsza się liczba pochy lń na dzą tylko chodnik kierunkowy po spągu. Kiedy 
danej płaszczyzni e . krańcowa część warstwy niżej leżącej zostanie 

wybrana i podsadzona, wówczas, stojąc 
już na piasku, pędzą od chodnika w no
wej warstwie przebitki (rys. 4) bb ze 
wzniosem 1° w kierunku piętra i łączą je 
przecinkami, tworząc takim sposobem fi
lary, jak to widać na rys. 5. Przy takim 
sposobie roboty podsadzka idzie nie z 
górnej warstwy, lecz z odbudowywanej. Ru
ry lepiej przeprowadzać pod stropem wy
robiska, żeby podsadzka była możliwie 
dokładna. Dla tego też dogodniej jest 
prowadzić wyrobiska przygotowawcze na 

RYs. 3. całą wysokość warstwy, t. j. 5 m, ponie
waż wtedy przy odbudowie nie potrzeba 

Jednoczesne przygotowanie do odbudowy 

1 

robić żadnej wdzierki, żeby mieć przodek dosta
obu warstw było vrzedsięwzięte w tym celu, że- tecznie wysoki, i następnie rury, przeprowadzone 
by mieć dobry dost<;p do każdego wyrobiska pod kapami obudowy, nie przeszkadzają przy ro
pierwszej warstwy chodnikami wyżej leżącej dru- bocie. Z powodu znacznych wymiarów 4X5 m 
giej warstwy, w których były przeprowadzone wyrobiska robót przygotowawczych zbliżają się 

do wyrobisk odbudo
Przecięcie po JLV (Rys. 5). wy filarowej. 

Tak lub inaczej 
przygotowana do od
budowy warstwa two
rzy pole, przygotowa
ne do odbudowy krót
kimi filarami. 

RYS. 4. 

Kończąc opis ro
bót przygotowaw
czych, należy jeszcze 

-J-- \3 i'-zauważyć, . że do od-
- - - - - - - 1- . - ~ krowadzenia w s zys t-

, ·~c"-"=""'·~ - _____ . ______ -1-. t i; {i ej wody z podsadz-
o-l } 1 3 ki do zbiornika odmu-

- - - - - - - - - - - - - · • - - 1. · - l aj ącego służy prze
cinka pochyła, łączą
ca zbiornik z warstwą 
pierwszą. Na rys. l 
przecinka ta oznaczo
na jest lit. a1 2 a. 

Odbudowa. War-
stwa, przygotowana 

rury, oraz w tym celu, żeby podsadzka płynna l do odbudowy tym lub innym sposobem, przedsta
wylew::la się z _rur do wyrobiska z_ góry, . jak do l w_ia, jak t.o wyże,i b~rło z_aznaczone, szereg k~ót
pudła, 1 mogla Je doskonale wypełn_1ć do w1erzchu, kwh :filarow. Wym1ary wh zależne są od wiel
t. j. do poziomu drugiej warstwy. Ządany cel był kości kąta upadu i grubości pokładu. Szerokość 
najzu~ełniej osiągnięty, ale zjawily się innego filaru w spodku wynosi około 10m, długość waha 
rodzaJU niedogodności, wskutek których taki spo· się, zależnie od wspomnianych warunków; zwykle 
sób robót przygotowawczych był zarzucony. jednak nie przenosi ona 20m. Oczywiście, filary 

Rzecz była tego rodzaju. W polu pochylni w_ samym stropie i spągu wypadają w postaci 
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graniastoslupów trójkątnych i objętość ich jest 
mniejsza od objętości filarów środkowych. 

Odbudowa odbywa się w następującym po
rządku: Najprzód wybiera się filar 1-y (pod stro
pem); przodek skierowany jest w stronę, wskaza
ną strzałkami, przytern od strony :filaru drugiego 
zostawia się "noga" grubości 2-3 m,, (rys. 5, 6 
i 7). Noga pozostaje w celu ochrony chodnika 
dla przewietrzania. Po wyj ęciu pierwszego filaru 

3 z każdej strony pochylni. Kiedy kilka pierw
szych filarów (zwykle 9) wybrano i podsadzono, 
można zacząć odbudow~ krańcowych filarów war
stwy wyżej leżącej, stojąc na podsadzce warstwy 
niższej . Z powyższego widać, że przy tym spo
sobie niema żadnych pięter i pole każdej po
chylni wyjmuje się stopniowo z dolu do góry, 
dopóki nie będzie zupotnie wybrane. 

W warstwach, leżących na podsadzce, dotąd 

Plan warstwy III-e j. 
___! l J! 

RYs. 5. 

wyrobisko izoluje się tamami filtracyjneroi f!, po- nie zauważono żadnych pęknięć, spotykanych 
czem puszcza się do niego podsadzkę. W tym zwykle przy podsadzce suchej wskutek jej osia
czasie zaczynają wyjmować drugi i trzeci filar, dania. Podsadzka piaskowa tworzy masę dosta
zostawiając w każdym nogi od filarów sąsiednich. tecznie ścislą i po niej można chodzić nawet wte
Kiedy wyrobisko po pierwszym filarze już jest dy, gdy podsadzka idzie. 

Przecięcie po K L (rys. 5 ). 

RYS. 6. 

wypełnione podsadzką, wtedy zostawioną nogę 
można wyjąć do samego piasku. Po wybraniu 
drugiego i trzeciego filaru skierowują tam pod
sadzkę i zaczynają wyjmować filary 4, 5 i 6. Ta
ka liczba przodków pozostaje sta.tą, tak że w każ
dej warstwie jednocześnie idzie 6 przodków, po 

Obecnie odbudowa idzie już w trzeciej war
stwie. Nad pochylnią i obok niej zostawiono fi
lary oporowe, gdyż w przeciwnym razie bylaby 
ona zalana piaskiem (rys. 1). 

Obudowy nie będę opisywał, ponieważ nie 
przedstawia ona żadnej osobliwości. Zauważę tyl-

• 
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ko, że w kopalni Kazimierz cala obudowa pozo- płaszczyzny uławicenia. Taką jest np. pochylnia 
11taje w wyrobiskach nietknięta z obawy, żeby VII-a, w dolnej części której odbywa się odbudo
nie zawalić ich przed podsadzeniem. Na kilku wa warstwami poziomemi, a w górnej pochylemi. 
kopalniach śląskich, pracujących z podsadzką Jednakże sposób odbudowy war~twami poziome
płynną, zauważyłem również, że i tam prawie mi w porównaniu z odbudową warstwami poeby
nigdy nie wyjmują drzewa z obudowy . Cala osz- lemi ma poważne zalety; a mianowicie: l) Foklad 

Prz eciecie po L l B C D E F (rys 5 ). 

RYS. 7. 

czędność w obudowie polega na tern. że stawia
nie organów jest zbyteczne. 

Ciekawą jest ta okoliczność, że zwykle przy 
robocie z zawalaniem stropu i niebezpieczne w 
swych skutkach "tąpnięcia" bywają tylko przy 
odbudowie pierwszeJ warstwy, przy odbudowie 

• 

RYs. 8. 

od razu wybiera się na całą jego grubość, podczas 
gdy przy warstwach pochyłych potrzeba go brać 
na dwa lub trzy razy, a przytern za każdym ra
zem potrzeba prowad~ić nowe i kosztowne roboty 
przygotowawcze; 2) osiąga się większe ześrodkowa
nie robót; 3) przewóz odbywa się prawie wylącz

nie po linii poziomej; 4) 
cale wydobycie schodzi 

-- r - trtylko po jednej pochylni; 
li, ;'-; 5) prze~ażna cz ęść wody, 

- - ~-- \ 1 j sącząc się przez stale po-
- _1 l większające się masy pias-

ku, doskonale odmula się; 
6) przy robocie warstwami 
pochyleroi możliwe są ta
kie wypadki: przypuśćmy, 
że poklad ma grubość 10m 
(rys. 8); brać go od razu nie 

zaś warstw następnych nie były one zauważo- można i potrzeba przeto wyjąć najprzód dolną 
ne. Wyjaśnienie tego ciekawego zjawiska, obser- l warstwę, 5 m grubą i wtedy dopiero brać resztę; 
wowanego w najrozmaitszych warunkach, nie wyję~ie pierwszej warstwy zupełnie równo w prak
wchodzi jednak w zakres niniejszej pracy. tyce jest niemożebne i często zdarza się, prze-

. Wyżej wspominałem, że w kopalni Kazi- ważnie w węglu kruchym, że po odstrzeleniu za
mierz upad pokładu jest nadzwyczaj zmienny i 1 brano strop na 2-3 m wyżej, niż chciano; wszyst
często na jednej pochylni waha się od 0° do 23°. ko to wypełni podsadzka, ale wtedy warstwa gór
W takich razach w tej części pochylni, gdzie l na będzie miała nadzwyczaj nierówny spodek 
upad nie przewyższa 15°, wypada stosować odbu- piaszczysty (nn), co 1macznie utrudnia robotę. 
dowę warstwami pochylemi, równolegleroi do (D. N.). Aleksander Tyszlla. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W październiku r. 1904 wytwórczość galmanu by.J:a następująca: -

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

Nazwa kopialni Paździer- Od początku l Paździer- Od ]•Oczątku Od początku roku 

nik roku. do _31 nik 10ku do 31 Październik do 31 paGdzier-
października. października nik a 

-
t p u d ó w pudów ~ pudów % 

Bolesław 76732 830 ].l) gr 64fi 858 3o4 + 149r4 + rg + 27 559 + 3 
Józef. ros 972 r o8og88 159 44-1 1 -187 s8o + 53 472 + jO + 406 592 + 38 
Ulisses 216875 l I q40973 265 979 2 449 191 + 49 10·1 + 23 + so8 218 + 26 

' 

Razem l 399 579 l 3 852 7o6 l 517 o6g l 4 795 075 l + 1 r7 49D + 29 l+ 942 36g l + 24 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 195151 pudów i drobny 321918 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904: wyd o byto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1903 

Nazwa kopalni Paździer- Od poczs,tku Paździer- 1 Od pocze,tku Od początku roku 

nik roku do 31 'k roku do 31 Październik do 31 paździer-
pa.ździernil<a n l l października nika 

p u d ó w pudów l % pudów l w 
lO 

l 

/+ 
l+ -

Bolesław 26 517 225 326 29 555 317o68 + 3038 11 +gr 742 41 
Józef . -- - - - - - - -

Ulisses 3744 34600 2782 l 32700 - g62 ,- 26 - 1846 - 5 

Razem 3026r l 259932 l 32 337 l 349828 l + 2o]6 l+ 7 1 +8g8gn l + 35 

Dnia 31 października pozostalość wydobyte- i zarobili 26 763 ruble. Przeciętny zarobek jedne
go galmanu na kopalniach wynosiła 850 872 pu- go robotnika wynosił na dniówkę 94 kop. Wy
dy, galmanu z błyszczem ołowiu 1±1560 pudĆ>w. padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 14, 

W październiku r. 1904 w 3 czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- ~ i 10, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
nosiła 1092. Robotnicy odrobili 28 391 dniówek i 

Pfukanie galmanu. W październiku r. 190± wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

. 

Razem . 

Rok 1903 

Paździer- Od poczs,tku 

nik roku do 31 
października 

p u 

g6288 l 763 r76 
17 500 101 200 

l 16r 8oo r 226 1go 

275 588 l 2 ogo 626 

Rok 1904 

Paździer- Od poczs,tku 

nik roku do 31 
października. 

d ó w 

99]65 l go8345 
- 15 000 

124 572 l 348440 

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

Październik 
Od początku roku 
do 31 paździer-

nik a 
pudów l % pudów l % 

+ 3477 + 4 + 145 r6g + 19 
- 17 500 - 100 - 8626o - 85 
- 37228 - 23 + 122250 + lO 

.. 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu był'a następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1903 

Paździer- Od początku 

nik roku do 3l 
października 

l 
p u 

4795 -JO 426 
- -

- -

Rok 1904 

-
Paździer- Od pocze"tku 

nik r~ku do 31 
października 

d ó --1 w 

2 553 
l 

42 853 
- -

38o 366o 

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

Od początku roku 
Paździe1·nik do 31 paździer-

nika 

pudów l % pudów l % 

- 22 .. p - 47 + 2427 l+ 6 
- - - l -

l + 38o + - + 366o + -

Razem l -1795 l 40426 l 2933 46513 1- 1862 1 - 39 1 + óo87 + 15 

Dnia 31 października r. 190:1: pozostalość gal- zatrudnionych robotników wynosiła 172. Robotni
mann płukanego na pluczkach wynosiła 596 435 cy odrobili 4463 dniówki i zarobili 2 667 rubli. 
pudów. błyszczu olowiu 122±9 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W październiku r. 1904 w 2 czynnych vlucz- wy nosił 60 kop. ·wypadków nieszczęśliwych z 
kach galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba robotnikami nie byfo . 

Wytapianie cynku. W październiku r.. 1904 ·wytwórczość cynku była następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1903 

-
Paździer- Od początku 

llik roku do 31 
października 

l 

p u 

l 

24 -177,65 203 8oo,Ó..j 
I2 956 12-JjÓ-J 
17 537 171 og3 

Rok 1904 

-
Paździer- Od pocze"tku 

nik roku do 31 l października 
d ó w 

24 36s,os 241 r I r ,3o 
12 8q 12) '95 
I8 379 175 825 

W r. 1904 wytopiono cynku więcAi 
(+) albo mniej (-),niż w r . 190 ~ 

Od początku rok 
Październik do 31 paździer-

u 

nik a 
pudów l o/o p u dów l % 

rr2,6o l l 
- - o + 37 31;),66 + 18 
- J42 - l + 631 + I 

+ 8..j2 l + + 4732 + 5 3 

Razem l 54 970{>1 499 457,64 l 55 558,os 542 '3' ,30 l+ sR7,-JO + t l + 42 673,661 + 9 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
1 
B 
(onstanty 
ędzin 

Rok 1903 

Paździer- Od początku 
· k l roku do 31 

lll października 

p u 

1 o6.4-45 17 756,35 
512 -1310 
519 4792 

Rok 1904 

Paździer- Od pocze"tku 

nik roku do 31 
października 

d ó w 

l 
2 326~~0 

l 
19 370,55 

421 

l 
4 529 

497 48g9 

-. 
W r.l904 otrzymano pylku więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1903 

Październik 
Od początku roku 
do 31 paździer-

nik a 
pudów l % pudów l Ol 

Al 

+r 26r,gs +Irg +l 6!4~20 + 9 
- 91 - ,g + 2I9 + 5 
- 22 l 

- 4 + 107 + 2 
l 

R azem l 2 095,45 26 8s8,3s l 3 2-14,-1o l 28 798,55 l+ 1 148,gs 
1 

+ s s l + 1 g~o,2o / + 7 

D nia 31 października r. 1904 pozostalość wy· l dniówek i zarobili 24 443 ruble. Przeciętny za r Jl·l'K 
topionego cynku w h utach wynosiła 43 338,90 p u- jedne~TC!. robotnika wynosi! na dniówkę l ruD. :!.7 
dów, pyłku cynkowego 5 944,10 pudów. 1 kop. w ypadków nieszczęśliwych z robotmkami 

W październiku r . 1904 w 3 czynnych hutach 

1 

było 10, zakończouych wyzdrowieniem zu pa+nem. 
cynk owych przeciętna licz ba zatrudnionych ro -
bot ników wy nosila 626. R obotnicy odrobili 19 397 R. K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w grudniu r. 1904. 

Nazwa 
k opalni 

Droga lalazna 
Warszawsko-Wiedańska 

iwka 
ortimer . 
ilowice . 

N 
M 
M 
R 
p 

rabia .Ranard 
ary t 
azimierz i Feliks K 

Sa 
Oz 
F 
J a 
An 
L 
M 
M 
Gr 
.R 
An 
J a 
F l 
A 
H 
Ta 
Al 
S t 
w 
Gr 

turu 
eladź 

lor-. . 
D 

toni 
eokadya. 
ikołaj i Franciszek . 
atylda 
odzieo I 

eden. 
drzej n i Tadeusz n . 

kób. 
otz Rudolf . 

ndrzej I. 
elena 
deusz I . 
wina. 
ella 
ańczyków 

odziec n 
Nierada 
Katarzyna i Ludwika. 

Razem. 

Droga żelazna 
Iwangrodzko-Dąbrowska 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia l{enard 
Pary t 
Kazimierz 
Antoni 
Re den 
Andrzej I . 
Helena 
Matylda . 
Tadeusz I . 
Jakób. 
Wańczyków 

Franciszek 

W o g óle 

l 

Rok 1903 l 
w Y s Ł A N 

W mi~sią.cu Od pocza,tku roku 
grudniu do 61 grudnia 

"' ~~p, ~ ~-<l p, ...... 
·o dł · .-4t'l ·o d-~ N 
bO j;:"'" bO """'" o <do o p,<d_g 

~ s"'.g ~ "''""' ~<l" ~<l" 

w A G o 

2 610 
2 225 
2 86! 
2552 
2 031 
2 :l78 
3 558 
2 736 
1 283 

:l68 
4,78 
-

32 
18 

-
10 

229 
54 

178 
47 
60 
8 

a:~ 

-
-
162 ·-

24 099 

1 258 
489 

l 387 
1 341 
1240 

152 
66 
l! 

26 

2 

5 975 

l 
119 
101 
130 
116 

92 
104 
162 
1:l4 

r. s 
12 
22 
-

l 
l 

-
o 

10 
3 
8 
2 
3 
o 
2 

-
-

7 
12 
6 

1 095 

57 
22 
63 
61 
56 

7 
3 
1 

1 

o 

271 l 

28 618 98 
21622 7( 
28 155 96 
2!.l465 101 
21 095 72 
25 9::1 89 
38 5!1 132 
33 6:l! !H> 
15 9!J7 55 

3 618 H 
6185 21 

11 o 
418 1 
191 l 
16U 1 
247 l 
877 3 
215 1 

2 024 7 
306 1 
551 2 
n o 

390 l 
! 8 o 
17 o 

!601 6 

1 6.20 6 3 a3 4 l 11 

26! 8fl6 907 

17 618 60 
6 7!5 23 

16 285 56 
13 607 47 
13 873 48 

7 o 
933 3 
744 3 
562 2 

92 o 
15 o 

273 1 
21 o 
13 o 

70 788 l 243 l 

-
R ok 1904 

~ 

W r . 1904 wysiano węgla wię-

o w bl G I., 
cei ( +) al bo mniej (- ), niż 

A w roku 1903 
-- --- ------

W miesia,cu Od pocza,tku roku 
do 61 grudnia l 

grudniu 

~ 
·o 
bO 
o 

~ 

N 

~ 285 
2 398 
2 6! 0 
2673 
2 ! 27 
2 062 
3 510 
:l907 
1430 

301 
39il 
-

48 
-
-
Tń 
75 
3! 

144 
56 
37 
-
-
-
-

378 
3!7 

81 

24301 

1 036 
309 

1 :.!34 
812 

1 322 

96 
60 
13 

15 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 

4 897 l 

-
~ -~p, 
~-~ ~ 
p,<d_g 
".o o 
~ ~ ... 

ó 

95 
100 
110 
111 
101 
86 

1!6 
121 
60 
13 
16 
-

2 
-
-

3 
3 
2 
6 
2 
2 

-
-
-
-
16 
15 
3 

1 013 

43 
13 
51 
34 
55 

4 
2 
1 

w 

20! l 

~ 
·o 
bO 
o 

~ 

l 
27 357 l 23 746 
::10 341 
~9 381 
24347 
U:l80 
37 ó5:l 
32 .~86 
[6 208 l 
a -1::11 ' 
5 895 

-
516 

73 
-

197 
l 600 

3:!9 
2 376 

533 
5!9 

51 
224 
-
-

4 365 

H 3! 8 1 
1 l !'JO . 

270145 

15 907 
4 17?. 

l! 964 
11 421 
13 714 

1 283 
94-l 
199 

11 
19 

776 

2 

63!15 l 

W miesif\CU 
~·~p, grudniu c!S•.-4 N 

~"" <do 
s aJ~ 
~<lk 

-- wagonów \ o· 
Al 

l 

l 
93 - a~5 -
80 + 17:J + 103 - 22! -

100 + 121 
+ 83 + 396 

82 - Uli -
127 - 48 -
10!1 

+ 
171 t 5:1 J 47 

l~ + a a 
20 - 85 -
- -

2 ' 16 + T o - 18 -
- -

l + 6n + 
5 - 15-l -
l - 20 1-
8 - 34 -
2 + 9 + 
:l - 23 -
o - 8 -
l - 33 -

- -
- -
J5 + 216 

94 + 
51 

9lfi + 202 + 

5! 222 1-
14 180 
51 153 
39 5~9 
46 + 82 + 

4 56 
a 6 
l 1 
o 
o 
3 11 

o 2 

215 1- 1 078 1-

W okresie czasu 
od pocza,tku roku 

do 61 grudni& 

"\Va.gonów l % 

12 - 12til - ' tj 

+ 
2124. 

+ 
10 

8 2186 8 
5 - 8! - o 

19 + 3 25'~ + 15 
9 - 1 613 - 6 
l - 98\J - 3 
6 - 1338 - -l 

11 + 211 + 1 
12 - 187 - 5 
18 - 290 - 5 

- - 11 - 100 
50 + 98 + 23 

100 118 - C2 
- - 160 - 100 
650 - 50 - 20 

67 + n3 

ł 
82 

37 t 124 58 
20 352 17 
1\i 227 7& 
38 - 2 - (} 

100 - 2~ - 30 
100 - 166 - 43 
- - !8 - l O(} 
- - 17 - 100 
133 2 764 173 

~97 1 + 14 \ + o 
i} 470 - 29 

1 + 5 249 + 2 

18 1711 lO 
35 2 570 :!8 
11 1321 8 
39 2 186 16 
7 159 1 

7 100 
37 

+ 
350 

+ 
38 

9 200 27 
7 363 65 

81 89 

+ 
4 t 27 

43 503 184 
21 100 

'1 00 11 85 

18 1- 73731 - 10 l l 

l 30 074 l 1 366 l 335 684 l t 150 l 29 198 l 1 217 l 333 560 l 1131 1- 876 /- 3 1- 2 12<l l - 1 

• 
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---

W grudniu roku 1904 przypadało do po- W grudniu roku 1904 przypadało do po-
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego dzialu pomiędzy kopalnie za~lębia Dąbrowskiego 
po 1010 wagonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 840 wa
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
24181 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwoła- w Golonogu z wagonów dr. żel. 'N arszawsko-Wie
ly 1369 wagonów, czyli 6°/0; winny były przeto deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
o'trzymać 22812 wagonów; przyjęły dodatkowo browskiej. Kopalnie wyslały tą drogą l 292 wa
ponad normę 589 wagonów. właściwe odwołanie gony, czyli 54 wagony na dzień roboczy, a 
wynosiło przeto 780 wagonów, czyli 3%. Droga przeto o 4:52 wagony, czyli o 54% więcej, niż 
żelazna podstawiła 23 397 wagonów czyli 875 wa- przypadało z podziału. 
gonów na dzień roboczy, a przeto o b85 wago- W g rudniu roku 1904 kopalnie wyslaly do 
nów, czyli 30fo więcej, niż kopalnie winny byly W arszawy 3 961 wagonów węgla, czyli 165 wagonów 
otrzymać. Oprócz tego droga żelazna podstawiła na dzień roboczy; mniej, niż w grudniu r. 1903, 
kopalniom ponad normę 822 wagony austrya- o 1091 wagonów. czyli o 220fo. W okresie czasu od 
ckie. 1 stycznia do 31 grudnia r. 1904 kopalnie wysla-

W grudniu roku 1904 przypadało do po- ły do Warszawy 52960 wagonów węgla, czyli 180 
dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wagonów na dzień rob.oczy; mniej, niż w tym sa
po 270 wagonów dr. żel. I wangroclzko- Dąbrow . mym okresie czasu r . 1903 o 57 wagonów, czyli o 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 0°/0 • W grudniu r. 1904 kopalnie wyslaly do 
6450 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały Łodzi 5 892 wagony węgla, czyli 245 wagonów 
805 wagonów, czyli 120fo, przyjęly dodaLkowo na dzień roboczy; mniej, niż w grudniu r . 1903 
ponad normę 44 wagony, właściwe odwalanie o 130 wagonów, czyli o 2°/0 • W okresie czasu 
wynosiło przeto 76J wagonów czyli 120fo . Droga od l styc2nia do 31 grudnia r. 1904 kopalnie 
żelazna poclstawila 4869 wagonów, czyli 203 wa- wysłaly do Łodzi 57 324 wagony węgla, czyli 
gony na dzień roboczy, a przeto o 776 wago- 1 194 wagony na dzień roboczy; mniej, niż w tym 
nów, czyli o 14-0fo mniej, niż kopalnie winny by- / samym okresie czasu r. 1903, o 11328 w'l.gonów, 
J::y otrzymać. czyli o 170fo. R . K. 

J rzegfąa fi teratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art_91{ułów, zawart_9ch w ważniejsz_9ch czasopismach górniczo=hutnicz_9ch· 

Gornozawodskij Listok (1904). Dodatek sposób. że przy jego pomocy można dokladnie 
techniczny NQ 12. a) .1. Terpigorew. O sposobach wybrać z otworu wszystek piasek zloty, co nie
odbudoiJJy po!.:tadów węgla kalllieltltego w !w palniaclz zawsze da się wykonać innymi przyrządami. 
Rosyi potuaniowej (c. d.). b) Feuiu . Z pralltyki lzwiestja Obszczestwa gornych inżenie
wrębiarek udarowych. Artykul zawiera wyniki row (1904) NQ 11. a) A. Wolsld. Przem_vsl ~oęglo 
prób zastosowania maszyn wrębowych w kopalni wv Rosvi Europejskiej ·w r. 1.408 (pocz.). I. Pol:ud
węgli:t Wozniesienskaja. Użyto wrębiarki syste- nie Rosyi. Autor porównywa ze sobą clann sta
mu Bechmann i Kettmann, poruszanej powietrzem tystyczne, ogłaszane przez biuro rady zjazdu 
ścieśnionem. Próby trwały w ciągu trzech mifl- przemysłowców górniczych południa Rosyi za 
sięcy i wykazały, że w porównaniu z pracą. ręcz-l okres trzechletni oc1 r. 1901 do r. 1903 włącznie, 
ną wydajność pracy górnika powiększyla się o i na podstawie tych danych kreśli uwagi, doty-
540fo przy zmniej~ze~i~ o 87°/0 ilości potr~eb?e- j czące. wytwórczości i spo~ycia donieckiego ]_Jali
go do wykonama JeJ czasu. Zarobek gormka l wa mmeralnego. b) R. 1ollkow. O zaopatrywaniu 
wzrósł przytern o 50°/0 • c) /?.. D. Li. Amerykm't- ; es/zadry m.orza Baltvcldego -cu węgiel /zamienny. Za
ski mchomy pr.syrzq,d wiertlliczv. Opis nowego l stosowanie odpadków naftowych jako paliwa dla 
przyrządu systemu Keytone, Driller i S-ka i wy- marynarki wojennej ma swoje dodatnie i ujemne 
niki prób, dokonanych w zakładach Putilowskich. strony, lecz w chwili obecnej sprawa ta dla bra
Wszystkie części przyrządu wiertniczego wraz z ku szczegółowych baclań pozostaje jeszcze nie
wieżą i silnicą parową stanowią jedną całość, spo- rozstrzygniętą. Co się tyczy węgla kamiennego, 
czywającą na platformie czterokołowej . Z po- to dotychczas na potrzeby marynarki na morzu 
między części przyrządu, służącego przeważnie Baltyckiem używany jest węgiel angielski w ilo
do poszukiwań piasku złotonośnego, najbardziej ści około 5 milionów pudów, w tem węgla z Car
zasługuje na uwagę czerpak, zbudowany w ten diffu okolo jednego miliona pudów. Próby za-

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



• • 

70 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNIUZY • 1905 

stąpienia węgla angielskiego odpowiednimi gatun- dwie położone na rusztach deski, zatrzymujące 
karni węgla donieckiego wypadły niepomyślnie, część podsadzki, powoli zmywanej strumieniem wo
lecz to wedlug autora bynajmniej nie jest dowo- dy, której zużycie wynosi 1,3 m3 na l m 3 podsadzki. 
dem, ażeby w państwie Rosyjskiero nie i:nożna b) C. Volk. Gich tociqg, dz ialajqc_v sa!lloczynnie . Ar
bylo znaleźć odpowiednich dla marynarki gatun- tykul zawiera krótki opis i rysunek nowego po
ków. Należy dokonać szczegółowych badań chylego gi chtociągu systemu Pohliya. c) Rossnel'. 
wszystkich gatunków, nie zaś kilku, jak to bylo O ulepszelliach przyrz qdu ratunkowego t. z w. pne
czynione dotychczas, i to nie tylko węgla do- umato.fora Mayera. Ulepszenia, o jakich mówi au
nieckiego, lecz również i dąbrowskiego a bardzo tor, są następujące: zabezpieczenie rury oddecho
prawdopodobne, że znajdą się gatunki, odpo- wej w ten sposób, ażeby przedostawanie się lugu 
wiadające stawianym przez marynarkę warun- gryzącego do ust osoby posługującej się przyrzą
kom. dem, bylo wykluczone, oraz wypełnienie worka 

Gliickauf (1904) NQ 49. a) Bawn i Ho.ffmann. oddechowego siatką z drutu niklowego dla nada
Najnowsze postfJPY odwadlliallia kopalli ż oraz bada- nia substancyi, pochlania,Jącej dwutlenek węgla, 
1tia nad pompami ró.&nych syste'Jtów (pocz.). Spra- jak największej puwierzchni. d) K . Lowl. Samo
wozdanie komisyi, powolanej w celu porÓ\vnania czynnie .e.:alllylcajqcy siEJ przvrzqd do ladowallin pfe
cizialania . pomp nowych i starych systemów za- có w prażalnych 1v hucie olowia u ej w Prz vbrmnie. 
równo pod względem ekonomicznym jak tech- Przyrząd, zbudowany przez autora, posiada samo
nicznym, oraz stwierdzen ia, któremu z pośród czynn ie zamykającą się zasuwę, która nie pozwa
nowych różniących się bardzo pod względem bu- la na wydobywanie się gazu i pylu podczas Ja
dowy i sposobu cizialania systemów przypadnie dowania. e) C. Ca1taris . Żużel 7.vielkopiecow_v i 
w udziale zajęcie miejsca dawnych pomp paro- celilelit w świetle teoryi Zulkowskiego (pocz.) . Ar
wych. Badanie pomp parowych w kopalni węgla tykul byl zamieszczony w czasopiśmie Stahl zmd 
Wiktor i pomp hydraulicznych w kopalni Dan- Eisen (r . 190±, ;N~ 14).*). f) Prsemysl górnic.so-lmtni
nen baum. b) Sprawozdanie .r:wiqzku 7.vlaścicieli ko- czy w Austryi w r. 1903 (pocz.). Dane statystycz
pah'z węgla brunatnego w prowincyi .Vadre1zsldej .sa ne o przemyśle górniczym. 
rok 1903/1 90-1. NQ 2. H. Ho.fer. Nafta na wyspach Zondskich 

NQ 50. a) joosten . PoglEJbianie szybu z apo- (pocz.). Bud~wa geologiczna wyspy Borneo. b) 
mocq samrażallia w lzopal11i Augusta 1Viktorya pod C Cauaris . Zu.&el wielkopiecowv i cement w Ś7.!Jietle 
Linsen (Recklillghausen). b) Prz emvsl żelazny 7.U reoryi Zulkowslziego (dok.) . c) - Prz emyst górnicz o
Stanac/z Zjednoczonych w r . 1903. N a podstawie hutn iczy w Austr_vi ·w r. 1903 (dok.). Dane staty
danych statystycznych, ogłoszonych przez tow. styczne o liczbie zatrudnionych robotników. d) 
Iron and Steel Association o wytwórczości, wy- P rzemyst solny w Austryi w r. 1902 (pocz.). Spra
wozie i przywozie surowych materyałów i wy- wozdanie, ogłoszone przez ministerstwo skarbu, 
tworów przemysłu żelaznego . zawiera dane statystyczne o przemyśle solnym w 

NQ 51. a) Bazmt i Ho.ffmamz. .Yajnowsze po- Galicyi, Salzburgu i Dalmacyi. e) W. Foltz . Rv
Stf}PY odwadniania kopalni oraz bada1da nad pom- nek weglowy i metalowy w gruduiu r. 190-1. 
panti różnych systemów (c . d.) . Badania pomp od- Źeitschrift fiir das Berg-,Hiitten-und Sali
środkowych wysokiego ciśnienia, poruszanych nenwesen (1904). Zeszyt 2-y. a) Gell tzeu. Z 
elektrycznie w kopalni Wiktor. b) j oosten . Po- powodu 150-letniej rocznicy zalożenia lzuty w .lfalo
glębianie szybu zapomocq zamrażauirr w kopalni panach. Historya powstania i rozwoju huty że
Augusta TViktorya pod Linseu (dok.) . c) Przemysi laznej od r . 1753 do r . 1904. b) B. Simmersbach. 
górniczy 10 A llg lii w r . 1903. Dane statystyczne D:::iat techniczny na wystawie prz emystu torfowego 
o wytwórczości i handl u zewn9trznym. 'W Berlinie w r. 190-1. O przemysłowem zużytko-

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und waniu torfu. Opis maszyn do wyrobu brykiet i 
Hiittenwesen (1905) NQ 1. a) v: Rmzz inger. Nie- ~ koksowania torfu oraz wytwarzania proszku de
co o odbudowie pokladów Wfjglowych .e pod~adzkq zynfekcyjnego i ściółki torfowej. c) B. Simmers
zapomocq zamulania. Opis odbudowy z podsadz- bach. Nowe pola na.flowe 7.U Kabfomii. Opis pól 
ką plynną w kopalni węgla Tatabanya na W ę- l naftowych i rozwoju przemyslu naftowego w Ka
grzech. Urządzenia wzorowane byly na gór~o- lifornii i porównanie z innymi okręgami prze
śląskich. Materyalem podsadzkowym sluży p1a- myslu naftowego w Stanach Zjednoczonych. O 
sek dr obnoziarnisty, bogaty w wapno . P rzy od- własnościach, skladzie i zastosowaniu nafty. d) 
budowie ·niektórych pól, zbyt oddalonych od szy- P róby i ulep szenia 1v górnictwie p ruskiem w r . 1903. 
bu, or az tam, gdzie pogłębianie szybu pociągało- Revue universelle des mines et de la me
by za sobą znac~ną stratę c~asu i kosztó_w, w:ybi- tallurgie (1904). Listopad. a) L. Campredon i 
to dla spuszczama podsadzki otwory w1er t m cze. G. Carnpredon. Oznacza1de zlata i srebra w rudach 
R ury, będąc w położeniu pionowem, zużywają drogq. suchq. R oznmcone po podręcznikach i cza
się bardzo malo, więc te~ zast?sow~no tu zwykle sopismach wiadomości, dotyczące oznaczania zło
r ury, używane do otworow w1ertmczych. Z aty-
kaniu się rur y w pierwszem kolanie zapobiegają *l Przegll\d Górniczo-Hutniczy, 1904 r., str. 632. 
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ta i srebra w rudach drogą suchą, autorzy zebra- spaleniu oblicza się zawartość metanu. Zapomo<'ą 
li w jedną systematyczną całość. uzupełnioną spo- tego przyrządu można wykryć 0,5 do 5% metanu. 
strzeżeniami z własnego doświadczenia na pod- a) H. Schneider. Nowy sposób od
stawie kilkoletniej praktyki. Praca zawiera: opis budowy z vodsadzkq. zapomoct! zamulani r. Autor 
narzędzi i odczynników, używanych do analizy, na podstawie prac, ogłoszonych w czasopismach 
wiadomości o rudach, zawierających zloto i sre- górniczych niemieckich, kreśli obraz obecnego 
bro, sposoby przygotowywania średnich prób i wy- stanu sposobu o,dbudowy z podsadzką plynną w 
konywania analiz, wreszcie typowe przyklady roz- Westfalii i na Sląsku Górnym oraz czyni uwagi 
bioru drogą suchą. b) E. Troussart. Hlelltr_vczna o warunkach zastosowania tego sposobu w Bel
przenośnia si(y 'W kopalni węgla Graud Hornn. gii. b) E. Laduron. Urz q.d:::enie systemu Le Witter 
Opis · maszyn wyciągowych, odwadniających i do automatycznego gas:::eui l pożarów z ostrzegaczem 
wentytaJorów elektrycznych. c) I . Coquillon. Lam- i prz vr:::q.dem, :::apobiegajqcym. .s·amarz aniu wod_v. 
pa bezpiecze/tstwa> stużq.ca do określania zawartości c) A. I-Iabets Pr:::em_vst górnic.z_y w Bośnii i Herce
gaz u btotllego ·w powietrz u llopatniallem. Lampa gowinie. Sprawozdanie z wycieczki, podjętej przez 
sklada się z akumulatora, zawierającego prąd o grono czlonków IX kongresu geologicznego we 
natężeniu 1 /~ amp i napięciu 4 v> lampki żarowej wrześniu r. 1903 do Bośnii Hercegowiny celem 
·o sile 11

/ 2 świecy i przyrządu do brania prób i poznania miejscowości, zasługujących na uwagę 
określania gazu ziemnego; zasada cizialania przy- pod względem geologicznym i przemyslowyro lub 
rządu polega na tern, że drut platynowy, rozża- też odznaczających się swem pięknem polożeniem. 
rzo~1.r do . bial?ści, spala w obecności tlen~ naj- ~ d) J. ~a_yley_. Zastosowanie suchego wiatru w pro
mmeJsze Ilości metanu, zawartego w powietrzu; cesie wzelkop1ecowym. 
na podstawie różnicy objętości próby przed i po rv: K. 

Kronika bie~ąca. 
Posiedzenie członków sekcyi górniczo-hut- ~ wemi, nie może przyjmować udzialu we w~zyst

niczej . Dnia 14 stycznia r. b. wieczorem odbylo kich posiedzeniMh rady, sekcya uznala za poży
się w lokalu resursy w Dąbrowie posiedzenie teczne zamianować drugiego przedstawiciela do 
czlonków sekcyi VII-ej górniczo- hutniczej od- rady; przf3dstawicielem tym obrany zostal p. STA
dzia~u Warszawskiego towarzystwa popierania ro- NJSLAW KoNTKIEwrcz. 
syjskiego przemysłu i handlu, na którem p. KA- / W końcu omawiano poruszona; przez chemi
ZIMIERZ SRoKOWSKI odczyta~ sprawozdanie z clzia- ków warszawskich sprawę zwolania w W arsza
lalności sekcyi górniczo-hutniczej za rok 1904;*) wie w r. 1905 posiedzenia sekcyi chemicznej z 
sprawozdanie zostalo zatwierdzone a do spraw- udziałem przyjezdnych chemików; uznano zwola
dzenia rachunków i dowodów sekcyi za rok 1904 l l anie takieg o posiedzenia za bardzo pożyteczne i 
wybrani zostali p .p . BRONISLAW JAsrŃsKI, FELIKS postanowiono pTzyjąć w niem udzial. S. 
KwiECIEŃ i STANisLAw Szv~tANowsKI. l Posiedzenie członków sekcyi górniczo-

N' ast\>pnie p. ALEKSANDER TvszKA od czytal o hutnicze.i. Dnia 21 stycznia r. 1905 wieczorem 
wynikach rocznej próby stosowania podsadzki 

1 
odbyło się w lokalu resursy w Dąbrowie pasie

płynnej w kopalni Kazimierz.**) dzenie członków sekcyi VII-ej górniczo-hutniczej 
W dalszym ciągu posiedzenia omawiano oddziału W arszawskiego towarzystwa popierania 

sprawę zamianowania drugiego przedstawiciela rosyjskiego przemyslu i handlu, na którem oma
sekcyi górniczo-hutniczej do rady oddziału W ar- wiano w dalszym ciągu niezałatwione na po
szawskiego towarzystwa popierania rosyjskiego przedniem posiedzeniu sprawy, poruszone w py
przemyslu i handlu. Ze względu na to, że sek- taniach, wyj ętych ze skrzynki zapytań, poezero 
cy?' górniczo-hutnicza, obejmująca dwa ważne odnośnie do przyjmowania w posiedzeniach sekcyi 
dz1aly przemysłu krajowego (górnictwo i hutnic- górniczo-hutniczej udział:u przez osoby, nie będące 
two), posiada w radzie oddzia~u tylko jednego l członkami rzeczonej sekcyi, postanowiono stoso
przedstawiciela w oSbbie p. WIKTORA ADAMIECKIEGO wać ściśle ustanowiony na posiedzeniu sekcyi z 
\hutnika), który przytern z powodu częstych wy- dnia 3 kwietnia r. 1897 porządek, przestrzeganie 
Jazdów, związanych z jego zajęciami obowiązko- którego bylo przez pewien czas zaniedbane; na 

1 m?CY teg_o P,or~ądku os?by,_ nie będące c_zlonka-
n·c *) ~p:ra.wozdanie pomieszczone zosta.ło w X! l! Przeglądu Gó:r- l m1 ~ekcyi gor~ICzo-h:utniCZeJ, mog~ przyJ~OWaĆ 

1 zo-Hutntczego z r . b. (str. 36-38). udzial w posiedzeniach rzeczoneJ sekcy1 lecz 
U ) Druk odczytu p. Tyszk.i rozponzęty zosta.ł w X! 3 Przeglą- 1 • b Ć d · d ' 

<lu Górniczo-Hutniczego. Winny Y one w prowa zone przez Je n ego z 
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członków sekcyi z zapisaniem własnoręcznie do 
odnośnej książki. Oprócz tego postanowiono w 
tej kwestyi, co następuje: l) członek sekcyi gór
niczo-hutniczej ma prawo wprowadzić na posie
dzenie rzeczonej sekcyi nie więcej jak dwie oso
by, nie będące członkami sekcyi; 2) osoby nie 
będące członkami sekcyi górniczo-hutniczej, mo
gą przyjmować udział w posiedzeniach rzeczo
nej sekcyi nie więcej jak trzy razy na rok; do 
niektórych posiedzeń rygor niniejszy może nie 
być stosowany, o czem zarząd sekcyi każdorazo
wo wydaje odnośne postanowienie; 3) w posie
dzeniach sekcyi górniczo-hutniczej mogą przyj
mować udział również kobietv z zachowaniem 
ustanowionego powyżej porząlku; 4) ustanowio
ny powyżej porządek wprowadza się od dnia 22 
stycznia r. 1905. S. 

Złoża rud cynkowych i ołowianych w 
Bulgarvi. W okolicach miasteczka Bolizagraelu 
w Bulgaryi znalezione zosta.ły złoża rud cynko
wych i ołowianych; rudy te wydobywa towarzy
stwo akcyjne włoskie. Wydobywane rudy wysy-
łaj'\ się przeważnie do Austryi i Niemiec. S. 

Sposób zużytkowywania nieoczyszczonych 
gazów z pieców wielkich. Sposób polega na 
tern, że gazy z pieców wielkich, unoszące jeszcze 
cały pyłek, spalane zostają zupełnie w obroto
wych piecach rurowych z nadmiarem powietrza, 
przyczem zawarte w gazie cząsteczki pyłku ule
gaj'\ pod wpływem wytwarzanego ciepła zlepie
niu albo też stopieniu. Wskutek wirowego ru
chu gazów cząstki te skupiają '>ię w większe ma· 
sy, a te wchłaniają w siebie i lżejsze cząsteezki 
pyłku. Równocześnie powietrze, służące do o c hło
dzenia rozpalonego pieca, służyć może do wdmu
chiwania w piec wielki, tak że osobne ogrzewa
nie powietrza, utrzymującego proces spalania w 
piecu wielkim, staje si9 zbyteczne. (Pat. niem. 
154026, 5-VII-1903. W. A. HoFF'MANN z Remba-
chu w Lotaryngii). (Chemik P olski ). 

Wspomnienie pośmiertne. Dnia 3 grudnia 
1904 roku zmad w Krakowie w 50 roku życia 
Aleksander Mjchalski, inżynier górniczy, 
starszy geolog komitetu geologicznego w Peten;
burgu. Urodzony na Podolu, ukończył gimna
zyum w Kamieńcu Podolskim, a następnie w roku 
1879 instytut górniczy w Petersburgu. Poświę
ciwszy się geologii, wstąpił do założonego w 1882 
roku państwowego komitetu geologicznego w Pe
tersburgu i zajmował się przeważnie barlaniami 
geologiczneroi w Królestwie Polskiem. W ciągu 
kilkunastu lat zbadał prawie całą część kraju, 
polożoną na poludnie od Wisły i Bugu, zwraca
jąc główną uwagę na najciekawsze pod względem 
geologicznym i najważniejsze dla górnictwa po
łudniowe okolice kraju. Sprawozdanie ze swych 
badań pomieszcza[ MICHALSKI w języku rosyjskim 

w Wiadomościacl! !?omitetu geologicznego ( Iz'l.'IJiestja 
geologicseskawo komiteta) a niektóre z tych spra
wozdań, przetłumaczone na język polski, ukaza
ły się w Pamiętnilw Fizyograficznym. Główną pracą 
MICHALSKIEGo, mającą wielkie znaczenie dla na
szego kraju, jest mapa geologiczna, obejmująca 
znaczną część gubernii Kieleckiej i Radomskiej> 
po obu stronach gór Świętokrzyskich. Mapa ta, 
nad której wykończeniem pracowal MICHALSKI do 
ostatnich czasów, o ile na to pozwalała nurtująca 
go od dawna choroba, pozostała, niestety, w rę
kopisie. Wobec wielkiej doniosłości tej mapy 
(pierwszej od czasów Puscha, t. j. od lat 75) dla. 
geologii naszego kraj u, koledzy i przyjaciele 
zmarłego mają zamiar wydać ją na widok pu
bliczny, dopełniwszy ją wynikami prac innych 
badaczów z lat ostatnich. MICHALSKI zajmował 
się wiele kwestyą znajdowania się soli w naszym 
kraju, zarówno w jego poludniowej części (gu
bernii Kieleckiej), jak i w zachodniej (w okolicach 
Ciechocinka) i ogłosił w tym przedmiocie kilkar 
bardzo ciekawych artykułów w Przeglq,dzie Tech
niczltVIIt i we Wszechświecie. W ostatnich latach 
kierowal . poszukiwaniami soli, prowadzoneroi 
przez barona Kron en berga w o·kolicach Wło
cławka i, sądząc z krótkiego sprawozdania o tych 
poszukiwaniach, pomieszczonego we WszecMwiecie,. 
znajdowal się na bardzo dobrej drodze do znale
zienia soli w tej miejscowości. Wszystkie ogło
szone w druku prace MICHALSKIEGO stanowią do
wód, że posiadał on głęboki umysł badawczy, 
który nie zadawalał się obserwacyą i zbieraniem 
faktllw, lecz zawsze szukał związku między nimi 
i wnikał w istotę rzeczy, a wrodzona samodziel
ność umysłu doprowadzała go często do nowych~ 
oryginalnych a przytern trafnych poglądów. 
Ostatnią pracą zmarłego, wykonaną z polecenia. 
komitetu geologicznego, było szczegółowe zbada
nie geologiczne okolic Krzywego Rogu w guber
nii Chersońskiej, zawierających, jak wiadomo, 
bardzo bogate złoża rud żelaznych, stanowiących 
podstawę całego przemysłu żelaznego Rosyi po
łudniowej, a w znacznej części także i naszego. 
W roku nbieglym działalność MICHALSEIKGO zno
wu miała się przenieść do naszego kraju, a mia
nowicie komitet geologiczny powierzył mu kie
rownictwo badań geologicznych w naszem zagłę
biu węglowem, przedsięwziętych na życzenie i nar 
koszt właścicieli kopalń w celu określenia zapasów 
węgla w tern zagłębiu. Ciężka choroba nie po
zwoliła mu jednak wziąć udziału w tych bada
niach. Szukał na nią ratunku w Zakopanem, lecz. 
nie znalazł i, powracając do kraju, zakończył ży
cie vlf Krakowie. Przedwczesna śmierć MICHAL
SKIEGO pozbawiła naukę zdolnego i wielce poży
tecznego pracownika, a kraj nasz zamiłowanego i 
gorliwego badacza. Cześć Jego pamięci. 

------- ---- ------·------------------
1lo3BOJieHO IJeHsypo!O, 18 miBapn 1905 r. 

W drukami St. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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