
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPIS:MO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'rNICZJ~GO . 

Tom II. Dąbrowa, dnia l marca 1905 r. N2N2 4 i 5 (34 i 35). 

ROZPORZĄOZENIA RZĄDOWE. • 

O zatwierdzeniu przep1sow, ty c zących si ę zapobie- l ma ll1IeJSCP. ciągły ruch ludzi, pov;·inny być po
gania wypadkom niesz c ześliwym przy robotach w zakła- sypywane piaskiem lub popiołem. 
dach hutn iczych . l § 3. Budynki fabryczne powinny być ob-

Zarządzający ministerstwem rolnictwa i dóbr szerne. Również przejścia między maszynami, 
państwa . p1~zedstawil s~natowi rządzącemu dla 

1 

wsz~lkiego rodzaju mechani~ma~i i warsz~at~mi 
ogloszema. 1ż na zasadzie p . 5 dodatku do art. powm11y być na tyle szeroloe, zeby tak zaJęCl w 
714 tomu VII zb. pr. ustawy górniczej podług tern miejscu. jako i przechodzący obok robotni
ciągu dalszego r . 1902 zarządzająey ministerstwem cy nie ulegali niebezpieczeństwu doznania uszko
zatwierdził opracowane przez górniczy komitet clzenia od rnchomych części maszyn, mechaniz
naukowy :rrzepisy, _ tyczące się zapobiegania wy- mó'~ i war~ztatów . Przej~cia t~ ~_każdym razie 
padkom meszczęśhwym przy robotach w zaJda- powmny m1eć szeroko<ć me mmeJ Jednego arszy
dac_h hutniczyc~, d~dając, iż przepisy te otrzy- na, a przejścia przy piecach _(spaw:alnyc~,. pudla
muJą moc obow1ązuJącą od chwili ich ogłoszenia, wych 1 t . p .) ze ,_trony palemsk me mmeJ 3 ar
za wyłączeniem jednak tych postanowień, któ- szynów. z wyjątkiem wypadków, kiedy to jest 
rych wykonanie połączone jest ze zbudowaniem nie do wykonania skutkiem warunków fabryka
now.yc~ urząd_zeń i przyrządów, które to posta- cyi. . Same _maszyny a w szcz~gólności _trące się 
n owiema powwny być wykonane w ciągu termi- l częśCI powmny być nal eżycie ochn)mone. Do 
nu r ocznego od dnia ogłoszenia przepisów. przejść nie zal iczają s i ę odstępy pomiędzy usta-

Na oryginale pr zez zarządzającego minister- wionymi w rząd warsztatami, po których t o 
stwem rolnictwa i dóbr pań twa napisano: Za- odstęp:1Ch nie dopuszczonym jest ruch materya
twierdzam, d. 30 wrześllia r . 190-/. . P . Szwanebaclz. łów, wyr obów i ludzi; w tym też celu w odpowied

PRZEPISY, 
tyczące się zapobiegania wypadkom nieszczę

śliwym przy robotach w zakładach hutniczych. 

A. 

Dział l. 

P rzep isy ogólne ostroimości dla zarzqdów 
zaktadó-w. 

I. B u d y u ki f a b r y c z n e. 

nich miejscach powi nny być ustawione zagr ody. 
§ 4. Mosty, schody, drzwiczki w podłogach, 

galerye, platformy ruchome, doły, baseny, zbior
niki i wszelkie wogóle wgłębienia, zr obione na 
podwórzach fabrycznych i w podlogach budyn
ków fabrycznych, powinny być opatrzone stale
mi poręczami, nie niższemi, jak 11

/ 2 arszyna, a w 
razie potrzeby powinny być należycie przykryte, 
jeżeli temu nie przeszkadzają warunki specyalne 
fabrykacyi (naprzykład doJ'y odlewnicze). Porę
cze. ochraniające mosty, schody, galerye i t . p . 

. § 1. Wszystkie budynki fabryczne powinny urządzenia powinny być w dolnej swej części 
p~s1adać należytą trwałość i wytrzymałość i po- przymocowane na stałe na wysokości nie mniej 6 
wmny być utrzymywane w zupełnym porządku . werszków. W tych wypadkach, kiedy plac fa-

.§ _2. P lace fabryczne i drogi oraz wszelkie bryczny polożony jest na różnych poziomach i 
p:;zeJ ścia w budynkach fabrycznych powinny być jedna część tego placu oddzielona jest od drugiej 
r owne, bez dołów i wypukłości. N a placach, prze· uskokami krytymi, to na wyższych brzegach tych 
znaczonych dl a przej ścia i przejazdu, oraz na ostatnich powinny być urządzone mocne poręcze 
drogach nie należy umieszczać przedmiotów, mo- wskazanej wyżej wysokości. 
~ąc_ych tamować r uch , j ak również pozostawiać § 5. Przejścia i przejazdy pr zez linie kole
Jakl~h_ko~wi ek odpadk~w, ~lbo płonących, gorących j owe fabryczne, położone poza placami fabrycz
ll_l b shzkwh materyalow 1 wogóle należy przed- nymi, powinny być zaopatrzone w poręcze . 
s1ębrać wszelkie środki w tym celu, żeby robotni- § 6. lYiiejsca wykonywania robót, przy k tó
c~, ~zczególniej przy przesuwaniu ciężkich i r ych znajdujący się w sąsiedztwie r obotn icy m o
w~elkiCh przedmiotów, nie mogli potykać się, l gą otrzymać uszkodzen ia od rozpryskujących się 
śh_zgać lub zaczepiać o leżące na dr odze pr zed- odlamk ów, wiór ów, opiłek, szlaki i większych 
mwty. P odczas gołoledzi te miej sca, po których iskier , powinny być ochronione, jeżeli t emu nie 
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74 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

prz~szkadzają specya~ne warunl~i f~brykacyi,_ sta- , fabrycznych i nagromadzanie się sopli lodowych 
lem1 lub prz~n.ośneml og.rodzemaml (tarczami). na brzegach dachów, jak również zamarzanie 

§ 7. MieJsca, w ktorych zwalają się różne śniegu i tormowanie się Jodu w miejscach wv-
przedmioty, w szczególności zaś zwaly popiołu puszczania pary odchodowej. · "' 
gorącego, szlaki i t. p. powinny być oddalone od 
skl~~ów drzewa, węgli i od budynków iabrycz- II. S r 0 d ki prze c i w p 0 żar 0 w e. 
nycu; oprócz tego miejsca takie należy. o ile 
możliwe, otaczać plotami. § 15. \V budynkac]J drewnianych, służących 

§ 8. W tych wszy tkich miejscach, w któ- jako pom_ies~cze_nia d~a robotników, kominy w 
rych robotnikom może grozić niebezpieczef1stwo, celu usumęCia mebez1neczei1sLwa pożaru p0winny 
a gdzie nie można wprowadzić urządzeń ochron- być wyprowadzone oddzielnie ocl pieców na SjJe
nych lub ogrodzeń, po winny być umieszczane na cyalnych fundamentach. V/ Lym samym celu 
ścianach lub na słupkach specyalnych czytelne pomiędzy piecami, kominami i częściami drew
napisy i zrozumiałe dla niepiśmiennych znaki nianemi budynków fabrycznych powinno się da
umówione, uprzedzające o niebezpieczeństwie. wać p~·zedzialy z cegły grubości nie mniej 6 

§ 9. Drogi, place. przejścia i pomieszczenia werszkow. 
·dla robotników powinny być podczas robót nale- § 16. We wszystkich budynkach tabrycz
życie oświetlane, przyczem specyalną uwagę na-

1 
nych, w których wykonywują się jakiekolwiek 

leży zwracać na oświetlenie tych wszystkich roboty i które składają się z dwóch lub więcej 
miejsc niebezpiecznych, które skutkiem specyal- piąLr lub półpiątr, powinna być dostateczna 
nych warunków fabrykacyi nie mogą być zao- ilość ~atwo dostępnych schoilów, w ten sposób 
patrzone w odpowiednie urządzenia ochronne, po- ustaw1ónyeh, żeby ludzie, pracujący we wszyst
krycia i ogrodzenia. W miejscach, w których 1 kich oddziałach, mogli uratować się w razie wy
prowadzone są reparacye i ogrodzenia stałe 1 buc lm pożaru. Jeżeli dla jakichkolwiek powodów 
zostały z~mienione. na czasowe lekkie, należy u~z.ynić tego . nie można, to w odpowiednich 
zapalać wieczorem 1 w nocy czerwone latarnie, ~IeJSCach po:vmny być urządzone zewnętrzne lub 
o czem zawiadamia się robotników naibliższych mnego rodzaJU schony ochronne. zapomocą któ
oddziałów. Przy wznoszeniu nowych budynków rych okna różnych piątr łączyłyby się z sobą. 
fabrycznych zarząd fabryki obowiązany jest t.a- ~ § 17. Wszystkie pomieszczenia dla robotni
rać się o dostateczne oświetlenie dzienne pomiesz- ków, z wyłączeniem najmniejszych, powi1my 
czeń dla robotników. l mieć przynajmniej dwa wyjścia. 

, § 10: W sz:ystkie pomieszczenia ~la ro bo~ni- § 18. Wszystkie _drzwi we:vn ętrz?e w b_udyn-
kow powmny m1eć dostaie(·zną zależme od hcz- kach fabrycznych powmny otwierać s1ę w klerun
by zajętych w nich robotników ilość powietrza ku wyjść ogólnych, a drzwi u wyjść i ramy okien
i powinny być dobrze przewietrzane. l ne na zewnątrz. Drzwi, które slużą dla jednoczes-

§. 11. S_zczegó~ną uwagę należy z.wracać na nego przejści_a znaczn~j liczb.y rob,otn~ków w obie 
przewietrzame kuźm, odlewm warsztatow hartow- strony, powmny otwierać s1ę rowmeż w obie 
niczych, szlifierskich, lakierniczych i wszelkich stron Y. 
pomieszczeń. gdzie wydzielają się gazy szkodli- ~ § 19. Schody w budynkach fabrycznych, 
we lub trujące, gdzie w zależności od warunków przeznaczone ula wchodzenia i wychodzenia ro
fabrylmcyi bywa dużo kurzu i gdzie robotnicy b?tników, powinny byc urządzane z materyałów 
mają do czynienia z ma teryalaroi trującymi. l mepalnych. 
Akumulatory elektryczne powinny być zawsze § 20. Składy fc:bryczne drzewa, węgla 
umieszczane w specyalnych dobrze przewietrza- drzewnego, węgla kamiennego, torfu i innych ma
nych pomieszczeniach. teryalów })alnych powinny być umieszczane, o 

§ 12. Materyaly wybuchowe jak również ile możliwe, w bezpiecznych od pożaru miejscach. 
trujące i, szkodliwe dla zdrowia powinny być w . § 2~. PrzY: prz~ch~wywaniu , w fabrykach 
ten sp.osob przechowywane, żeby nie groziły nie- ol:wy mmeral~eJ, nafty. 1 wy~woro:v dystylacyi 
bezpieczeń twem i żeby robotnicy nie mogli do- teJże_ należy kierować s1ę N aJ wyżeJ za twierdzo
stawać ich bez pytania. l n;vm1 d. p c_zerwca r. 1891 w t.ym. przedmio-

§ 13. W tych wypadkach, kiedy robotnicy c1~ :prz~p1sam1 wraz. ze ':'szystlnemi postano
mają do czynienia z materyałami gryzącymi lub w_1emam1 dodatkoweroi do mch. Zapasy wszyst
trującymi, powinny być zbudowane w fabrykach l kiCh łatwopalnych mater.yalów powinny być 
osobne pomieszczenia z niezbędneroi w nich t~zymane w specyalnyc?- ~Iepalnych_pomieszcze
urządzeniami dla przebierania się i mycia. Oprócz mach, _położonych oddz1e~me od pomieszczeń dla 
tego w wypadkach podobnych powinny być rów- ~obot~1ków, przyczem wmny być_ przedsiębrane 
nież osobne pomieszczenia dla przyjmowania przez srodki w ty~ celu, żeby robotmcy nie mogli 
robotników pokarmów. brać wspommanych materyałów bez pytania. 

§ 14 .. Nie_ pow:inno być dopuszczanem na- § 22. Gałgany, szmaty, pakuły, odpadki 
gromadzame s1ę śmegu na dachach budynków i t. p. używane do wycierania i czyszczenia ma-
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szyn materyaly, które już byly użyte, jak rów
nieź odpadki tlustych materyalów smarowniczych 
powinny być pl·zechowywane w specyalnych, 
mocno zrobionych skrzyniach żelaznych z żelaz
neroi pokrywkami. Również zarząd fabryki po
winien śledzić za tern, żeby wRzelkie wogóle od
padki, przedstawiające niebezpieczeństwo pożaru, 
codziennie były wynoszone z pomieszczeń ro
botniczych i składane na przeznaczonych w tym 
0elu miejscach bezpiecznych. 

§ 23. Zarząd zakladu obowiązany jest śle
dzić za tern, żeby w pomieszczeniach. gdzie znaj
duje się wiele materyał:u palnego, byla przestrze
gana ostrożność przy obchodzeniu się z ogniem. 

§ 24. W e wszystkich miejscach, przedsta
wiających niebezpiecze.llstwo pożaru, palenie ty
toniu powinno hyć wzbronione, o czem ogłasza 
się przez odpowiednie napisy i 11mówione znaki 
na ścianach lub słupach. 

§ 25. Zarząd zakładu obowiązany jest sta
rać się, żeby przy budyukach fabrycznych zaw
sze znajdowały się w dostatecznej ilości (nie mniej 
jednak, niż dwie) sikawki ogniowe i tabor pożar
ny, jak również, żeby pewna liczba robot11ików 
była wyćwiczona w używaniu urządzeń przeciw
pożarowych. Sikawki ogniowe i tabory powinny 
być utrzymywane w zupefnym porządku i go
towości do użycia; nadawanie się ich do użycia 
powinno być od czasu do czasu sprawdzane przez 
osoby, którym polecony jest dozór za niemi. 
Oprócz tego w razie posiadania wody pod ciśnie
niem we wszystkich oddziałach powinny znajdo
wać się w liczbie dostatecznej hydranty pożarowe. 

III. N ar z ę dz i a, u r z ą d z e n i a i p r z y r z ą d y. 

---

wszystkie wymagane przez warunki fabrykacyi 
urządzenia i przyrządy ochronne. 

§ 30. Dla wykonywania takich robót, któ
rych wykonanie, stojąc na podłodze, jest niedo
godnem, powinny być urządzone specyalne moc
no ustawione stopnie lub drabiny przystawne, 
stale utrzymywane w należytym porządku. Dra
biny te po>\_'inny być zaopatrzone w górnym ich 
końcu w haki. 

§ 31. Przy wszelkiego rodzaju przewozach 
należy śledzić za tern. żeby używane w tym celu 
wozy, wózki, sanie i t. p. odpowiadaly mocą i 
urządzeniem ciężarowi przewożonemu i żeby ła
dowanie, wyladowanie i lJrzewóz, szczególniej 
przedmiotów ciężkich i wielkich, odbywały się 
możliwie ostrożnie. Osie kól wagoników fabrycz
nych i platform dla przewożenia ciężarów po li
niach żelaznych fabrycznych nie powinny być 
umies<;czane blizko środka, żeby platforma nie 
mogla przeważyć się. nawet gdyby byla nałado
wana tylko na jednym końcu. Konie narowiste, 
lękliwe i wogóle niespokojne nie powinny być 
dopuszczane. do roboty w zakładzie. 

IV. Robotnicy. 
§ 32. Robotnicy w stanie nietrzeźwym nie 

powinni być . dopuszczan~ do ro b~ty i powinni 
być natychmiast usuwam z fabryk1. 

§ 33. Robotnicy, cierpiący na padaczkę lub 
na. chorobę, niebezpieczną dla otaczających, jak 
również cierpiący na drgawki i omdlenia, nie 
powinni być dopuszczani do roboty w zakladach. 

§ 34. Robotnicy. cierpiący na zawroty glo
wy, nie powinni być dopuszczani do 1·obót na 
rusztowaniach, dachach, kominach, murach wy
sokich i t. p. miejscach wzniesionych, jak rów-

§ 26. Wszelkiogo rodzaju maszyny w ru- nież obok dolów, studzien i innych wglębień, je
chu, mechanizmy, urządzenia, przyrządy, instru- żeli takowe przy robocie nie mogą być zakryte 
menty i narzędzia powinny być utrzymywane lub ogrodzone ze wszystkich czterech stron. 
stale w znpelnym porządku. Zauważone w nich § 35. Bez pozwolenia zarządu zakladu nikt 
uszkodzenia, mogące szkodliwie wplywać na dzia- nie powinien być wpuszczany do pomieszczeń 
lanie ich lub grożące niebezpieczeństwem dla robotniczych, prócz pracujących w zakladzie, na
pracujących przy nich, powinny być natychmiast leżących do fabryki robotników i tych urzędni
poprawiane, a jeżeli jest to niemożliwe, to do ków państwowych, 1dórym wstęp do fabryk do
chwili doprowadzenia ich do należytego stanu zwolony jest na mocy prawa. Osoby post1·onne, 
nie powinny być one używane. przynoszące do fabryki jedzenie dla robotników, 

§ 27. Rozmaite narzędzia pomocnicze, urzą- nie powinny wchodzić do oddziałów roboczych, 
dzenia i przyrządy, jako to: topory, kolowroty lecz obowiązane są oczekiwać na robotników w 
ręczne, krany, lewary, podkładki, lańcuchy, liny, miejscach wskazanych, w tym zaś celu zarządy 
wózki i t. p. powinny być mocne, w porządku i zakładów powinny urządzić pomieszczenia kryte, 
pewne ~rz):" użyc~u (w tym celu n.ie_zbędnem jest przytern takie, które mogłyby slużyć również ja
us~anowieme rew1zyl peryodyc~neJ. 1, gdy zacho- ko miejsce przyjmowania pokarmów przez ro-
dzi tego potrzeba, prob odpow1edmch). botników . 

. § 28. W szyst_kie prze;y-odniki elektrycz~e . § 36. Do bardziej niebezpiecznych robót 
powmny by-ć rozmieszczone 1 urządzo_ne ~godme l należy przeznaczać tylko zurJelnie doświadczo
z ustanow10ny_m1 w tym ~elu ~rzep1s~m1 w ten nych robotników. Kobiety i rolodzież (t. j. ro
sp?sób, żeby n~e przed~taw1aly mebezp1eczeństwa : botnicy, nie mający 17 lat) nie powinni być do
am dla robotmków, am pod względem pożaru. puszczani do podobnych robót, jak również do 

§ 29. Zarząd zakladu obowiązany jest urzą- 1 robót przy będących w ruchu mechanizmach, 
dzać i utrzymywać stale w zupełnym porządku , przenoszących silę. 
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§_ 37. Przy przenoszeniu, kantowaniu i prze- l czona jest polecana im praca, i z przepisami, obo
suwanm przedmiotów ciężkich i wielkich robotni- wiązującymi o uprzedzaniu wypadków nieszczę
cy powinni być wyznaczani w liczbie dostatecz- śliwych. 
nej dla wykonania roboty w sposób bezpieczny, l § 44. Wszystkim zatrudnionym w zakladzie 
i same roboty powinny bezwarunkowo być wyko- robotnikom powinny · być wydane przez zarząd 
narremi pod _dozorem i odpowiedzialnoś~ią majstra zakla~u, po je~nym. e~ze~plarzu t~k ogól~ych 
lub specyalme w tym. celu. wyzna.czoneJ osoby. 

1 

przep1sow o.stroznośCI, Jak 1 ~y~h, ktore powmny 
§ 38.. Przy wyb1eramu zlożonych w zwaly być wypelmane przez 1·obotmkow przy wykony

rudy, piasku, gliny, węgla i innych materyalów, waniu poruczonych każdemu z nich robót. 
jak również przy wykonywaniu robót ziemnych l § 45. W e wszystkich pomieszczeniach ro
nie należy dopuszczać podkopywania i wszelkich l botniczych powinny być wywieszone w miejscach 
innych sposobów pracy, mogących doprowadzić widocznych obowiązkowe dla robotników przepi
do obsunięcia się zwalu lub skarp ziemnych. Po- sy ogólne ostrożności oraz te specyalne przepisy 
dobnego rodzaju środki ostrożności powinny być o uprzedzaniu wypadków nieszczęśliwych, które 
przyjęte przy rozbiórce drzewa, zlożonego w są- tyczą się wykonywanych w danempomieszczeniu 
gi, i różnych przedmiotów, zlożonych w stosy. robót. 

§ 39. Przy wspólnej robocie kilku robotni
ków należy pilnować utrzymania spokoju i po
rządku, przyczem jeden z robotników powinien 
być naznaczony jako starszy dla ogólnego nad
zoru za robotą. 

§ 40. W tych wypadkach, kiedy przez prze
pisy niniejsze poleeonem jest noszenie przez ro
botników podczas pracy okularów ochronnych, 
masek lub siatek, zarząd zakladu obowiązany jest 
wydawać wskazane przedmioty darmo na odpo
wiedzialuość robotników. Jednocześnie zarząd 
zakladu obowiązany jest mieć staranie o urządze
niu celowem i wygodnem podobnego rodzaju oku
larów, masek i siatek, oraz o używaniu tychże 
przez robotników. 

· § 41. Zarząd zakladu obowiązany jest mieć 
nadzór nad tem, żeby do wszelkich robót w stud
niach, dolach, przewodnikach gazowych, przewod
nikach dymu, kanałach zamkniętych i w podob
nych miejscach, gcizie mogą się wydzielać duszą
ce, wybuchające lub inne szkodliwe gazy, przy
stępowano nie wcześniej, jak po należytern prze
wietrzeniu miejsca robót i żeby te roboty wy
konywane byly pod nadzorem wyznaczonej w 
tym celu przez zarząd zakladu osoby. 

§ 42. Należy mieć nadzór nad tern, żeby 
robotnicy nie spali i nie wypoczywali na piecach, 
w pobliżu gicht lub otworów do spuszczania me
talu, szlaki, na obmurowaniu kotlów, na zwalach 
popiolu i szlaki lub w najbliższem ich sąsiedztwie, 
obok miejsc, gdzie mogą wydzielać się duszące 
lub szkodliwe gazy, w kanałach i dolach, na stop
niach oraz w pobliżu maszyn i wszelkiego rodza
ju mechanizmów i przyrządów, mogących być 
puszczonymi w ruch. W tym celu w zakladzie 
powinien być wyznaczany specyalny dyżurny, 
który obowiązany jest obchodzić wszystkie tego 
rodzaju miejsca, budzić ludzi i oddalać ich stam-
tąd. . 

§ 4:3. Zarząd zakladu obowiązany jest mieć 
nadzór nad tem, żeby wszyscy nowowstępujący 
do zakladu robotnicy byli obznajmieni (za po
średnictwem dozorców oddzialów, kontrolerów i 
majstrów) z niebezpieczeństwami, z jakiemi polą-

B. Przepisy ogólne ostrożności dla robotuil<ów. 

I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e. 

§ l. Każdy robotnik fabryczny powinien 
znać i obowiązkowo wykonywać tak ogólne dla 
robotników. przepisy o uprzedzaniu wypadków 
nieszczęśliwych, jako też i te przepisy specyalne, 
które powinny być zachowane przy wykonywa
niu wyznaczonej mu roboty. W tym celu każdy 
robotu ik powinien dostać od zarządu zakladu 
egzemplarz wskazanych powyżej przepisów ogól
nych i specyalnych, i oprócz tego nowowstępu
jący do fabryki robotnik powinien prosić naj
bliższego zwierzchnika swego, to jest majstra, 
kontrolera lub dozorcę oddzialu, o instrukcyę co 
do, wyznacza~ ej mu rob_oty i niebezpiecze:l1st~, 
ktorym on, Jako robotmk, może uledz w czasie 
jej wykonywania. 

§ 2. Robotnicy w stanie nietrzeźwym nie 
są dopuszczani do roboty. 

§ 3. Robotnicy, wspólnie wykonywujący 
jakąkolwiek robotę, obowiązani są zachować spo
kój i porządek i powinni sluchać rozporządzeń 
starszego robotnika. 

§ 4. Zabrania się robotnikom odchodzić sa
mowolnie z miejsca robót, wtrącać się nie do 
swojej rzeczy i braó się do cudzej roboty, jak 
również samowolnie oddawać wyznaczoną im ro
botę innym robotnikom. 

§ 5. Każdy robotnik powinien zwracać uwa
gę pomocników swoich (szczeg0lniej rolodzieży i 
kobiet) na niebezpieczeństwa poleconej im pracy 
i śledzić za tem, żeby zachowywali oni należytą 
ostrożność i nie brali się do takich robót, które 
są im wzhronione. 

§ 6. Wszelkie roboty, które powinny być 
wykonywane ze stopni lub z drabin przystaw
nych albo z innych przeznaczonych do tego celu 
przedmiotów, zabrania się wykonywać z podlogi 
lub stojąc na warsztatach, maszynach i innych 
miejscach, do tego nie przeznaczonych. 

§ 7. Robotnicy, cierpiący na zawroty gło
wy, nie powinni pracować na rusztowaniach, da-
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chaclJ, kominach, murach wysokich i t. p. miej
scach wzniesionych. Jeżeli będą oni przeznaczeni 
do roboty we wskazanych powyżej miejscach, to 

Przy robotach ziemnych należy usuwać ziemię 
rzędami i stopniami, nie podkopując się od spodu. 

powińni oświadczyć o tem, że cierpią na zawro- II. O obchodzeniu się z różnego rodza
ty gluwy. JU maszynami, narzędziami, urządzenia-

§ 8. Robotnik powinien przechodzić z miej-
sca na miejsce przez przejścia, w tym celu prze- m i i PrzYrząd a m i. 
znaczone, lecz w żadnym razie nie przeskakiwać § 16. Każdy robotnik, przed rozpoczęciem 
i nie przełazić przez maszyny, warsztaty i wszel- poruczonej mu roboty, obowiązany jest obejrzeć 
kie mechanizmy. i sprawdzić, czy oddane mu dla pracy maszyny 

§ 9. Zabrania się dotykać tych maszyn, i mechanizmy wraz z urządzeniami ochronnemi 
warsztatów i mechanizmów, nadzór nad którymi jak również ins~r~~en_ty i nar~ędzia _są ":. zupeł
nie jest polecony robotnikowi. nym porządku 1. Jezeh okaże s1ę w mch Jakakol-

§ 10. Zabrania się przystępować do prze- wiek wadliwość, to robotnik obowiązany jest na
noszenia, kantowania i przesuwania ciężkich i tychmiast zawiadomić o tern majstra, kontTalera 
wielkich przedmiotów, jeżeli niema dostatecznej lub dozorcę oddziału, nie używając wcale wadli
liczby robotników i odpowiednich przyrządów. wych maszyn, mechanizmów, instrumentów i na
Podobnego rodzaju roboty wykonywują się we- rzędzi. 
dług wskazówek osób zawiadujących ze szczegól- § 17. Robotnik l)owinien śledzić za tern, 
ną ostrożnością. żeby używane przez niego młotki i inne instru-

§ 11. Na placach fabrycznych jazda końmi menty ręczne były mocno i trwale osadzone na 
tak z ciężarem, jako też bez takowego dozwala trzonach. 
się tylko stępa . Z końmi należy obchodzić się § 18. Robotnicy powinni korzystać ze 
łagodnie, spokojnie i rozsądnie. Jeżeli okaże się, wszystkich urządzeń i przyTządów ochronnych 
że koń posiada wadę (boi się, narowny), to o tern w ten sposób, jak to objaśnienem jest w wyda
należy donieść władzy fabrycznej. nych robot11ikom lub wywieszonych przepisach 

§ 12. Roboty w studniach, dolach, przewod- ostrożności, lub jak im wskazano przez zarządza
nikach gazowych, przewodnikach dymu, kana- l jącego robotami. Takie urządzenia ochronne moż
łach zakrytych i tym podobnych miejscach, gdzie . na zdejmować z miejsca tylko dla reparacyi nie
mogą wydzielać się gazy duszące, wybuchające zbędnych i przytern za każdym razem tylko z 
lub szkodliwe, powinny być przedsiębraue nie upoważnienia specyalnego majstra, kontTolera lub 
wcześniej, jak po otrzymaniu na to specyalnego dozorcy oddziału. 
pozwolenia i po Hależytem przewietrzaniu miejsca § 19. Robotnik o zauważonych podczas ro-
roboty. boty wadliwościach maszyn, mechanizmów i 

§ 13. Zabrania się odpoczywać i spać na wszelkiego rodzaju urządzeń, których sam usu
piecach, na obmurowaniu kotłów, obok wagoni- nąć nie może, obowiązany jest natychmiast za
ków z gorącą szlaką, obok stojących form, w po- wiadomić najbliższego zarządzającego robotami. 
bliżu miejsc, gdzie mogą wydzielać się duszące § 20. W tych wypadkach, kiedy ujawniona 
i szkodliwe gazy, na zwałach popiołu i szlaki i wadliwość maszyn. mechanizmów i wszelkiego 
w najbliższem ich sąsiedztwie, w kanałach i do- rodzaju urządzeń będzi~ grozil_a niebezpiec~eń
lach, jak również na stopniach w pobliżu maszyn stwem, robo~nik . obow1ązany .Jest natych~rnast 
i wszelkiego rodzaju mechanizmów i przyrządów, za~rzymać d~1alame t.ego r<?dzaJ?- urządzema, w 
mogących być puszczonymi w ruch. ktorem wadhwość zos~ala UJawmoną, lub też dać 

§ 14. Robotnicy, mający do czynienia z sygnał dla zatrzy~ama mo_toru. . . 
materyalami gryzącymi i trującymi, obowiązani l . § 21. , Robot_n1k obow,1~z~ny ~est m1eć sta
~ą po _skończeniu roboty i ~mżdoraz?wo przed ra!u.e o utiz:fmame czystosCl 1 p01ządku. w tern 
Jedzemem dobrze umyć ręce l twarz l wypłukać mleJ~cu, ~dzl~ . wy k?nywa swą r_obotę, l .kłaść, 
usta w specyalnie w tym celu wyznaczonych po- sta"':1aó ~ _w1esza~ mstrumen.ty 1 narzę.dz1.~ na 
mieszczeniach. Jedzenie w tych pomieszczeniach, SWOJ~ ~leJs_ca, me. kładąc 1Ch na, belk~ gorn~, 
gdzie robotnicy mają do czynienia z materyala- podc1ąg1, ś?1ągacze 1 t. p. Po skonczen~u. robot 
mi gryzącymi lub trującymi jest wzbronione. gruz n~le~y usuwać we _wskazan,e m;eJsca, a 

. . ' , , . wszystkie mstrumenty powmny byc umieszczone 
. § 1_5. _Przy wy~neramu zwalow rudy, p1as~u, we właściwych miejscach i w zupelnym porząd

g~my, Z1_em1, węgla 1 ty~ podobnych mat~ry~ł'o:v ku oddane robotnikowi następnej zmiany. 
me nalezy podkopywać s1ę, a to w celu umkmęc1a 
obsunięcia się zwałów z góry. Wybieranie po
lan z sągów i rozbieranie stosów należy wykony
wać od góry, rzędami, lecz w żadnym razie nie 
wyrywać i nie wybierać oddzielnych przedmio
tow (drzewa lub belek, bloków i t. p.) z dolu. 

III. Odzież robotników. 

§ 22. Robotnicy, zatrudnieni obsługą moto
rów, przekładni, mechanizmów, przesyłających 
silę, maszyn roboczych i warsztatów, powinni no-
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sić odzież, szczelnie oblegająeą cia-lo, żeby tako
wa nie mogla przypadkowo być wciągnięta do 
maszyny; dla tego też tacy robotnicy niEj mogą 
nosić szerokich rękawów, fartuchów lub jakich
kolwiek swobodnie wiszących części odzieży, jak 
również pasów i rzemieni ponad ubraniem. 

nia, to należy zarzucić ogień piaskiem lul> zie
mią, lecz w żadnym razie nie zalewać go wodą. 

§ 31. Robotnicy, którym będzie poleconą 
obsługa lamp, opn1auych naftą lub innymi · oleja
mi, obowiązani są obchodzić się jak najostrożniej 
tak z sameroi lampkami, jako też i z materyalem 
oświetlającym, żeuy nie rozlać ani nie podpalić 
tego ostatniego. 

Dział 11. 

§ 23. Robotnikom, którym w czasie roboty 
grozi niebezpieczeństwo od roztopionych i gorą- ~ 
cych met.alów, młotowiny i t. p., wzbronionem 
jest. noszenie spodni w cholewach butów; obowią
zani są oni nosić spodnie ponad cholP-wami bu-

fil A. Przepisy ostrożności dla ::arządJw zaNarlów 
tów lub też~owinn_i nosić , ce albo łapcie. 

§ 24 b t k ] t k Prz_v obsłudze koltów parow_vcli. . o o m om, c orzy przy wy onywa-
niu poleconych im ~'obót mogą _uledz uszkodzeniu Oprócz ogólnych "przepisów, dotyczących 
oczów przez odlatuJące odłamki metalu, pryska- urządzania, ustawiania i utrzymywania kotłów 
ni~ r?ztopioneg? metalu, szlaki, mlotow~ny i t. _p., l parov~ych t udzie~ ich rewido .vania", ogłoszonych 
us1lme zaleca s1ę podczas wykonywama taJuch w Zb1orze praw 1 rozporządzeń rządn z r. 1890, 
robót noszenie wydanych im przez zarząd zakla- M 87, art. 885, onz wydanych dodatkowo do tych 
du okularów ochronnych, siatek i masek. przepisów rozporządzeń, ustanawiają się następu-

§ 25 .. Zabrania. się ubiera:nie i rozbieranie jące przepisy ostrożności przy obsłudze kotlów 
się w pobhżu wszeiluego rodzaJU maszyn. mecha- parowych: 
nizmów i warsztatów, bę~ących w ruchu lub § l. Pomieszczenie kot-łów parowych po
mogących być puszczonymi w ruch. l winno być dobrze oświetlone tak we dnie. jak i 

w nocy; aparaty kontrolujące i zasilające przy 
IV. s r 0 d ki prze c i w p 0 żar 0 w e. kotlach ~ależy :ust_awi~ć w miejsca~h, dogodnych 

l 
dla zrew1dowama ICh 1 dobrze oświetlonych. 

§ 26. Zabrania się wywozi(~, wynosić lub § 2. Do rozporządzenia palacza lub wogóle 
wyrzucać z budynków fabrycznych gorącą szlakę, osoby odpowieJzialnej powinny zawsze znajdo
popiół z gorącymi węglami i tym podohne nie- wać się w ilości dostatecznej potrzebne materya
bezpieczne pod względem pożaru materyały w J'y oświetlające, które winny być przechowywane 
miejsca do tego niewyznaczone. w miejscach, zabezpieczonych od pożaru. 

§ 27. Galgany, szmaty, pakuly, odpadki i § 3. Przechowywany w kotłowni materyal 
inne używane do wycierania i czyszczenia ma- opalowy powinien być składany w takiero miej
szyn materyaly, które raz już był:y użyte, jak scu, w kV>rem tak przechowywanie, jako i dozór 
również odpadki tłustych smarów powinny być oraz zwalanie go nie mogą krępować palacza jak 
zbierane i przechowywane w specyalnych prze- również przeszkadzać mu przy spalnianiu robót, 
znaczonych do tego skrzyniach żelaznych lub związanych z obslugą kot-łów parowych. 
wiadrach, których pokrywy powinny być zamy- § 4. Kotly parowe, ustawiane bezpośrednio 
kane. w pomieszczeniaP-h fabryk, powinny być umiesz-

§ 28. Wszelkie latwo zapalne odpadki i czane odnośnie do znajdujących się w rzeczonych 
gruz powinny być w miarę nagromadzania się, fabrykach LJ.aszyn, narzędzi, mechanizmów, urzą
lecz nie rzadziej, niż raz jeden dziennie, wynoszo- 1· dzeń metalurgicznych i t. p. w ten sposób, żeby 
ne z pomieszczeń robotniczych do przeznacza- wykonywane w fabryce roboty nie przeszkadzały 
nych na ten cel miejsc bezpiecznych. palaczom wypełniać ciążących na nich obowiąz-

§ 29. We wszystkich pomieszczeniach, przed- ków i żeby pracujący przy kotlach nie podlegali 
stawiających niebezpieczeństwo ze względu na po· niebezpieczeństwu od odpadających kawałków 
żar, robotnicy obowiązct.ni są zachowywać spe- szlaki, odłamków metali i t. p. 
cyalną ostrożność z ogniem. Falenie tytoniu w § 5. Dla dozoru nad prawidłowem działaniem 
takich miejscach jest wzbronione. Również za- kotłów parowych (przy liczbie ich ponad 5) win
brania się wchodzić z ogniem otwartym do po- ny być mianowane osobne dostatecznie do tego 
mieszczeń, w których znajdują się łatwopalne przygotowane osoby odpowiedzialne, dozorcy ko
materyaly. tlów, którym spalnianie innych obowiązków mo-

§ 30. Robotnicy, zajęci przy rozgrzewaniu że być poruczane w tym tylko wypadku, jeżeli 
lub gotowaniu asfaltu, dziegciu, smoły, wosku, nie będzie to przeszkadzało należytemu dozaro
oleju i. tym podobnych materyalów, obowiązani wi nad kotlarni parowymi. Liczba wymienionych 
są śledzić za tem, żeby nie przelewały się one osób powinna odpowiadać liczbie podległych do
przez brzegi kotła. Pokrywka kotla powinna być zorowi kotłów parowych tak, żeby mieli oni rze
pod ręką, żeby przy zapaleniu się ogrzewanego czywiście możność śledzić za prawidłowem dzia
materyalu można bylo natychmiast zamknąć ko- la?iem wszystkich znajdujących się pod ich do
ciot Jeżeli w ten sposób nie uda się zagasić og- zorem kotłów. 
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§ 6. Obsluga kotlów parowych może być 1 scach wewnątrz rur pakunki ślepe, żeby ani pa
poruczana takim tylko w wieku nie mniej 17 lat ra, ani woda w żaden sposób nie mogły dostać 
osobom prowadzenia trzeźwego, które zupelpie się do wnętrza reparowanego kotła. 
obznajmione są z tą czynnością i znają dobrze § 15. Kotły parowe powinny być możliwie 
ustanowione w tym celu przepisy. j częśeiej starannie oczyszczane od gromadzących 

§ 7. Każdemu nowoprzyjmowanemu pahL- się w nich osadu kodowego i szlamu. Zależnie 
czowi należy wskazać. do którego dozorcy kotlów od warunków miejscowych termina czyszczenia 
winien on zwr.acać sir :v. wypadkach, przewidzia- 1 zatw~erdz!ł'ją ~ię przez inżynie~·a okręgowego. W 
nych w przep1sa~h mmeJszych. . o~dz1elneJ ~s1ążc~, wydawaneJ zarządon~ zakł~-

§ S. Na kazdego palacza pow1nno przypa- dow przez mżymera okręgowego do zap1sywama 
dać nie więcej. jak następująca liczba kotłów pod rezultatów prób i rewizyi kotła, osoba odpowie
warunkiem znajdowania się ich w jednem po- dzialna notuje: czas zatrzymania i czyszczenia 
mieszczeniu: a) przy opalaniu w9glem i drzewem 1 kotla, st.an osadu kotlawego w kotle, uszko
nie więcej, jak 2, b) przy opalaniu naftą nie dzenia w nim i inne właściwośri. Zarząd zakładu 
więcej, jak 4 i c) przy opalaniu gazem nie wię- obowiązany jest niezależnie od przepisów ostroż
cej. jak 5. Co się tyczy kotłów, stojących od- ności dla osób, odpowiedzialnych za prawiellowe 
dzielnie, to każdy taki kocioł powinien mieć od- dziaJ'anie kotlów parowych (dozorców kotJów), 
dzielnego palacza. zaopatrywać je w instrukcyę dodatkową. 

§ 9. Palaczom, którym poruczoną jest o b- § W. Wszystkie piece, st.raconem ciepłem 
sługa dwóch i więcej czynnych koUów parowych których opalają się kotły parowe, mogą być roz
z wyjątkiem kotłów, idących na cieple st.raconem palone tylko po bezpośredniero obejrzeniu kotłów 
pieców metalurgicznych. bezwarunkowo nie po- parowych przez dozorcę i montera, którzy winni 
winna być powierzana żadna inna robota oprócz przytern przekonać się, l'ZY w kotlach wszystko 
obslugi kotłów wraz ze wszystkiemi należąceroi l znajduje się w porządku i czy ze strony palaczy 
do nich urządzeniami; przy działaniu nie więcej, zrobione zostało wszystko dla p1·zyjęcia gazów 
jak jednego kotła im mogą być pornczane z ze- straconych. 
zwalenia inżyniera okręgowego również i pewne § 17. Przy kotłach, opalanych ciepłem stra
roboty pomocnicze, dotyczące obslugi znajdującej eonem pieców, powinny być urządzone zasuwy i 
się w pobliżu maszyny parowej . oddzielne kanały dla przechodzenia plomienia 

§ 10. Rurki wodowskazowe powinny być obok kotła. 
zabezpieczone w ochronne pokrycia metalowe z § 18. Przy opalaniu naftowem powinny być 
przecięciem podłużnem i zaopatrzone w znaki, l przedsięwzięte środki w tym celu, żeby opał naf
wskazujące najniższy dopuszczalny poziom wody. towy. który wypadkiem wypłynął z palenisk i 
Dozorca kotłów powinien zawsze posiadać kilka rozpylaczy, nie mógł trafiać na podłogę kutłowni, 
zapasowych szkiel do rurek wodowskazowych na lecz splywał do oddzielnych urządzonych w tym 
w.ypaclek zam~any stłuczonego . Dla .uwidoc~nie- l celu .zbiorników, posia;lających należyte z~bezpie
ma stanu poz10mu wody przy wysoloem unuesz- czeme od 110żaru; oprocz tego w kotlawmach pa
czeniu rurki na tylnej jej stronie przeprowadza winien zawsze znajdować się dostateczny zapas 
się podłużna kreska czerwona. piasku . 

§ 11. Wszystkie przyrządy kontrolujące, § 19. N a wszystkich wentylach i klapach tak 
klapy bezpieczei1stwa i przyrządy, służące do za- od rur zasilających w wodę, jako i przewodów 
silania kotła w wodę, powinny znajdować się parowych powinny zewnątrz znajdować się wy
ciągle pod starannym dozorem. raźne i trwałe znaki, ażeby przy łącznej pracy 

§ 12. Dla podnoszenia z pomieszczenia ko- kilku palaczy nie mogło zajść jakiejkolwiek po
tlowego na kociol parowy i dla obsługi znajdu- myłki. 
jących się na wierzchu przyrządów powinny być 
urządzone stał'e mocne schody i stałe pomosty, B. 
jedne i drug_ie z poręczami . l Przepisy ostroż1lości dla palaczy przy obstudze 

kottów parowych. 
§ 13. Zadne naprawy w uzbrojeniu kotła 

lub w samym kotle nie powinny być wykonywa
ne bez wiedzy dozorcy kotlów. 

. § 14. Przy czyszczeniu i reparacyi kotła, 
k~edy koniecznem jest znajdowanie się robotni
kaw wewnątrz kotła, należy śledzić, żeby kocioł 
był należycie odlącz0ny od innych będących w 
ruchu kotłów we wszystkich przewodach paro
w_ych i zasilających jak również od strony pale
mska; przytern nie można ograniczać się na zwyk
~em zamykaniu kranów i klap oraz obwiązywaniu 
ICh, lecz należy ustawiać w odpowiednich miej -

§ l. Pomieszczenie kotłów parowych po
winno być ciągle utrzymywane w porządku i 
czystości. Falacz powinien pilnie baczyć, żeby 
osoby postronne nie wchodziły do tego pomiesz
czenia bez oddzielnego na to pozwolenia. 

§ 2. Falacz nie ma prawa odchodzić od 
kotla wcześniej. zanim nie będzie zastąpiony 
przez wyznaczoną w tym celu osobę . 

§ 3. Pa.laczowi bezwarunkowo zabrania się 
zajmowanie się w kotłowni jakąkolwiek czynno
ścią oprócz tej, do której z o stal on wyznaczony. 
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§ -±. Palacz obowiązany jest troszczyć sil( o ty i powodowanego przez to wyrzucania p:l'omie-
oświetlanie kotłowni w swoim czasie. nia na zewnątrz. 

§ 5. Palacz pilnuje, żeby paliwo układane § 15. Rozpalanie ognia dozwala się wów-
bylo w przeznaczanem do tego miejscu kotłowni czas tylko, kiedy kocioł będzie napełniony wodą 
i żeby wyjścia z kotłowni pod żadnym pozorem przynajmniej do niższego dozwolouego poziomu 
nie byly zawalone, jak również powinien czuwać. i kiedy palacz przekona się, że tak manometr, ja
żeby drzwi wychodowe podczas biegu kotła nie koi przyrządy wodowskazowe oraz kurki probier
byly zamykane. cze są w porządku. Zabrania się rozpalanie ognia 

§ 6. Ustępujący ze zmiany palacz nie ma pod kotłem, napełnionym samą wodą przegoto
prawa odejść, dopóki mający go zastąpić na na- waną; w tym wypaclku należy wypuszczać część 
stępną zmianę palacz nie przyjmie od niego 1 takiej wody i pompować zamia t niej świeżą. 
wszystkiego w porządku. 1 Pozwala się w przeciągu czasu od zatrzymania 

P 
kotła dv zupełnego ochłodzenia go wypuszezać z 

§ 7. rzychodzący na zmianę palacz powi- · d · · 
nien przedewszv-stkiem obeJ'rzeć szkło wodowska- mego część wo y, zastępuJąC H stopniowo przez 

J świeżą. 
zowe i manometr, otworzyć po kolei probiercze i § 16. Podczas rozpalania kotl.t klapa bez-
inne kurki, następnie podnieść ostrożnie klapę pieczeństwa obowiązkowo powinna być otwartą 
bezpieczeństwa i wypróbować działanie przyrzą- dotąd, dopóki nie pokaże się z niej prąd pary, 
dów zasilających oraz przekonać się, czy pod- wytłaczaJący powietrze z kotła; wówczas klapę 
czas zmiany ubieglej niebyło zauważone co szcze- bezpieczeństwa należy zamknąć. 
gólnego w działaniu kotla lub należących do nie- § 17. Zasilanie kotla wodą należy wyko
go przyrządów. W razie zauważonej jakiejkol- nywać w miarę możności ciągle i w każdym ra
wiek niedokładności przychodzący na zmianę pa- zie nie dqpuszczać, żeby poziom wody dochodził 
lacz obowiązany jest, nie przyjmując kotla, na- do kreski, ·wskazującej na rurce wodowskazowej 
tychmiast zawiadomić o tem dozorcę kotłów. l najniższe jego położenie. Zasilanie kotła należy 

§ 8. Szkło rurki wodowskazowej powinno wykonywać w iniarę możności podczas niewiel
być zawsze czyste. a zbierający się w rurce brud kich przerw lub przed dluższemi przerwami w 
powinien być usu wauy zapomocą częstego prze- robocie jak również każdorazowo, kiedy ciśnienie 
dmuchiwania jej. pary zacznie szybko podnosić się albo kiedy w 

§ 9. Kurki probiercze powinny być zawsze w kotle okaże się silne wrzenie wody. Szczególnie 
:porządku i palacz powinien otwierać je nie mniej, j ważnem jest śledzenie za tem przy kotlach pio
Jak trzy razy w przeciągu 12 godzin. Falacz obo- nowych. 
wiązany jest natychmiast usuwać wszelkie za u wa- § 18. Jeżeli woda w kotle opadnie poniżej 
żone niedokładności w kurkach oraz rurkach wo- znaku na rurce wodowskazowej, należy natych
dowskazowych. miast zamknąć wentyle zasilający i wylotowy i 

§ 10. Falacz przynajmniej jeden raz na 
1 
przerwać dziabnie ognia, a w tym celu należy: 

dzień powinien przekonać się o należytern dzia- w kotlach zwykłych-otworzyć drzwiczki pale
la~iu :plywaka bezpieczeństwa, gdzie takowy znaj- n~ska i wygarnąć ogi~ń; przy kotlach, opalan:y~h 
duJe s1ę. Ciepłem straconem p1ecow żarowych,-poclmesć 

§ 11. N apelnianie opróżnionego kotla świe- drzwiczki paleniska lub odprowadzić ciąg, a przy 
~ą wodą powinno być dokonywane tylko po na-

1 
opalaniu gazowem i naftowem-zamknąć -wentyle, 

l~żytem ochlodz~niu go po po~rzedniem ~gr~a- ~ p~·zez k~óre dopły~vają g~zy !ub na~ta do pale
mu. Pompowame wody do dop1ero co oprożmo- mska, 1 otworzyc drzw1czkl palemska. Jedno
nego kotla o-orącego zabrania się. cześnie o obniżeniu się poziomu wody w kotle 

§ 12. Przed przystąpieniem do napełniania palacz obowiązany jest natychmiast zawiadomić 
kotla wodą palacz obowiązany jest przekonać się, dozorcę kotłów i bez jego pozwolenia nie powi
czy wszystkie części kotła oraz przyrządy zasi- nien puszczać na nowo kotła w bieg. Jeżeli po
łające. i wszelkie 1;ale.żąc~ do kotla przewody pa- ~ zioi?-u wody_ w _kotle nie _można już więcej ozua
rowe 1 wodne znaJdUJą s1ę w zupełnym porządku czyc, to zas1lame kotla me może być dokonywa
i czy w kotle nie pozostały jakie przedmioty po· ne przed wystudzeniem. Jeżeli poziom wody w 
stronne. kotle pomimo pompowania zacznie obniżać się, 

§ 13. Przy puszczaniu w bieg kotłów, opa- wówczas należy natychmiast wygasić ogień w 
lanych gazami, palacz obowiązany jest otworzyć palenisku i zawiadomić o tem dozorcę kotłów. 
przedewszystkiem zasuwę kominową, następnie § 19. Jeżeli woda w kotle zaczyna burzyć się, 
rozpalić ogień w palenisku i ostrożnie, powoli palacz obowiązany jest zamknąć wentyle wyloto
puszczać gazy nie inaczej, jak na ogień, przy we, zasilać kociol (pompować wodę), otworzyć 
dobrym ciągu w kominie. zupelnie drzwiczki paleniska oraz zasuwę komi-

§ 14. Przy opalaniu naftą należy _puszczać nową i wygarnąć ogień. Ruszta powinny być 
w ruch rozpylacz stopniowo i powoli, ażeby unik- zawsze pokryte równą, lecz nie grubą warstwą 
nąć zapalenia się od razu zbyt wielkiej ilości naf- paliwa, które należy narzucać szybko, w niezbyt 
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wi~::lkich dawkach i przy nawpólzamkniętej za- prawidłowość, jako to naprzyklad, przeciekanie, 
suwie. nieszczelność klap lub przewodów parowych i 

§ 20. Palacz obowiązany jest śledzić. żeby wodnych, niedostateczne zasilanie kotła, niedo
ciśnienie pary w kotle nie przeno.;;ilo największej kladne działanie przyrządów zasilających, klap 
ustanowionej granicy; jeżeli okaże się ono więk- bezpieczeństwa, kurków. probierczych i manomet
sze, palacz obowiązany jest zmniejszyć ciąg (za· J rów, uszkodzenie przewodów ogniowych i t. p., 
pomocą przymknięcia zasuwy kominowej) i doko- l wówczas; palacz obowiązany jest natychmiast przed
nywać zasilania kotła w wodę. W razie, jeżeli sięwziąć środki możliwe dla usunięcia nieprawi
środki te okażą się niewystarczające, palacz obo- dłowości, a 'v razie niemożności usunięcia zatrzy
wiązany jest przerwać działanie ognia (otworzyć mać kocioł i natycl11niast zawiadomić o tern do
drzwiczki paleniska oraz zasuwę kominową i wy- ~ zorcę kotłów. Palacz obowiązany jest również 
garnąć ogień) i natychmiast zawiadomić o tem pilnować obmurowania kotłów, a szczególnie te
dozorcę kotJ'ów. Przy 0palaniu naftowem prze- go, żeby części kutla powyżej ]JOziomu wody 
niesienie ustanowionego ciśnienia usuwa się za- wskutek jakichkolwiek przyczyn nie obnażyły się. 
pomocą zmniejszenia prądu lub zamknięcia rozpy- s 27. Przy opalaniu naftowem w razie, jeże
lacza i powiększenia ciągu jak również powiększe- li rozpylacz zgaśnie, należy natychmiast zamknąć 
nia zasilania kotla w wod~· . naftę. Przy zapalaniu zagasłego rozpylacza zabra-

Uwaga. Przy kotłacl1 o dwóch paleniskach nia się stawać naprzeciw paleniska i wprowadzać 
należy zmniejszać ogień w obu paleniskach rów- ogień rękami. W tym celu należy stanąć z bo
nomiernie i w razie potrzeby gasić rozpylacze w ku i wprowadzać do paleniska zapalone pakuly 
miarę możności jednocześnie. zapomocą drąga żelaznego. 
. § 21. Falacz ~bowiązany jes_t nie mniej: jak § 28. Podczas biegu kotla lub wogóle, kie-
Jeden raz w przec1ągu 12 _godz:n (na zm1auę) dy kocioł posiada parę, pod żadnym pozorem 
sprawdzać, czy klapy be~p1eezenstwa są . w po- nie wolno uderzać lub pukać w kocioł (wykony
rzą~k~ .. Y'f . tY:m celu nalezy lek~o podn?s1ć ICh wać HSzczelnianie spojeń blach, nitów i t. p.). 
drązln. J?a Je~~h przytern kl~pa me. bę~zle ~rze~ § 29. Zupełne wypuszczenie wody z kotla 
pusz~cza. . pctr~, ;~~acza. to, ze l~l~]Ja plzy:warta. 1 może b:y:ć dokona!le tylko .wówczas, kied:y ogień 
nalezy H P~P a lĆ, palacz powuuen ~awlado:~mć w p~=l.lemsku będz1e znpełme wygaszony 1 obmu
? te.r~\ d~:otcę 1 <kotłow .. Falacz obowlą~a~y. J~~t rowanie ~rot~a dostatecznie wystygnie. Gdy w 
sl~dzlC, .. by k apy _be~pleczeństwa otwietaly ~lę kotle znaJdUJe się ]Jara, wypuszczenie wody mo
Ill;la~OWlCl_e przy. naJwlęks_ze~ dopuszczalne~ Cl.ś- że być dokonane tylko pod ciśnieniem nie więcej, 
memu pa.ry._ .Przyte~ Jezeh. palacz ~~u:wa·~Y· ze jak jednej atmosfery, przyozem koniecznem jest 
~l~py o~w_leiaJą s:ę prz:y mmeJszem Cismemu (pa- zwracanie uwagi na to, żeby wyplywająca z ko
ruJą), '';J~ 1e 1~:b1:1a:don;uć o t~m doz_orcę ~o;lo~ . tla woda !Jie mog~a nikomu prz:yc~yn~ć szkody. 

§ ·. ma się powiększame obCiązema Podczas spuszczama wody pod 01śmemem zabra-
klap bezpieczeństwa · · t · · 1 b , 1. · · 1 • 

§ 2 '-' p l ·b · · t śl d .ć . b n1a s1ę o w1eran1e u osH1u1an1e ]JO rrywy 1 azu. 
u . a acz o ow1ązany Jes e z1, ze y 30 p. · · · · 

strzałka manometru nie przechodziła poza kreskę .§ · .rze?m"':clu:van~e k~tła, t. J. _wypusz-
czerwoną lub inny znak, umieszczony na mano- czame .~ ]~oąa mewlelktch. Iloś~l wody przy pel
metrze przez zarząd zakladu. Oprócz tego palacz nem ~lsm.enm pary na~ezy dokonywać podlug 
wogóle powinien zwracać uwagę na powiększenie wskazow~1 doz01·c:y kotłow, przyozem prze~ prze
się i zmniejszenie ciśnienia pary, szczególnie przy dmuchame!ll nal~z~ napompo:vać . do ko~Ja w.o
otwieraniu i zamykaniu wentyli wylotowych. ~Y cokolwiek wyzeJ pona~ p\ozwm l _powoh o~w.re-

§ 'ó4:. Wentyle wylotowe należy otwierać nie 1 ać we.nt;:l spustowy, uwazac ~a .zm1anę. p~z.romu 
od razu, lecz stopniowo i powoli. wody 1 ~u~, doyuszcza~. op~dmę~1a p_omzeJ usta-

§ 25. Przed zatrzymaniem robót palacz obo- :1 ~w10n~J g~a,mc:y 1}aJ.mz zeJ. Pr~y 1nlku kot~ach 
wiązany jest przerwać ogień pod kotlem, t. j.: 1 _Jedn~J ':spoh1e.l .ru1ze~ ~pustoweJ przedmuc.hlw_a
przy kotlach z opalem twardym-wygarnąć z 

1 
me kaz.de5 o ;wtła nalez3. w~konywać ocldz1elm~. 

paleniska wszystek żar i zalać go; przy kotłach, / . §. 31. l o pr~erwam~1 b1egu k,oąa palacz. me 
opalanych ciepłem straconem pieców żarowych,- po~m1~n ?cl~hodz1ć od n~e~o, clopo~n w pal~msku 
odprowadzić ciąg, a przy opalaniu gazowem i z~aJd~Je s1ę Jeszcze. ch?Claz cokolw1ek ogma, ~a
naftowem-zamknąć otwory, przez "które doply- mm me prz.ekon~ s1.ę, z.e wszystl~o poruczone Je
wają gazy lub nafta. Następnie przed samem ~o do~01:ow~ znaJdUJe s1ę w. nal~zytym porzą~ku, 
odejściem palacz powinien napompować do kotJ'a 1 dorokt me. bę~ą przedsi.ęw_z1ę.te 32rzez. Il;leĘO 
wody cokolwiek wyżej ponad oznaczony na rur- środk~, zal??b1~gaJąC~ podmes1emu s.rę Clśmema 
ce wodowskazowej poziom (normalny) i w części pary l obmzemu pozwmu wody. 
lub zupełnie zamknąć zasuwę kominową. § 32. Dla oświetlenia ścianek wewnętrznych 

§ 26. Palacz obowiązany jest uważnie śle- kotla nie należy używać lampek naftowych. Do 
dzić najmniejsze zmiany w stanie kotla. Jeżeli l podpalki, jeżeli jest ona potrzebna, powinny być 
podczas biegu kotla ujawni się jakakolwiek nie- używane gałgany sukienne, a bynajmniej nie pa-
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kuły, szmaty zatłuszczone inne łatwopalne 1 nać się. czy strzałki manometrów powracają do 
gałgany bawełniane. podziałki zera wówczas, gdy manometry połączo-

§ 33. Robotnik. wyznaczony do czyszczenia ne są z powietrzem atmosferycznem. Przy takich 
kotła, może w0hodzić do niego tylko z poz~vole- . l)róbach należy bardzo ostrożnie otwierać i za-
nia dozorcy kotłów.

1 
mykać wentyle. . 

§ 34. Kotły należy w swoim 0zasie oczysz- b) Przynajmniej jeden raz na miesiąc spraw-
czać od osa~u, przyozem osad i szlam powinny dzać zapomocą manometru kontrolującego clzia
być staranme z kotła usuwane. Osad należy od- łanie wszystkich będących w biegu manometrów. 
bijać narzędziami tęperoi (najlepiej młotkami mie- c) Czuwać nad tem, żeby przyrządy zasi
dzianymi), ażeby nie uszkodzić nitów i spojeń lające zawsze utrzymywane były w zupełnym 
blach. Szczególnie ostrożnie należy odbijać osad porządku i cizialały codziennie oraz na przemian 
o~ łebl~ów nitów i od spojeń blach. Rury zasi- l jak również nie pozwalać, żeby zasilanie odby
lające 1 tJrzedm~chujące jak również rurki, pro- walo się zapomocą tego tylko przyrządu, który 
w:adzące do sz.hel wodowskazowych, kurków pro- lepiej pracuj e. 
bierczych, gw1zdków sygnalowych i t. p., powin- d) Nie mniej, jak jeden raz na dobę rewi
ny być starannie rewidowane i przeczyszczane. dować klapę bezpieczel'Jstwa, która ))Owinna być 
Jednocześnie należy starannie rewidować, czy nie- zamknięta na klucz, przechowywany u dozorcy 
ma jakich uszkodzeń w spojeniach blach i w peł- kotłów. 
nych ściankach kotła, szczególnie w miejscach, e) Pilnować, żeby opróżnianie kotła było 
podlegających silnemu żarowi, jak również czy wykonywane nie wcześniej, jak po wystygnięciu 
niema uszkodzeń od rdzy w więcej oddalonych obmurowania i przy ciśnieniu nie więcej, jak jed
od paleniska miejscach kotła. nej atmosfery, oraz żeby robota ta była zaczęta 

§ 35. Należy możliwie częściej i staranniej i skończona przez jednych i tych samych robot
wygarniać sadze i popiół z kanaJów ogniowych, ników. 
przyozem należy również oczyszczać przylegające f) Po otrzymaniu wiadomości o opadnięciu 
do tych kanałów ścianki kotła. wody w kotle poniżej ustanowionego poziomu 

§ 36. Falacz powinien mieć staranie, żeby albo o podniesieniu się ciśnienia pary powyżej 
podległe działaniu zimna części kotłów nieczyn- ustanowionej prężności przedsięwziąć natychmiast 
nych, znajdujących się w jego zawiadywaniu, nie odpowiednie środki w celu usunięcia nieszczęścia, 
zawierały w sobie wody. mogącego zajść skutkiem wymienionych przy-

§ 37. Po ukończeniu czasu roboczego i je- czyn, t. j. natychmiast usunąć z paleniska drze
żeli nikt więcej nie zatrudniony jest w kotłowni, wo, węgiel i naftę i wyłączyć kocioł od pieca lub 
palacz, odchodząc, powinien zamknąć kotłownię, przewodu gazowego, jeżeli kocioJ idzie na cieple 
a klucze od niej powinny być przechowywane w straconem. 
przeznaezonem w tym celu miejscu. l g) Przed wydaniem robotnikowi, przezna-

Uwaga. Nie dotyczy to kotłów, które ogrze- ozonemu do czyszczenia lub reparacyi kotła, po
wają się gazami pieców metalurgicznych, usta- zwolenia na wejście do kotła, przekonać się, czy 
wianych w fabrykach ogólnych. przedsięwzięte zostały środki, mające na celu 

§ 38. W razie zatrzymywania kotła na noc uchronienie tego rohotnika od jakiegokolwiek 
i biegu tylko w dzień pod żadnym pozorem nie niebezpieczeństwa i czy kocioł jest dobrze wy
pozwala się 11a pozostawianie ognia na noc. studzony i zupełnie wyłączony od innych będą-

§ 39. Jeżeli kotły parowe znajdują się w cych w biegu kotłów we wszyst,kich przewodach 
pobliżu pieców żarowych i pracuj'ł gazem tych parowych i rurach zasilających jako i ze strony 
pieców, palacz powinien bacznie pilnować, żeby paleniska. Przytern nie należy ograniczać się na 
szlaka lub surowiec roztopiony nie dostawały się zwykłem zamykaniu kurków i wentyli i obwią
do kanałów ogniowych. zaniu ich lub zdjęciu z nich rączek, lecz trzeba 

urządzać w odpowiednich miejscach pakunki 
ślepe . C. Przepisy ostrożności pr.zy obstttdze kottów dla 

osób, odpowiedzialnych za prawidlowe ich dzialanie 
( dozorcó'l.v llotlów). 

§ l. Osoby, odpowiedzialne za prawidłowe 
działanie kotłów parowych (dozorcy kotłów), po
winny pilnować, żeby palacze, obsługujący znaj
dujące się pod ich dozorem kotly, ściśle spełniali 
wydane dla nich (palaczy) przepisy ostrożności. 
Przepisy te powinny być wywieszone w miejscu 
widocznem kotłowni. 

§ 2. Dozorcy kotłów obowiązani są: 
a) Przynajmniej jeden raz na dobę przeko-

h) Po każdero czyszczeniu kotła przekonać 
się, czy jest on w porządku jak również wszyst
ki8 przyrządy przy nim i przedsięwziąć środki 
dla usunięcia zauważonych przy rewizyi braków. 

i) Przy próbie kotłów wodą i w razie uży
cia korków drewnianych przedsięwziąć za opatrze
nie ich w zabezpieczenia żelazne lub inne środki, 
żeby zapobiedz wytłaczaniu rzeczonych korków. 

j) Układać listę robotników, wchodzących 
do kotła, a przy ostatecznem zamykaniu łazów 
obowiązkowo dokonać sprawdzenia podług listy 
robotników, którzy weszli do kotła i wołać głośno 

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



MM 4 i 5. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNIC~ Y 83 

do kotrów i podgrzewaczy w celu przekonania Dz i ał III. 
się, czy kto z robotników nie zastal w nich. A. Przepisy ostro:imo \ci dla finrządów zaktndów 

k) Pilnować, żeby na wszystkich kurkach prav obsturl.se sil1lic. 
i wentylach tak zasilających, jako i od przewo-
dów wodnych i parowych na zewnątrz znajdowa- § l. Wszystkie silnice, motory oraz maszy
~y się wyraźne i trwa~e znaki, wskazujące, czy ny pomocnicze, po-łączone 7, motorami, powinny 
wentyl jest otwarty lub zamknięty, ażeby przy być ustawiane w oddzielnych specyalnie d la nich 
łącznej pracy kilku lJalaczy nie mogło zajść ja- urządzo1Jych pomieszczeniach. W tych natomiast 
kiejkolwiek pomyłki. wypadkach, kiedy niemoźliwam jest ustawienie 

§ 3. Przy kotłach. opalanych ciepłem stra- silnicy w oddzielnem pomieszczeniu i powinn'ł. 
eonem pieców pudlowych, spawalnych i t. p ., onn, znajdować się obok poruszanego przez nią 
dozorcy kotłów obowiązani są oprócz powyższe- mechanizmu, silnica powinna by<1 ze wszystkich 

l stron otoczona trwałem drewnianemlub żelaznem go, pi nować jeszcze: 
· ogrodzeniem, silnie przymacowanem do podłogi 

a) Zeby zasuwy, oddzielające piec od kotla lub muru i mającem wysokość nie mniejszą, jak 
i kierujące ciepło do komina, zawsze dzialaty w póltara arszyna. Ogrodzenie to powinno być tak 
zu~ell;sm ~orządku i. żeby , ?próc_z osób, ~d?rym urządzone, ażeby 11iemożliwem by lo prMcltodze
P?ruczoną Je~t obsluąa koLł.ow, mld do kier owa- nie ani pomiędzy odcłzielnemi jego częściami, ani 
ma zasu,~anu me w~rącal.się . . pod niem. Pomięclzy ogrodzeniem i silnicą po-

b) Z~ bY: skutlne~n medbalst:va. ]WaCUJących l winno być zostawione dostateczne miejsce, żeby 
przy wym1emonych p1ecach ludzi me mogiy do- m:u;z.ynista przy obsłudze silnicy nie był krę
stawać się do wewnętrznych rnr kotłów szlaka powany. 
lub suro\~iec rozto11iony. . . . § 2. \V chodzenie do pomieszczenia, gdzie 

c) Zeby przy czxszczemu ka~ałow ogmo- ustawione są silnice, powinno być pozwalane tyl
wycl: rzeczonyc.h. kotlaw wyznac~em. do teg? !-'~- ko tym osobom, które wyznaczone są do obsługi 
botn.Ic,y wchodz1h ~o t:ych kanałow m.e wc~esmeJ, i dozoru nad silnicami. Osoby postronne mogą 
clopol~1 obmurowame 10~1 dostateczm.e ~1e wy- wchodzić do takiego pomieszczenia nie inaczej, 
st:ygme a same kanały me będą nalezyCie prze- jak za oddzielnem pozwoleniem zarządu zakładu. 
wietrzone: . . . . . § 3. Pomieszczenia, gdzie ustawione są sil-

d) Z~by do podpałln, Jezeh .J.est ona po- nice, powinny być widne, a gdy jest ciemno, po
trz.ebn~ •. uzywane byty gałgany sulnenne, .a. by- winny być dobrze oświetlane, żeby oddzielne 
naJmmeJ me pakuły . szmaL.Y zatłuszczone 1 mne części silnicy byly wyraźnie widoczne. 
~atwopalne g~lgany bawełmane. , . . § 4. Kola zamachowe, koła zębate, drążki, 

, § 4. ~1zy ko~łach .. opal::n; ch g~zam1, .do- korlJy, drągi tlokowe, regulatory ze wszystkiemi 
zorcy kotlow obowią~am są pilnować, zeby pizy- częściami poruszającyeh je mechanizmów i wszel
rządy d~ ':'ypuszczama ~azu, by~y zaws~e w yo- kie inne poruszające się części jak również te 
rządku 1 ze by gazy n; e pi zaCiskały s1ę p1zez zagłębienia w ziemi i otwory w podłodze i pu
rzeczone przyrządy wowczas, gdy są one zam- lapie, w których poruszają się niektóre z nich, 
knięte . powinny być, o ile pozwalają na to warunki fa-

§ 5 . Wszelkie przyrządy kontrolujące. kla- brykacyi, trwale ogrodzone, żeby pracujący obok 
py bezpieczeństwa oraz przyrządy, służące do nich ludzie lub ci, którzy wypadkiem do nich 
zasilan ia kotłów wodą, powinny zawsze znajdo- zbliżyli się, nie podlegali niebezpieczeństwu. 
wać się pod ścislym dozorem. 

§ 6. Kotły parowe powinny być możliwie § 5. Wszelkie części wystające, jako to: 
cz~·ściej oczyszczane od gromadzących się w nich kliny, śruby, mutry, łebki walów i t . p ., dotlenię
osadu i szlamu, przyozem osad należy odbijać cie clo których może przedstu wiać niebezlJieczeń
narzędziami tępemi (najlepiej miotkarni miedzia- stwo, powinny być starannie nakryte kapturami 
nymi), ażeby nie uszkodzić nitów i spojeń blach. z końcami zaokrąglonymi, z wyjątkiem tych, 
Szczególnie ostrożnie należy odbijać osad od które rlla kontroli należytego ich stanu powinny 
J:'ebków nitów i spojeń blach. Rury zasilające i być widoczne dla osób, mającyoh nad niemi dozór. 
przedmu0hujące jak również rurki, prowadzące § 6. W silnicach z r.ylindrami pionowymi 
do szkie! wodowskazowych, kurków probierczych, obok tych ostatnich powinny być urządzone po
gwizdków sygnałowych i t . p., powinny być sta- mosty z poręczami . 
rannie rewidowane i przeczyszczane. J ednocze- § 7. \V szelki e przyrządy do puszczania w 
śnie należy starannie rewidować, czy niema ja- ruch i zatrzymywania biegu silnicy powinny 
kich uszkodzeń w spojeniach blach i w pełnych mieć dogodny dostęp i ~atwość w kierowaniu 
ści.ankach kotła, szczególnie w miejscach, podle- niemi jak również powinny znajdować się w 
gaJących silnemu żarowi, jak również czy niema porządku. 
uszkodzeń od rdzy w więcej oddalonych od pa-
leniska miejscach kotła . 

(c. D. N.) 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1904. 

Węgiel kamienny. W listopadzie r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwi e Polskiem 

by la następująca: 
~~~~~~~~~r~-·~~~~~·~~~~~~==~~~ 

W r.1904 wydobyto węgla więcej 

Nazwa 

kopalni 

N iwka 
Bar bara 
Mortirner 
M ilowi ce 
Hr. Renard . 
Andr zej II . 
Kazimierz 
F eliks . 
Paryż . 

K oszel ew 
S aturn 
Czeladź 

Flor a . 
Franciszek . 
Mikołaj 
J an 
G r odziec I · 
G rodzi ec D. 
A nton i 
R e den 
T ad eusz II. 
Staszyc 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow . Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. R enard 

" " " 
" 

Warszaw1>kie 

" " 
" 

Franc.-Wloskie . 

" " " 
" 

Saturn 

" 
Czel ad zkie 

" 
Flora 

" " 
" " " 

' l 

~ 

1 
Spadk. hr. W alewskiego 
St. Ciechanowski 
Tow . G rodzieckie . 
Dz. Sch on i L ampr echt 
T ow. Franc.-R osyjskie 

" " " 
" " " 

Rok 1903 Rok 1904 (+)albo mniej (-),niż w r. 1903 
1---------P~o--~ -1·--~--~--~---1 l 
~ -ro ,. ~ ~g" Od początku 

roku do 30 
listopada 

~ ~o~ ~ f~1 
O lj'l::l P. O o ·~"' 

~ &~~ ~ &.§~ 
~ ;g~;:: l ~ ;g~;:: 

Listopad 

ctr. metr. l % centnarów metrycznych 
l 

ctr.metr. % 

l 
545 263 5 8g6 493 4-18 301 5 s83 817 - g6g62 - r8 - 3T2 646 - 5 

4'3 8g7 14 102 384 376 327 3 6;6 305 - 37 570 - 9 - 426079 - lO 

347 787 l 3 473 61g + + 287 778 3 500 g T 4 - 6oooq - 17 33 305 T 

4782 13, 5 172543 61 13~ 1-539 344 [ 5 )24 949 I I - 352 400 - 6 
+ + 26 r6r r66 529 187501 259840 7411 - 28 93 31 T s6 

400 300 1 3 993 780 358 300[ 3 875 8oo Ą8000 - T2 - T17g80 - 3 
120 000 l !86 025 8o oon' r 032 -1 So 46000 - 36 - 153 s6s - 13 

454 554 1 4 504 368 
l 

395 1421 4 301 223 - 59 412 - T3 - 203 145 - 5 

476884 4 497 533 434 29' 4 48g742 - 42 593 1- 9 - 7791 - o 

378JOS 403 1776 332312 3 833 T 57 - 4J 3g6 1- T2 - Tg86Tg - 5 

~ 1)6158g 
}r g8378o 191 991 1 2 078 321 - 30 I7 T - T6 - 94541 - 5 

5 131 l l 
36 314 )2gg88 SI Ó34 492 977 + 15 320 + 42 - 3701 T - 7 
32 286 ! 377 55 1 299S4 337 818 2 332 1- 7 - 39733 - li 

3366o 351 1'4 s6os2 t)66 925 + 22 392 + 66 + 315 8II + go 
6ggo.J ~6oo s874° 759o82 - II r6o 

1
- r6 - 105181- 1 

93003
1 

l 010829 95 281 'os6 548 + 2218 1+ 2 + 45719 + s 
22875 . I 54 488 3o6s5 319 210 + n8o l+ 34 + 164722 + 107 

9S48 11 9 112 88s3 i 19 431 - 6g5 - 7 + 319 + o 
l 

Helena . Dzierż. T . Waligórski 14262 148 993 7 544 10!893 - 6 718 - 47 - 47100 - 32 

Andrzej I " 
J. Wrzosek 20772 1 143 2JÓ !8 8401 226 102 - l 932 - 9 + 82826

1 
+ 58 

A l wina " 
W. Szyszkin . 3o6g 51 S2I r 629 42793 - l 440 - 47 - 8728- 17 

F lot z Rudolf " 
Z. Zwoliński . 2188o l 263 012 22995 283 6os + l 115 + 5 + 20593 + 8 

M atylda . L. Piw owar 2420 48 121 - 18217 2420 1-100 - zggo-t - 62 
" 

T ad eu sz I " 
M. Wieczorkiewi cz 2738 10 '78 - "ŁS z87 - 2 738 - 100 + rs 109 + q8 

Jakób . " 
M. Sternicki . 15299 1 101 934 15 845 16s SIO + 546 1 + 4 + 6357Ó + 62 

Wańczyków " 
A . Zieliński lO 551 4077 21 381 + 4077 +- + 10830 + 103 

Leokady a J. Wrzosek 

=l 
1768o - - - - -- 1768o - 100 

" B6To i-Ioo Stella . M. Sternicki . ·' 86wl - - l - l - 1-
" 

R azem: . ·14 284 975,43 572 32513 773 33+2 3S2 3901- 51 1Ó42 1- 12 \- T 2199351- 3 
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Pod!ug gatunków wytwórczość węgla w li
stopadzie r. 1904 była następująca: gatunki grube 
1891466 ctr. metr. (60,10% ), gatunki średnie 
644876 ctr. metr. (17,13%) i gatunki drobne 
1236991 ctr. metr. (32,77°/0). 

W listopadzie r. 1904 w 28 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 17 258. Robotnicy odrobili 
431442 dniówki i zarobili 509028 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi! 
l rb. l kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami było: 7, :nk:oucz.)nych śmiercią, 5, zakoń-

Dnia 30 listopada pozostalość wydobyte
go węgla na Jwpalniach wynosiła: gatunki grube 
152434 ctr. metr., gatunki średnie 179046 ctr. met!:. 
i gatunki drobne 352 018 etr. metr. 

Rozchód węgla w listopadzie r. 1904 byl na
stępujący (w etr. metr.): 

l czonych częściową niezdolnością do prauy, i 435, 
zakończonych wyzdrowieniem zupefnem. 

Użyto n a własne Sprzed a no Razem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 3±347 1927 697 1961944 

" 
średnie 65094 ()19 557 68-b 661 

" 
drobne 230883 l 059190 1290073 

Razem: 33032± 36063±4 3936 068 

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

l{odzaj r ozchodu 

Opał dla pracujących, 
opalanie domów zbor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
wych ....... . 

Skreślono węgiel, któ
ry stracił wartość . . 

Razem 

Gatunki 
grubo 

Gatunki 
średnie 

34 3-17
1 

6s 094 
l 

G atunki 
drobne 

4 115 

21)336 

I r 432 

230 8831 

.H.a.ze1n 

860!5 

232 78g 

l ! )20 

33° 32-1 

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

Rodzaj sprzedaży 
Gatunki Gatunki l Gatunki 

b ś dn. dr b Razem gru o l re 1e o ue 

-, l --1 
Sprzedaż na kopalniach 8o 646 31 631 14-1 927. 257 204 
Wysyłka drogami M- 8 8 o6- 6 laznemi . . . . . . . II 42 IOI 5 5 b 914 2 3 3 3-11 430 

Wysyłka drogą wodną 4~50 : ~8;-=- L }~'lO l 
Hazem: I 927 597 619 557 l 059 lgDI 3 6o6 3-14 

W ysylka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków by1a następLtjąca (w ctr. metr.): 

" Brześó 

G:::~<i : ~::=::i l G:r~:~i Hazem i 

Polskiem l ~ 695 6so 536 202! 911 04813 r 42 goo 

. . . . l 5 535 369 5 904 

l 
6 517 246 6763 

8o 899 I 229 82 128 

1 53 500, 47 635 2 6ool I03 735 
------------~----~--

1 I 842 w ~ 1 s8s o66l g 14 263/ 3 w 43o 

W .Królestwi~ 

Za. Białystok . 

" Kowal 

granicę. 

Ha.zem: 

. 5)':'0 l l o o ~o <D> m ~:'Q~ ..... rl 

~ ;..; ~·o "d 
N 'O e<J 
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Dnia 30 listopada r. 190± pozostalości wy
dobytego węgla na kopalniach nie było. 

Rozchód węgla w listopadzie r. 1904 wy
nosił 88 373 ctr. metr. i skŁadał się z następują· 
cych pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
8443 ctr. metr., 2) sprzedano 79 330 ctr. metr. 
Rozchód węgla, .użytego na v~'lasne potrzeby. ko
palń, składał s1ę z następujących pozycy1: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 24±3 ctr. metr., 2) 
opalanie kotlów parowych 6000 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla sHadaJ'a się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 25 263 ctr. 
metr., 2) ·.vysyłka drogami żelazneroi 54 667 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W Listopadzie r. 1904 w 3 kopalniach węgla bru
natnego przeciętnH. liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 362. Robotnicy odrobili 9 066 dJJió
wek i zarobili 5884 ruble. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosił na dniówkę 65 kop. 
Wypadek nieszczęśliwy z robotnikiem by l 1, 
zakoóczony wyzdrowieniem zupelnem. 

N. K. 

(Dokończenie, patrz :111 3. str. 61). 

Kończąc opis odbudowy, muszę zaznaczyć, l napływowy, bez względu na grubość z1arna. 
że pod względem technicznym podsadzka płynna Również dobre rezultaty daje szlaka granulowa
bezwarunkowo daje pomyślne wyniki. 1 na z wielkich pieców, mająca jednak dla gór-

z przytoczonych poniżej danych widoczne nictwa podrzędne znaczenie z powodu nieznacz
są niektóre wyniki obliczeń dla roboty z pod- nych ilości jej, jako materyalu. Dalej następuje 
sadzką wyłącznie i dla całej kopalni (polowa ko- cały szereg rozmaityeh innych materyałów, pod 
palni dotąd prowadzona jest sposobem śląskim). warunkiem wszakże, żeby nie były one w kawat-

Przy podsadzce Ogółem kach takiej wielkości, że prąd wody nie jest 
Wydajność pracy górnika . 4,9 t0nny 4,1 tonny wstanie ich porwać. Tutaj mogę zwrócie uwagę 
Rozchód materyalów wybu- na szaber z kamieni dowolnego rodzaju. np. ze 

chowych na l tonnę: zwałów kopalnianych, popiół z palenisk kotlo-
dynamitu 0,02 funt. 0,04 f. wych, szlam z płuczek, mial koksowy*) i wresz-
prochu 0,48 " 0,42 " cie wszelkiego rodzaju gliny, nie wylączając na-

Płaca górnika i wozaka od wet plastycznych. Zauważę wsza]{że z doświad-
tonny . . 47,1 kop. 53,8 kop. czenia, że sam popiół z pod kotłów nie nadaje 
Przytoczone cyfry przemawiają na korzyść się do użycia. Od wody popiół pęcznieje, zaty

podsad-z;ki, ale w nich nie uwzględniono kosztów ka rury i zatrzymuje podsadzkę. Zato w roie
samej podsadzki, 0 czem będzie mowa poniżej. szaninie z piaskiem jest on doskonały. Jeżeli na 
Cyfry powyższe przedstawiają obliczenia za ostat- podsadzkę idzie glina, popiół również jest bardzo 
nie 8 miesięcy. pożądany. ponieważ ściąga on cząsteczki gliny i 

Podsadzka. Idea podsadzki plynnej jest tworzy rodzaj gomółek. Na kopalni Ferdynand 
nadzwyczaj prosta: materyal podsadzkowy zmy- na Śląsku Górnym podsadzka w braku innego 
wany jest z kosza strumieniem wody i pędzony materyalu idzie wyłącznie na glinie. Należy tyl
do miejsca żądanego rurami. Skuteczność pracy ko zauważyć, że każdy z poszczególnych mate
jednakże wymaga praktycznego obznajmienia się ryałów wymaga odmiennych urządzeń dla dopro
z wielu szczegółami. wadzenia podsadki na miejsce. Niemiecka litera-

Zaczniemy od materyalu podsadzkowego. , tura górnicza ?bfituj~ w ?Pisy najrozma_itszyeh 
Według dowcipnego zdania WILLIGEHA, jednego przystosowań s1ę do 1ozma1tych materya~ow. . 
z niemieckich autorów, do podsadzki nadaje się . Materyal :rodsa.dzkowy dla koralm Kaz1~ 
wszystko, oprócz "starych kaloszy"*). Rzeczy- m~erz d?starcza,Ją z~1etrzale wyc~1o~me .zna?zneJ 
wiście do podsadzki może być użyty wszelki ma- giUb~śCl pokładu p1askowca, ~naJdUJącego s1ę w 
teryal, który może być zmulony i porwany prą- strop1~ pokładu ~ed~n .. w p1asku .tym są w~r
dem wody, ale nie wszystkie materyaly dają jed- st~wln, ~ cza~em 1 Wlelk_Ie b~·yl:y gliny. Ta w1ęc 
nakowe rezultaty. Pod tym względem materyaly ffileszamn~ plasku. z glmą Idzie na: podsadzkę: 
podsadzkowe mogą być ustawione w pewien sze- w.ych?dme tego plas~owca w ~adamach kopalm 
reg. N aj lepszym materyalem jest czysty piasek l zaJmUJą przestrzeń mezbyt duz,ą. Zap~sy mate-

l 
ryalu podsadzkowego z tego źrodła obhczone są 

*) Die Verhandlungen und Untersuchungen der preussischen 
Stein-und .Kohlenfallkomission S. 563, Reft V l. *) Gliickauf r. 190-!, N! 43. 
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na lat 5. W przyszlośei wypadnie zapewne do
starczać piasek z lasów skarbowych nad granicą 
austryacką, odległych od kopalni o kilka wiorst. 

Maieryal podsadzkowy tymczasem ręcznie 
laduje się do koleb objętości 0,65 m3 i kolejką 
konną dowozi się do wy lotu szybu Kazimierz II. 
Ponieważ zakres robót z podsadzką stale rozsze
rza się, piasku potrzebne są coraz większe ilości; 
a ladowanie ręczne wypada zbyt drogo; w nieda
lekiej przeto przyszłości wprowadzony będzie eks
kawator, i zaprojektowano zamianę przewozu kon
nego na maszynowy. Skuteczność pracy ekska
watora obliczono na 1000 m3 na zmianę. \V sku
tek równej miejscowości i wysokiego poziomu 
wód zaskórnych wybrany został Sl)ecyalny typ 
ekskawatora (Nieder-Bagger), który może czerpać 
piasek nawet z wody przynajmniej o 5 m głębiej 
od powierzchni. Koszt ekskawatora wynosi oko
ło 17 000 rub. 

Mając na widoku przeprowadzenie całej ko
palni na podsadzkę i starając się obniżyć wplyw 
kosztów podsadzki na koszta własne, na kopalni 
Kazimierz w roku przyszłym zamierza się za to
sować najnowszy sposób dostarczania podsadzki 
do szybu, skutecznie zastosowany na kopalni 
Concordia obok Zabrza na Sląsku. Mianowicie, 
materyal podsadzko,vy, znajdujący się w postaci 
kilkunastometrowej wysokości pagórków niedale
ko szybu, wprost z powierzchni zmywa się wodą 
pod ciśnieniem 15-20 atm., doprowadzaną rura
mi od maszyny tłoczącej. Rury kończą się gu
mowymi wężami, na końcach zaś wężów osadzo
ne są wyloty, jak u sikawek. Jak gdyby po 
wielkiej ulewie tworzy się strumień, który pory
wa piasek i unosi go odkrytym kanalem ku szy-
bowi, gdzie założone są rury. N a kopalni Kazi-
mierz szyb leży na równinie, żeby więc skorzy-
stać z tego sposobu, postanowiono pod złoże ma-

na sicie w postaci pierścienia, ma 3 rzędy otwo
rów po 10 mm średnicy, przez które woda pod 
ciśnieniem 1,1 atmosfery wytryskuje na materyal 
podsadzkowy. W oda szybko rozmywa podawany 
materyal i porywa go na: dół. Przy tej operacyi 
niezbędne jest nadzwyczaj równomierne podawa
nie materyału. Najlepiej, gdy kosz a zawsze wy
pełniony jest piaskiem i nie widać wody, tryska
jącej z pierścienia. Rola rury powietrznej jest 
następująca: przy puszczaniu podsadzki kosz cal
kowicie wypełniony jest piaskiem, i powietrze, 
znajdujące się w rurach, nie mając ujścia, moglo
by zatrzymać podsadzkę; rura powietrzna usuwa 
tę niedogodność, odprowadzając powietrze. 

A 

RYS. 9. 

A -wylot szybu: 
a- kosz z blachy żelaznej 1,8 1n8 objętości. 

b -lej, stopniowo zwężnj~cy się do średnicy rur. 
r- rura, doprowadzaj~ca wodę; w koszu a tworzy ona ]Jierścień. 

d- zbiornik wody objętości 7 ms. 
•- rury, któreroi spływa podsadzka. 
f- sito o otworach 80X80 mm; tworzy ono dno kosza a. 

teryalu podsadzkowego podejść z szybu tunelem 
na. głębokości 15m i takim sposobem stworzyć 
sobie 15-metrową górę piaskową. Przy sposobie 
hydraulicznym udział sily roboczej w dostarcza
niu podsadzki redukuje się do minimum. Sku
teczność pracy robotnika, kierującego wężem, do
sięga olbrzymiej liczby 400-500 m3 na, lO-godzin
ną zmianę, t. j. przynajmniej pięciokrotnie prze
wyższa skuteczność pracy ręcznej. Dla otrzyma
nia 1500 m3 materyaln podsadzkowego przy ro-
bocie z podsadz,ką całej kopalni potrzeba tylko 9 - rura powietrzna.. • 
trzech robotnikowi W oda pędz1 podsadzkę r_uram1 n~ przestrze-

Do opuszczania na dół dowiezionego w wóz- ni przeszlo 2000 m. Ruch teJ płynneJ masy ~a
kach wywrotowych materyalu podsadzkowego leżny jest jedynie od siły ż:ywej spaąania, a n~e, 
znane są rozmaite urządzenia, zależne od rodzaju l jak sądzą, ciśnienia hydrauhc~nego. Zadnego ClŚ· 
samego materyalu lub innych warunków miej- nienia w rurach być nie. powmno. Wtedy _tyl~o, 
scowych. N a rys. 9 przytaczam schemat takiego gdy rury z jakiegokolwiek powodl?- za~kaJą s1ę1 
urządzenia na kopalni Kazimierz. Wprost z ko- ~ zjawia się w nich ciśnienie, odpow1edme ~o teJ 
leb materyał pada na sito. Sito zatrzymuje duże wysokości, na której w rurach utworzy~ s1ę ko
kamienie, korzenie i t. p. niepożądane przeclmio- rek. W skutek tego rury muszą być obhczol?-e na 
ty, które moglyby zatkać rury. Od czasu do najwyższe ciśnienie, zależne od glębokośc1, do 
czasu sito musi być oczyszczane. Rura, leżąca , której sięga podsadzka. 

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



PRZEGLĄD GÓRNICZO- HU'rNICZY 1905 

Przyczyny za.tykania się rur bywają roz- zdzierają się dość szybko w tej części, która le
maite: chwilowe wstrzymanie pr·zyplywu wody, ży na zakręcie i wytrzymuje ualą pracę tarcia i 
obe<"ność kawalków drzewa, drzazg, drutu i t. p. uderzenia. Kolana prostokąLne służą najwyżej 4 
Jeżeli zdarzy się zatkanie rur, co można ·poznać miesiące. Rury zdzierają się bez porównania w ol
po wyrzucaniu wody z rury powietrz11ej, natych- niej i przytern więcej w dolnej części wskutek 
miast przestają za. ypywać piasek i zatrzymują znaczniejszego z tej strony tarcia. Należy więc 
wodę. Następnie, idąc wzdłuż linii rur, po przy- nierzadziej, jak co 4 miesiące przekładać kolana 
tłumionym clzwięku odszukują miejsce zatkania. na 180°, a rury obracać raz na rok na 120°. Na 
W tym celu rury powinny być tak ulożone, że- , kopalni Kazimierz rury byly obrócone po roku, 
by zawsze byl do nich clobry dostęp. Najlepie.i, nie widać wszakże na nirh było żadnych więk
gdy leżą one na 1111 od spodka na krótkich pod- szy(·h uszkodzeń. Najezęściej rury wycierają się 
porach. Odnalazłszy miejsee zatkania się rur, w wskuLek nieelekładnego połączenia. Mianowicie, 
najbliższem niżej leżącem kolanie zdejmują po- gdy osie i.ch nie leżą w jednej linii, wtedy na 
krywę k (rys. 10) i puszczają wodę. Wskutek połączeniach tworzą si~· 1\Tęby, które piasek ście-

ra i wyciera tym sposobem 
w rurach dziury. Cala linia 
i wszystkie odnogi powinny 
być bezwa.rtlllkowo ułożone z 

i1~.;:,;:--., rur jednakowej średnicy. Myl-
l•em byłoby zdanie, że linię 
główną można mieć większej 
średnicy, np. o płaszczyźnie 
przekroju poprzecznego, rów
nej sumie płaszczyzn prze
krojów poprzecznych wszyst
kich odnóg, i puszczać pod
sadzkę do kilku wyrobisk jecl
uocześnie. \Vocla pójdzie clo 

Rvs. 10. wyrobiska ua,jl:Jliższego, a resz-
ta odnóg zostanie zatkaną. 

ciśnienia woda wypycha korek przez otwór w l Kiedy podsadzka skierowana jest na jedną celno
kolanie. Przykręciwszy następnie pokrywę i prze- gę, wszystkie inne powin11y być wyłączone. 
płukawszy rury, można w dalszym ciągu pusz- Włączanie i wyłączanie odnóg można usku
czać podsadzkę. Czasem jednakże zdarza się, że teczniać za pomocą kolan lu b zapomoeą za»UW 
rury zatkały się daleko od kolana i woda nie (rys. 11 i 12). 
jest w stanie wyvchać korka; wtedy potrzeba 

1 
Zmiana kierunku podsadzki podczas 1·oboty 

rozkręcić rury w najbliższem od zatkania miejscu. przy pomocy kolan jest. niemożebna, ponieważ 
Przed rozpoczęciem, po zakoi'lCzeniu, jak również kolano należy od-
po każdej przerwie w podsadzC'e rury należy kręcić, obrócić je 
przepłukać <·zystą wodą przynajmniej w ciągu około osi głównej 
15 minut. Przy uważnem i umiejętnem prowa- linii rur i połączy{' 
dzeniu roboty przechodzą całe miesiące bez po- z rurami innej od-
dobnych wypadków. nogi (na rysunkach 

W ewnętrzua średnica rur wynosi 160 mm, oznaezono punkta-
dlugość normalna o m, do połączeń wszakże na mi). Cała ta mani-
załamach niezbędna jest też pewna ilość krót-~· ·. pulacya wymaga 1.-> 
szych kawalków 11

/ 2-3111. Rury łączone są kry- .-/ ~~-. '-- m- minut czasu, ale za 
zami ruclwmemi, . żeby można je było obracać L ___ ĄP<~-·- .. .. ~ - to daje pewne połą-
bez rozkręcania. Pakun1ci używa się gumowe. czenie. Przy porno-
Załamy łączą się kolanami. Przejścia od jedne- RYS. 11. cy zasuw kierunek 
go kierunku do drugiego należy uskutecznić podsadzki można 
możliwie stopniowo, unikając kątów prostych a zmienić w biegu, ale za to jest ta niedogodność, 
tern bardziej ostrych. Jeżeli taki załam jest nie- że piasek wypełnia wręby, zasuwy nie można 
zbędny, wówczas należy prowadzić go promie- szczelnie zamknąć, woda przesącza się i może 
niem możliwie większym, ł'ącząc po 2 i 3 kolana. spowodować zatkanie się rur. 
W tym celu niezbędny jest pewien zapas ta.kich Co się tyczy materyał'u, najodpo_wie_dniejsze
kolan, odpowiednio poznaczonych (cyframi lub go na. rury, to kwestya ta dotąd me Jest raz
literami). Dla ułatwienia zamiany komplet ta- strzygnięta. Dotąd przeważnie są w użyciu ru
kich kolan przed tawiony jest na rys. 10. Połą- ry żelazne walcowane, chociaż również z dou
czenie kolan c i d tworzy kąt prosty. Kolana l rym skutkiem używają rur lanych, jako tańszych. 
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Cena metra bieżącego rur żelaznych wyżej wska- \ zbiorniki, które po kolei wypełniane są wodą. 
zanej średnicy wynosi około 7 rubli. Kolana są Z czasem naturalnie zbiorniki te zupełnie będą 
przeważnie lane surowcowe. · wypełnione szlamem, i wówczas wypadnie urzą-

l 
1 

dzić n owe. . 
· Bezpośrednim rezultatem wprowadzenia pod-

l 

RYs. 12. 

Kiedy odbudowa filaru jest zakończona, wy
robisko zamykają tamami, które powinny zatrzy
mać piusek i przepuścić wodę. Urządzenie ta
kich tam filtracyjnych zależy od jakości mate
ryalu podsadzkowego. Im materyal zawiera wię
cej gliny, tern tama musi być szczelniejsza. N a 
kopalni Kazimierz tamy są urządzone w sposób 
następujący (rys. 13 i 14). Deski 11

/,. cala gru-

RYS. 13. RYs. 14. 

bości na płask przybijają się gwoździami do 
stempli. Tamy robią się podwójne i przestrzeń 
między niemi wypełnia się nawozem, utyka się 
również wszystkie szpary. ale niezbyt silnie. 
Z zewnątrz tamę zamoco:wują obudową, żeby 
prąd wody jej nie obali!. Zadneao wrębu w wę
glu dla tamy robić nie trzeba. Po zakończeniu 
podsadzenia wyrobiska tamę można usunąć i prze
nieść ją w inne miejsce i t. d., dopóki deski nie 
zniszczą się, co zwykle bywa już za trzecim ra-

~ zem. 
Woda, odpływająca z podsadzki, zawiera 

sporą ilość (qkoło 4%) gliny w postaci delikatne
go mułku. Zeby taka woda nie zanieczyszczała 
i nie psuła pomp, skierowywują ją najprzód do 
zbiorników oczyszczających. W szelki e męty osia
d~ją w tych zbiornikach i woda wypływa zupeł
me czysta. 

Zbiornik oczyszczający jest to chodnik, w 
w końcach zamknięty tamami murowanemi. 
Zbiornik musi być takich rozmiarów, żeby był w 
stanie pomieścić wodę z podsadzki z cał'ej zmia
ny;_ 2-3 godziny wystarcza do zupełnego odmu
lema wody. Na kopalni Kazimierz są dwa takie 

sadzki płynnej jest zwiększenie przypływu wody 
do kopalni. Niezbędną jest przeto wiadomość, 
jak ten stosrt.nek przedstawia się ilościowo. Prak
tyka wskazuje, że stosunek objętości wody do 
objętości materyału waha się od 3 do l, zależnie 
od jakości tego ostatniego. Im materyał jest 
lepszy, tem stosunek ten jest mniejszy. Poważny 
wpływ na ten stosunek wywiera ciśnienie, pod 
którem woda wytryskuje. Oczywiś~ie. że, gdyby 
woda wpływała do kosza a bez żadnego ciśnienia, 
to unosiłaby z sobą bardzo niewielką ilość mate
ryału i cały proces szedłby nadzwyczaj wolno, 
lub też nawet zatrzymał'by się zupełnie, gdyż 
strumyki wody nie byłyby w stanie przezwycię
żyć wagi znajdującego się w koszu a materyał'u. 
Stąd możJJa wywnioskować, że, im lepszy jest 
materyał i im większe ciśnienie, tern stosunek 
wody do materyału jest mniejszy. Bardzo do
datnim wynikiem można nazwać taki, gdy stosu
nek ten równa się l. 

Zwiedzając kopalnię Concordia, słyszałelJ'l 
od dyrektora KmszNIAKA, że przy hydraulicznam 
dostarczaniu piasku stosunek ten dochodzi do 1

/ 3 • 

Dokonane na Kazimierzu próby dowiodły jednak, 
że taki stosunek jest niemożebny. Do prób bra
łem zwyczajny piasek gruntowy. Okazało się, 
że pochlania on do 30% (pod względem objęto
ści) wody i przy takim stosunku względnie do 
wody nie wysypuje się i nie wylewa z odwróco
nego dnem do góry cylindra szklanego. Stosu
nek więc 1:3 nie może dać płynnej masy. 

Na kopalni Kazimierz na zmianę idzie prze
szło500m3 podsadzki, na co wychodzi około 750 nz3 

wody. Sreclni więc stosunek wypada 1:1,5. Sto
sunek ten jest względnie duży, a to wskutek 
średniej jakości materyalu podsadzkowego (oko
ło 30% gliny), bardzo długiej linii rur i wielkiej 
liczby załamów w najrozmaitszych płaszczyznach. 

Zwracam uwagę na to, że podsadzka płyn
na na małą skalę nie udaje się. Zdawaloby się, 
że, mając 0,5 m3 wody na minutę i doskonały ma
teryal podsadzkowy, dla którego wyżej wspom
niany stosunek jest równy l, można prowadzić 
podsadzkę ze skutecznością 0,5 m3 na minutę. 
PraKtyka dowiodła jednak, że przy średnicy rur 
150 mm podsadzka w takiej ilości iść nie może. 
Za mało jest masy płynnej, żeby wytworzyć ruch 
stały w rurach. Podsadzka idzie nie równo, z 
przerwami, piasek natychmiast zatrzymuje się, 
nowa fala zbija go w sztywny korek i rury za
tykają się. Przekonanie się o tym fakcie koszto
wało autora niniejszej notatki wiele pracy w 
przeciągu trzech tygodni, gdy rury co chwila zaty
kały się, a nie było zasięgnąć od kogo wskazówek. 
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Podsadzka w górnictwie wł'aściwie stanowi nic i t. p. 4) Podsadzka płynna bezwarunkowo 
robotę dodatkową, która oczywiSCle wywiera wpływa dodatnio na wydajność pracy górnika i 
wpływ na koszta wł:asne. Mówić o dodatnich wy- zmniejsza niebezpieczeństwo robót. a zatem i licz
nikach podsadzki pod względem ekonomicznym bę wypadków nieszczęśliwych. 6) Daje ona zu
jest jeszcze zawcześnie, gdyż nie można wyrazić pełną swobodę w gospodarstwie kopalnianem, 
ich dotąd cyframi. Dopiero wtedy, gdy kopal- pozwala howi.em rozpocząć odbudowę w dowol
nia w ciągu lat kilku będzie pracowala wy!ącz- nem miejscu, wskutek czego wpływa na zmniej
nie sposobem podsadzkowym, będzie można ze- szenie robót przygotowawczych. 6) Daje ona 
brać dane cyfrowe o tych rezultatach, na które możność ześrodkować roboty w jednem miejscu, 
liczymy a priori. wskutek czego koszta przewozu i dozoru powin-

Tymczasem przedstawię absolutny koszt pod- ny się zmniejszyć. 7) Podsadzka pł"ynna zupelnie 
sadzki. Rury, koleby, kolejka, kosz i t. p. ra- ochrania powierzchnię od osiadania i. co waż
zero z ustawieniem kosztowary 22000 rub. Amor- niejsze, ochrania od zniszczenia pokłady, leżące 
tyzacyę przyjęto w ciągu trzech lat. Licząc w powyżej odbudowywanego, pozwalając odbudo
roku 200 dni roboczych, kiedy idzie podsadzka, wywać je w przyszłości. 
wypada koszt urządzeń dziennie 36 rub. Przy Bez wątpienia podsadzka płynna wywrze 
obecnej . odbudowie przeciętnie idzie dziennie olbrzymi wpływ na całą technikę górnictwa. 
500m3 podsadzki, przeto koszta urządzenia na Obecnie nad tą kwestyą usilnie pracuje wielu 
1111-3 wynoszą 7,2 kop. Koszta podsadzki wobec techników, i każdy dzień przynosi w tym kie-
tego będą wynosiły na l m 3: runku coś nowego. Prawdopodobnie sposób ten 
Urządzenie . 7 2 k przejdzie p1·zez rozmaite fazy rozwoju i udosko-
Dostarczenie materyalu do szybu l2'o :P· naleń, dążąc do usunięcia wszelkich wątpliwości 
Roboty pomocnicze na dole i na górze 7'0 i zredukowania tych przeszkód, które spotykamy 

.,.:::.-----;::~' ".............;;;"- w każdym wypadku poszczególnym. 
Razem 26,2 kop. Na zakończenie pozwolę sobie zwrócić uwa-

Przy zamianie pracy ręcznej i przewozu kon- gę na pewną okolicznoś?, z któr~ wypada liczyć 
nego na maszynowy i przy skuteczności równej si~ przY: ~rze~rowadzamu ko;palm na P?dsadzk~. 
1000 tn3 dziennie, koszta l m3 podsadzki będą ' MlanOWlCie, zuna przedstawia przy, teJ roboc1e 
wynosiły: poważne przeszkody. Podczas mrozow pop,vt na 

węgiel zwiększa się, wydobycie również, a tym
Urządzenie (36:1 000) · · · · · · · 3,60 kop. czasem piasek zmarznięty trudno wydobywać, 
Maszyny (amortyzacya lO-letnia) 25000 1.

25 
przewóz do szybu piasku jest trudniejszy skut-

rub; 25 000:(10X200Xl 000) " kiem zasp śnieżnych, wreszcie zmarzlo grudy ma-
Płaca robocza i utrzymanie maszyn 1,00 " terya.fu podsadzkowego nadzwyczaj wolno ulega-
Przekładanie kolejki i wywracanie ko- ją wpływowi wody. Wszystko to zmniejsza ilość 

leb · 0,60 " podsadzki. Nie można zdążyć wypełnić wyro-
Roboty pomocnicze· 7•00 " biska i robotę w nowych filarach potrzeba za-

Razem 13,45 k. o p. trzymać. Dopóki więc te przeszkody, zależne od 
Ponieważ w przybliżeniu 1m3 piasku wypel- czynników atmosferycznych, nie zostaną w ja

nia l m3 wyrobiska, pr~eto koszt podsadzki na 1 kilcolwiek sposób usunięte, należy mieć w zapa
tonnę węgla wyniesie: sie pola, w których odbudowa może być prowa

przy robocie ręcznej . 26,20 kop. 
" " maszynoweJ 13,45 " 

W przytoczonym rachunku nie wzięto pod 
uwagę kosztu dodatkowego wypompowywania wo
dy. Przyszłość pokaże, o ile dodatnie strony 
podsadzki płynnej zmniejszą wyżej przytoczone l 
powiększenie kosztów. 

Robota z podsadzką plynną bezwarunkowo 
przedstawia wiele stron dodatnich w porównaniu 
z robotą wszelkiego innego rodzaju. Glówniejsze 
z nich są następujące: l) Brak zawałów w sta
rych wyrobiskach usuwa powstawanie w nich po
żarów, wskutek czego muszą się zmniejszyć od
powiednie koszta. 2) Zmniejszą się koszta utrzy
mania chodników. 3) Podsadzka płynna pozwala 
odbudowywać pokłady dowolnej grubości z mi
nimalną stratą węgla, wskutek czego zmniejszą 
się koszta na urządzanie nowych szybów, przecz-

dzona sposobem zwyklym i wskutek tego nie da 
się odczuć braku węgla w takim nieodpowiednim 
czasie. 

W celu przyspieszenia rozmywania zmarz
lych brył materyału podsadzkowego, na kopalni 
Kazimierz do zbiornika wody wpu~zczają parę, 
przeprowadzoną od kotlów. Para nagrzewa wo- • 
dę dość znacznie i wskutek tego dzial:anie jej na 
zmarzni9te bryły jest o wiele skuteczniejsze. Bry
ly szybko rozmarzają i rozmywają się. 

Wreszcie nie rozstrzygniętą jest kwestya 
podsadzki plynnej w tym wypadku, gdy pokl:ad 
wyrzucony jest na kilk;adziesiąt metrów w górę i 
dostać się do niego można tylko szybikiem po
mocniczym, pędzonym w górę. Takie części po
kładu, o ile urządzenie dla nich specyalnego szy
bu nie wytrzymuje rachunku, wypada odbudowy
wać sposobem zwykłym. 

Aleksander Tyszka. 
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fltare roBoty górnicze W· 1 ortugafii z czasów rzymsR_icfi. 

W prowincyi Munho Douro w Portugalii l szerokość sztolni spotykałem wszędzie jednostaj
o 20 km od miasta O porto, począwszy od rzeki ną na 1,4 m, wysokość zaś dochodziła naj wyżej 
Du~ro. do. rzeki Susa na przestrzeni 8----;-10 lz:n, do 2 11~, miejscami b.yła. niższa i wynosiła 1,5 m. 
znaJdUJe s1ę cały zereg starożytnych robot gor- Sztolme oraz wszelkie mne roboty były prowa
niczych. Roboty te sięgają czasów rzymskich. dzone bez budynku. Mniemanie to opieram na 
W owych czasach, gdy półwyse]J na poludnie Pi- podstawie napotykanej trwalej i pewnej skały 
renejó.w w . większej. części został z~jęty ~)r~ez ?ra~ na tern, że nie znajdowano nigdzie, śl.adów 
Rzymian, CI, wysyłaJąc tam swych mewolmkow, Jalnegobąćłź budynku drzewnego. Nie mo\'nę tu 
używali ich, jak również i ludność miejscową. do o znajdowaniu samych podpór, gdyż drzewo mo
robót górniczy~h, prowadzonych, jak na owe cza- glo dawno uledz zupełnemu zuiszczeniu, ale nie
sy, widocznie na wielki\ skalę. Celem robót gór- ma śladów zag·lębień bądź to w spodku, hądź w 
niczych byto wydobywanie kwarców i kwarców ścianach chodników i wogóle nic takiego, co na
z błyszczem antymonu, zawierających zloto, mie- prowadzaloby na Wiliosek używania w roboLach 
lenie tych kwarców na piasek i wypłukiwanie z budynku drzewnego. We wszystkich robotach 
nich zlota zapomocą wody. natomiaHt daje się zauważyć dążenie do tworze-

Wobec braku środków odwadniania robót nia sklepiefL W sztolniach wszędzie bez wyjątku 
górniczych, te ostatnie byly prowadzone jedynie znajdują się sklepienia naturalne, wyrobione w 
zapomocą sztolni z odbudową żyJ zlotodajnych kamieniu ręką ludzką tak 1·ówno i jednostajnie, 
~ piętrze .. wyjątkowo w spodku,, w ostatn~m .ra- że chyba zapomocą pewne~o szablonu ?yły one 
zw do meznacznych glębokośCl. Sztolme Jak tworzone. W robotach odbudowy sklepiema nad 
również wszelkie roboty górnicze, pomimo minio- robotami są mniej regularne, lecz zawsze daje się 
nych wieków, są doskonale zachowane, a w nie- zauważyć dążenie do ich tworzenia. 
których miejscach w tak świeżym stanie, jak 1 W sztolniach glównych znajdujemy co 60-
gdyby niedawno były opuszczone. -80m bądź z prawej. bądź z lewej strony małe 

Cechą wybitną planu tych robót jest pędze- wgŁębienia w rodzaju nisz, również stamnnie wy
nie głównej sztolni nie w samych żyJach kwar- kute. Przypuszczam, że siużyły one jako pomiesz
cu, .lec.z :v łup kac~, należących do formacyi kam- l czenie .dl~ clozor.ców, którzy yilnowa_li pracujących 
bryJsklllJ. Sztolma taka, prowadzona prosto w robotmkow; są Jednak zdama, że msze te służy
jednym kierunku, pod różnymi kątami przecina ły do oświetlenia sztolni i że ludzie, którzy wy
żyły kwarców. w których są znowu prowadzone nosili lub wywozili urobek, nie mieli światła, a 
boczne sztolnie, należące j Llż do sztolni z od budo- drogę oświetlano im za pomocą pochodni lub łu
wą. Dla braku materyalów wybuchowych jedy- czywa, palonych w tych niszach. 
nym środkiem do prowadzenia robót było narzę- Przewietrzanie robót odbywało się zaporoo
dzie żelazne szpiczaste, podobiJe do naszeao kilofa. cą świetlników. Podobnie jak nisze, co G0-100 111-

W pobliżu robót oraz w samych robot;ch znaj- zawsze z bl)ku sztolni znajdują się większe lub 
dowano to stare narzędzie, przez rdzę po więk- mniejsze świetlniki. Światlo ich jest różne. Na
sz~j części zepsute; dziwnem się wydaje, że od- leży odróżnić dwa rodzaje świetlników: pierwszy, 
naJdywano tylko narzędzie ,ieclnego typu i że służący jerlynie do przewietrzania, zawsze okrąg
nie znajdywano miotów i dłót, które w niektó- ły, 2-3m średnicy, wyprowadzony pionowo do 
ryeh razach wydają się niezbęd nemi. powierzchni; drugi rodzaj świetlników, znajdują-

Wszystkie roboty górnicze, a przeważnie cyeh się zawsze na żyJe kwarcu, ma przecięcie 
sztolnie, W,Yrobione jedynie zapomocą ręcznych podłużne; szerokość równa się zwykle grubośei 
narzędzi, odznaczają się symetryą i nadzwyczaj źyły, ellugość przecięcia 4-6 i do 8m, rozsze
starannem wykonaniem. Na pierwszy rzut oka rzając się ku górze do 50 i 60 m; te świetlniki 
wydaje się, jakby sztolnie były murowane, tak musiaty być robotami odbudowy w formie lejka; 
proste są ściany i tak równo i symetrycznie są urobek zrzucał się na dół do sztolni. Inne roboty 
wyrobione sklepienia; po bliższem zbadaniu nato- odbudowy były prowadzone w żyłach kwarcu z 
mias~ śc~an sztolni daje się zauważyć, że caty bocznych sztolni. Robót takich dłuższych nad 
ka~rneń Jest poorany od uderzeń ostrem narzę- 15-20 m nie spotykałem. 
dziem tak równo i jednostajnie, jak gdyby miała Z powyższych faktów należy wnosić, że plan 
to być jakaś specyalna robota kamieniarska. Sze- prowadzenia robót był następujący. U podnóża 
~·okość i wysokość głównych sztolni przeważnie góry lub wyniosłości zakladala się sztolnia głów
~est jednost.ajna, z czego należy chyba wnosić, że na, która prowadzoną była prosto w jednym kie
JUŻ musiał:y istnieć pewne przepisy rządowe w runku i przecinała różne często napotykane żyły 
tym względzie, które byly sumiennie wypełniane; kwarców; w miejscach, gdzie były przecięte ży-
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ly kwarcu zlotodajnegv, pędziły się drugorzędne ziemi lub przez ostyganie powierzchni powstały 
sztolnie boczne w samych żyłach; grubość takich pęknięcia, które rozszerzyły się i z biegiem cza
żył: jest różna, bardzo nieregularna i waha się su zostały wypełnione przez osadzanie się kwar
pamiędzy kilku cnt a 3-5 nz. Często dają . się cu. Po tej pierwszej infiltracyi musiało nastąpić 
spotykać raptowne zmiany. w· robotach, prowa- powtórne pęknięcie. które rozdwoiło już uformo
dzonych pod moim kierunkiem, zdarzało się, że wane żyly kwarcu i wypełniło je błyszczem an
żyla, która jednego dnia miała grubości 2 nz, na tymonu. Jest to zupełnie naturalne zjawisko, je
drugi dzień po upędzeniu dalej chodnika zwęża- żeli weźmiemy pod uwagę, że ściśnięcia i zmarsz
ła się do l m, a potem do 20 cm, zdarzał o się . i czenia skorupy ziemi n as z ej, z przyczyny kM
odwrotnie. Dlatego też sztolnie, lecz tylko dru- rych powstały pęknięcia, nie byly raptowne i 
gorzędne, prowadzone w żyłach, zwężary się lub jednora:wwe, lecz przeciwnie długotrwałe i mia
też rozszerzały, stosownie do grubości danej żyły. ły miejsca w różnych odstępach czasu, z powodu 
W bocznej sztolni drugorzędnej rozpoczynała się czego tworzyły się nowe otwory i wypełniały 
robota odbudowy w górę na przestrzeni 15-20 m się nowym matery alem. Tak też powstały żyły 
i prowadziła się w górę aż do wychodni. W ten kwarcu z antymonem i zlotem, o których mó
sposób otrzymywano rodzaj szybu podłużnego wię. Kwarc powstal z osadów wód, przesyconych 
lub świetlnika. Kilka takich robót, dobrze zacho- kwasem krzemowym, który utworzył się przez 
wauych, można oglądać do dnia dzisiejszego. Po rozkład skaly krzemowej. Osad ten stopniowo 
innych robotach odbudowy pozostały zaledwie wypełnił utworzone pęknięcia, skutkiem czego 
ślady na powierzchni w postaci dużych dołów i pow~tale ży!y są ró~nej. i zn:i~nnej grubości, za
zagłębień, zarośniętych trawą i krzewami często leżme od pierwotneJ w1elkosC1 powstałych pęk-
60 i 80m długości. Z przestrzeni tych śladów nięć, jak również pęknięć, powstałych w utworzo
robót należy wnosić, że po wyprowadzeniu świetl- nych już żyłach przed następną infiltracyą i wy
nika do powierzchni już z powierzchni na więk- pełnionych b,lyszczem antymonu. W ten sposób 
szej przestrzeni sposobem odkrywkowym odbudo- należy tłumaczyć powstanie tych żył wobec fak
wywały się żyły. Z tego zaś wynika, że początko- tu, że część ich zawiera żyly antymonu grubości 
wa sztolnia główna prowadziła się jedynie dla od kilku c n do lut i więcej, zaś inne składają 
osuszenia roboty odkrywkowej i dla wywozu się z czystego kwarcu. 
spuszczonego na dó ·ł urobku, co jest dogodniej- Przy powstawaniu żył, niezależnie od powy
szem, niż przy braku orlpowiednich środków wy- żej opisanych, odbyła się jeszcze infiltracya złota, 
dobywanie go z dołu do góry. Przez przeprowa- a mianowicie, w dwóch różnych okresach czasu, 
dzenie sztolni głównej odkrywały się żyły kwar- czyli że infiltracya odbyła się 2 razy. Dowodem 
ców, które zamierzano odbudowywać, a przez to, tego jest fakt, że w jednej i tej samej żyle znaj
ponieważ taka sztolnia przecinała żyły w poprzek, dujemy złoto z zawartością 20-22°/0 srebra oraz 
roboty odbudowy mogły być wszędzie zakładane · złoto samorodne z zawartością 2-3% srebra. Przy 
i prowadzone, nie grożąc istnieniu sztolni, podsta- takiej różnicy składu złota jest niemożliwem, aże
wy całej kopalni. To tłumaczy przyczynę, dla- by infiltracya tego kruszcu była jennorazowa. W o
czego sztolnia główna byfa prowadzona z taką bec faktu, że złoto, znajdujące się w bezpaśred
nadzwyczajną starannością i z takim nakładem niej styczności z antymonem, jest prawie czyste, 
pracy. należy wnosić że infiltracya jego miała miejsce na 

Głębokość robót jest różna i zależna od wy- końcu, zaś osad złota z zawartością 20-220fo sreb
sokości góry danej kopalni, jak również od po- ra, znajdujący się w kwarcu, musial mieć miejsce 
ziomu założenia sztolni; glębszych robót. t. j. w czasie pomiędzy utworzeniem się żyły kwarcu 
świetlników, ponad 40-50 m nie spotykałem. i błyszczu antymonu. Tę teoryę popiera też fakt, 

Pod względem budowy geologicznej skala, l że w kwarcu znajduje się złoto z zawartością 20°/0 

jak wyżej wspominałem, należy do formacyi kam- srebra przeważnie na obu bokach żyły, t. j. po
bryjskiej i składa się li tylko z jednostajnego między łupkiem i żylą kwarcu; wewnątrz kwarcu 
łupku ciemno szarego do zielonego, nadzwyczaj spotykamy mniej złota; w czystym błyszczu au
twardego i trwałego, poprzecinanego znacznemi tymonu wcale go niema, a w miejscach zetknięcia 
żyłami konglomeratów, często do 30 i wię~ej się kwarcu z błyszczem antymonu znajduje się 
metrów grubości. Przypływ wody jest stosunko- złoto z zawartością 2-3°/0 srebra. ~ tych faktów 
wo mały. Wnioskując z licznych żył kwarców można zestawić następujący porządek budowy ży
z błyszczem antymonu oraz ich budowy geolo- ły: 1) utworzenie się żyły kwarcu, 2) osadzenie 
gicznej, można przypuszczać, ż~ w formacyi tej się złota z zawartością 20-220fo srebra pomiędzy 
musiały zachodzić w swoim czasie częste i znacz- żylą kwarcu i łupkiem i w niewielkiej ilości w 
ne zaburzenia. Infiltracya, zapomocą której po- samym kwarcu, 3) utworzenie się żyły błyszczu 
wstały żyly ze złotonośnymi kwarcem i błyszczem antymonu bez złota, 4) osadzenie się złota z za
antymonu, musiała odbywać się w różnych cza- wartością 2-30fo srebra w małych szparkach ży
sach, czyli że obecny skład i budowa geologiczna ly pomiędzy błyszczem antymonu i kwarcem. 
żył powstały peryodycznie. Z zaburzeń wnętrza Opisane powyżej żyły złotonośne nie można 
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zaliczyć do bogatych; zawierają one przeciętnie 
8 gr złota na l t kruszcu; mieJSCami zawartość 
zł'ota dochodzi do 30 gr, lecz w innych znowu 
miejscach zawartość spada do 3-4 gr na l t. 
Przez amalgamacyę złota i koncentracyę pozosta
lości odmywaliśmy 7 gr na l t, czyli 80-85% z;:t
wartości złota, co jednak przy taniości tameczne
go robotnika z korzyścią pozwalaio nam pracować. 

N a zakończenie podaję jeszcze średnie ceny 
pł'acy robotników. N a kopalni wprowadzony był 

-------

sposób oddawania roboty przedsiębiorcom, którzy 
płacili : l) górnikom do 300 reisów dziennie (45 
kop.), 2) pomocnikom czyli ładowaczom 200-220 
reisów (mniej więcej 30 kop.), 3) dziewczętom 
na powierzchni około 100 reisów (15 kop.), 4) 
starszym maRzynistom, kowalom 400-500 reisów 
(60-70 kop.), 5) dozorcy na dole 20 000 reisów 
miesięcznie (30 rub.); 6) sztygar jedyny otrzymy
wał 30 000 reisów miesięcznie (43 rub.). 

TValer_v S wirtmt. 

Przemysł górniczo-hutniczy w Calicyi w r. 1903. Nafta i wosk ziemny':'). 
Z rocznika statystycznego ministerstwa 11371 robotników, t. j . o 369 mniej, niż w roku po

rolnictwa, który świeżo opuścił prasę, wyjmuje- przednim. Otrzymano 922571 c. m., t. j. o 175940c. m. 
my następujące dane, dotyczące nafty i wosku mniej, niż w roku poprzednim, wartości 3 656057 k., 
ziemnego w Galicyi w roku 1903. a, więc o 852925 k. niższej, niż w roku poprzed-

W roku 1903 było w całej Galicyi w ruchu nim. 
258 przedsiębiorstw naftowych, t . j. o 32 mniej, W okręgu Drohobyckim zajętych było 
niż w roku poprzednim. Eksploatacya ropy od- 3588 robotników, t. j. o 295 robotników mniej, 
bywaia się w trzech okręgach górniczych: Ja- niż w roku poprzednim, a otrzymano 5 719 445 c. m. 
sielskim, Drohobyckim i Stanisiawowskim. t . j. o 1701524 c. m .. więcej, niż w roku poprzed-

W olnęgu górniczym J asieiskim było zaję- nim, wartości 13157 051 k., t .. j. o 3 377 889 k. więk
tych przez przedsiębiorstwa naftowe 103,7 hekta- szej, niż w roku 1902; cena ropy wynosiła w tym 
rów miar górniczych, 4,3 ha miar dziennych i roku 2 k. 30 h . za l c. m ., t. j. była o 13 h. niższą 
1412,53 h' terenów (pól) naftowych. W ruchu od ceny w roku poprzednim. 
by!o ogófem 88 przedsiębiorstw, które znajdowa- W okręgu Stanisławowskim przy 148 robot
ły się w 41 gminach i powiatach następujących : nikach otrzymano 83062 c. m ., t. j. o 8976 c. m . 
Brzozów, Gorlice, Grybów, Jasło. Krosno, Nowy mniej, niż w roku poprzednim, wartości 288204 k., 
Sącz, Pilzno i 8anok. . t . j. o 100303 k. mniejszej, niż w roku 1902. Ce-

W okręgu Drohobyckim zajętych bylo przez na l c. m . ropy wynośiła 3 k. 47 h., była więc o 
przedsiębiorstwa naftowe 63,1/w miar górniczych i 75 h. niższą od ceny w roku poprzednim. 
·233 !za pól naftowych. W ruchu było ogółem 136 Większą część otrzymanej ropy przerabiano 
przedsiębiorstw, które znajdowały się w 37 gmi- w rafioeryach galicyjskich, opróc!l tego jednak 
nach powiatów następujących: Dobromil, Dolina, wywożono również ropę poza obręb kraju, a mia
Drohobycz, Lisko, Stary Sambor i Stryj. · nowicie: do Dziedzic, Florisdorfu, Ostrawy Mo-

W okręgu Stanisbwowskim zajmowały przed- rawskiej, Schi:inberga, Bogumina, Pardubic, Przi
siębiors~wa 5,7 ha pól naftowych w 6 gminach wozu, Tryestu, Wiednia, Buda-Pesztu, Rjeki, Me
następuJących powiatów: Bohorodczal1y, Katusz, zi:i-Laborcz, Ornii:ize i innych miejscowości. 
Kossów, Nadworna i Peczeniżyn. Wydobywanie wosku ziemnego odbywało się 

·wszystkie przedsiębiorstwa naftowe całej Ga- tylko w dwóch okręgach górniczych: Drohobyc
licyi zatrudniały w roku 1903-im 5107 robotni- kim, gdzie było 4 w ruchu przedsiębiorstwa, i Sta
ków, t. j. o 782 robotników mniej, niż w roku l nisłnwowskim, gdzie bylo w ruchu 10 przedsię
poprzednim, dały 6 725 078 centnarów metrycz- biorstw. W obu tych okręgach zatrudnionych 
nych ropy, t. j . o 1516608 c. m . czyli 29,12% było przy wydobywaniu wosku ziemnego 2833 re
więcej, niż w roku poprzednim, łącznej wartości l botników, t. j. o 416 więcej, niż w roku poprzed-
17101312 koron, t. j. o 2424661 k. czyli 16,52% nim; wydobyto 28494 c. m. wosku ziemnego, t. j. 
więcej, niż w roku poprzednim. 1

1 

o 1946 c. 1n. czyli 7,'d30fo więcej, niż w roku po-
Srednia .cena ropy wynosiia w roku 1903-im prze~nim wart~ści 4ę50~93 k., t. j. o 1427831 k. 

2 k. 54 h., t. J· była ona od ceny w roku poprzed- l czy h 48860fo większeJ, mż w roku 1902, a to z po
nim niższą na jednym centnarze metrycznym o wodu, że średnia cena wosku ziemnego wynosiła 
28 h . za l c. wz. 152 k. 67 h .; była ona zatem o 42 k. 

Wyszczególniono powyżej cyfry rozdzielają 59 h. na l c. m. większa, niż w roku poprzednim. 
się w następujl\CY sposób na pojedyncze okręgi 
górnicze. W okręgu J asieiskim zajętych było 

*) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, r. 1904, M 12, str. 327, M 25, 
str. 666. 
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Z po wy:i.szych l~c~b przJ:pada na o~ęg_ Dr?~ 
hobycki 2211 robotmkow, t . J· o 229 vnęceJ, mz 
w roku poprzednim, kt~rzy wydobyli 2~570_ c. 1~t: 
wartości 3474498 k. czyh o 1161896 k . więceJ, mz 
w roku poprzednim. Średnia cena wosku wyno
siła w tym okręgu 153 k. 94 h., była zatem o 45 k . 
70 h . wyższą, niż w roku 1902. 

W okręgu Stanisławowskim 722 robotników 
wydobyło 5 924 c. m . wosku wartości 875 6ę5 k:, 
t. j. o 265 935 k. . czy ~i przeszlo o 1/ 4 część _w1ęce~, 
niż w roku poprzedmm. I tu powodem teJ zwyz
ki był znaczny skok w cenie wosku, która wyno
siła 147 k. 82 h. za l c. m ., byla zatem o 30 k . 15 h . 
wyższą, niż w roku poprzednim. 

W okręgu Drohobyckim przetapiano podob
nie, jak w roku poprzednim, wszystek wosk na 
miejscu, t. j . w Boryslawin i Truskawcu, poczem 
sprzedawano go już jako wytwór handlowy do fa
bryk cerazyny i parafiny w kraj_u i poz~. obrę
bem Galicvi. Do Niemiec, Rosy1, Francy1 1 Ame
ryki wywi"cziono w tym roku 14 290 c .. m., t. j. o 
490 c. 111. więcej, niż w_ roku poprzedn~m; . reszta 
w ilości 8 280 c. m., t. J· o 714 c. m . więceJ prze
robioną został' a w granicach państwa Austro-W ę-
gierskiego. . . . . , 

W okręgu Stamsławowsklm przetapiano row
nież wosk na miejscu, z czego wyslano 110 c. m. 
do Liineburga, 126 c. m . do Diisseldorfu, l 227 c. 111. 

do Koburga, l 000 c. m. do Kolonii, l 3?0 c. m . do 
Drohobycza, a 1601 c. m . do Bory_sl.awla. Resztę 
w ilości 510 c. m. sprzedano na mieJscu. . 

Oaó-l:em otrzymano w roku 1903 nafty 1 wos
ku zie~nego 6 753 572 c. 111 . , t. j. o l 518 ~54 c. m . 
czyli 29,01 Ofo więcej, niż w roku P?przedmm. Vf ar
tość otr zymanych płodów wynosiła 21451 50o k., 
by la zatem o 3 852 492 k. czyli ~1,89% wi~ks,zą, 
niż w roku 1902. Liczba wszystkich robotmkow, 
zatrudnionych przy nafcie i wosku ziemnym. wy
nosiła 8113. była zatem o 386 mniejszą, niż w ro-
ku poprzednim . , . 

Przeciętna wytworc7.ość wynosiła 832,44 c. m. 
na jednego robotnika. była ~atem o 216,48_c. m. 
większą, niż w roku pop~·zedmm. W ar~ość teJ wy
twórczości wynosiła na Jednego robotmka 2 644 k. 
09 h., t . j. była o 573 k. 37 h. większą, niż w ro-
k.u poprzednim. . . . 

Do eksploatncy1 ropy 1 wosku z1emnego zu
żyto w roku 1903 następujące materyaly: 
Drzewa budulcowego za kwotę . . 700 598 k. 
Żelaza i stali wagi 6 024 502 lzg. 

wartości . . . . . . . 
Materyalów wybuc~owych za kw~tę 
Oleju rzepakowego 1 nafty do oświe

tlenia 64 194 leg. za kwotę . 
Smarów 409 661 lzg. za kwotę . . 
Materyalów opałowych, a mianowicie: 

175 011 c. m. węgla kamien-

3 361424 k. 
8864 k. 

40 461 k. 
174 256 k. 

nego . . . . za 465 040 k. 
58 459 c. m . koksu " 197 248 k. 

844 c. m . węgla drzewnego " 2 3:1:8 k. 

t 

49 210 m3 drzewa opalowego 228 266 k. 
7 200 c. m . r opy 14 400 k. 900 302 k~ 
Razem spotrzebowano materyalów 

za kwotę . . . . . . . . 4 490 905 k. 
Stosunki robotnicze były w każdym okręgu 

górniczym odmienne, ale w ogólności dosyć ko-
rzystne. . 

W okręgu J asieiskim pracowano przeważm~ 
na dniówkę . Oprócz dniówki placono zazwyczaJ 
wiertaczowi lub pomocniko_wi wiertacza t . ~· m~
trowe, t. j . od metra przeb1teg_o otworu Wiertm
czego, albo też dawano gratyf1kacyę po ukończe
niu otworu. 

Place na dniówkę byJy bardzo zmienne i wa
hały się w granicach o~ 74 h: aż do, 6 k. 40_ h: 
Znolni wiertacze, pomocmcy w1ert~cz_ow _tu~z1e?' 
maszyniści i kowale pobierali oczywiŚCie naJwięCeJ. 

Jeżeli roboty oddawane zostały na akord, 
płaca od 1 metra szybu wiertniczego wynosiła 
66 k.; za czerpanie ropy ]>lacono 1 k. do l k. 60 h. 
za l c. lit. 

W roku 1.903 wypłacono zarobków: 
dozorcom : . . 92127 k . 
robotnikom . . 718 947 " 811 074 k., 

t . j . o 248 217 k. mniej, niż w roku poprzednim. 
N a jedneo·o dozorcę i robotnika przypadało za
robku 59~ k., t . j . o 17 k . mniej, niż w roku po
przednim. 

W okręgu Drohobycki,m były ~arobki robot
nicze ze wszystkich okręgow n_ap-v1ększe . Placa 
na dniówkę wahała się w g~:am~ach od l k. do 
11 k. Największą.placę_ pob1e1:ah dozorcY:_r~chu, 
wiertacze, pon1oCn1cy w1ertaczo w, ma.szy niSCI, ko
wale i ich pomocnicy. . 

Oprócz zarobku na dniówkę otrzymywali 
wiertacze i pomocnicy wiertaczów _60 h. d_o 1 k. 
względnie 20 h . do 40 ?-· od metr~ 1 gratyf1ka_cy~ 
po ukończeniu wiercema. Robotmcy, zatrudmem 
przy wybuchowych otworach wiert~iczych._otrzy
mywali również płaszcze gu_mowe 1 gra~yf1kacyę 
od 50 k. do 100 k. względme od 25 do oO k . Ro
boty wjertnicze sp~sob~m adJ:?inistracyjnym wy
konywały tylko ~1ektore w1ększe towarzystwa, 
zresztą oddawano Je przeważme na akord facho
wym przedsiębiorcom, którym płacono za. l m 
120 do 130 k. aż do głębokości 800-900 m, na 
głębokości do 950 m placono lGO l~ . - 170 k., za 
każdy jeszcze głębszy metr 180 k. 1 220 k:. ~wa~ 
rancyę da_wano tylko do_ 8~0 i 850 m. Pon_1zeJ teJ 
alębokośCI placono w raz1e mstrumentowama 100-
i50 k. na dniówkę, albo też instrumentowano na 
rachunek firmy. 

W tym okręgu wypłacone w roku 1903 .za
robki w przedsiębiorstwach naftowych wynosiły: 
dozorcom . . . . . . . . . . . 40 305 k. 
dozorcom, pracującym jak o wiertacze 585 640 k. 
robotnikom . . . . . . . . ., . 2068645 k. 

Razem . . 2 694 590 k. 
czyli o 240 495 k. mniej, niż w roku poprzednim, 

. . 
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t. j. na jednego pracującego przypada zarobek W całej Galicyi było w roku 1903 w ruelm 
751 k., o 5 k. mniejszy, niż w roku poprzednim, 17 szybów i 2112 otworów wiertniczych. Do ro
.a pomimo to jeszcze 0 159 k. większy od zarobku boty tej. u~yto. 347 maszyn, poruszany:h parą, 
na jednego robotnika w okręgu Jasielskim. o łączneJ stłe 68S7 IP. Do pompowama użyto 

Przy eksploatacyi wosku ziemnego wypłaco- 131 pomp ręcznych i 156. poruszanych maszyna-
no w roku 1903 następujące zarobki: mi parowemi. o łącznej sile 2 323 IP. Przewodów 

dozorcom 58 757 k . rurowych drewnianych nie używano w tym roku 
robotnikom . . 1303980 k. l wcale. Natomiast bylo przewo;l,ó';_ ~ela.znych: 

Razem . 1362 737 k. dla ropy · · · · 433 6JG m 

Czyli 213 792 k. więceJ· niż w roku poprzednim " gazu · · · · 110 523 " 
. . . '· ~ ' " pary . 42728 t. J· na Jeanego robotmka 58r k. d l'J0214 " 

S . ł k' l . l bk' " WO Y ~ " W okręgu tam,; awows - Hn )Y y zaro 1 ro- D t , · t · h . t ll06615 
botników stosunkowo nainiższe i wahały się w gra- 0

1 
° woro\hN" twt~r m

44
czy

39
c
1 

uzy. 0 . . . lll 
· h d 1 k d • k ·-o h · . rur wa cowaHyc , . J· o m wtęceJ, ntz w ro-mcac o . o '± • D .; naJ wyzsze wynagro- k d . · 944131 bl h 

dzenie placono za dniówkę dozorey. Roboty wiert- u .V0 P1;e n0m, ,1 "'t :n /u~68 ;~~anyc zwy-
nicze oddawano również ~zę'·ciowo na akord ~~aJnyc · ~r~cz ego uzy ? Zb' prz.kv:o-

krzedsiębiorcom wiertniczym. Przed,;iębiorcy ta- o w rurobwyłc 
36

< ,? .P0

1
mpowhama / 0 PY·. 1.orm 0śV: 

• 1- d 1 t . · ·t · 40 na ropę y o a ze aznyc o 1ączneJ poJemno ct 
1emu p1acono o m o woru Wl er m czego - 191 830 3 t · GO 381 . 3 · k · · · k 

200 m po 50 k. poniżej 200 m. Czerpanie ropy ' dn~' · .. J·1 ~92 b' m.k':1ędszeJ . . mz wh ro u 
dd b 1- • • • • k d · 1·. 20 poprze nun, 1 v z tornt ow rewntanyc o po-o awane y1o rowmez na a or 1 p1acono - · ~ · 498-8 3 t · 8584 3 · k · ·· 

110 k . miesięcznie od l otworu wiertniczego po Jem 11 k"'<.:1 
:::> d 11! ' · J· 0 

lll wlę szeJ, mz 
60 h. za 1 c. m. ropy . l w ro u poprze mm. , . . . 

W k 1 · h 
0 

k · ł Statystyka wypadkow meszczęshwych przed-
. opa mac. w s u z.lemnego P aeono ro- stawia się w roku 1903 gorzej, niż w roku poprzed-

botmkom następuJące ceny Jednostkowe: za 1 m · W k J · 1 l · b ł 4 dk' ś · 
wykolkanego szybu 20-80 k ., za l m. chodnika nttml · . 

19
° ~·ę~ki~ aste s c~m . Y 0 wkypa 1Dmther-

8 36 . · . b 5 l5 k d 1 e ne 1 Cięz ego zramema; w o ręgu ro o-
- ., a wraz1e nap1awyszy u- . o m. b ki - dk' ś · t l 1 ·50 ··ki yc m D wypa ow mter e nyc 1 1 Cięz ego 

. W roku 1903 wyplacono w tym 0kręgu w ko- poranienia; w okręgu Stanisławowskim 6 wypad-
palmach nafty: ków ciężkiego zranienia. W kopalniach nafty 

dozorcom . 11934 k. zdarzyły się nieszczęśliwe wypadki w czasie ro-
wiertaczom 8825 " boty na wieży wiertniczej z powodu wybuchu 
robotnikom 70 525 " 

Razem . 91 284 k. 
t. j. 617 k., czyli o 84 k. więcej, niż w roku po
przednim na jednego pracującego. 

W kopalniach wosku ziemnego wypłacono: 

dozorcom . 28 849 k. 
robotnikom . 307 06:1: " 

Razem 335 913 k. 
czyli o 171228 k. więcej, niż w roku poprzednim, 
t. j . 465 k. na jednego pracującego czyli o 157 k. 
więcej, niż w roku poprzednim. 

1 
Ogólem wypłacono w roku 1803 zarobku ro

botnikom naftowym i woskowym: 
W okręgu J asieiskim . 

" Drohobyckim: 
naftowym. . 209:1:590 k. 
wosko,~ym 1362737 " 4067 327 k. 

811074 k. 

W okręgu Stanisławowskim: 
naftowym. 9128± k. 
woskowym 335 913 " 427197 k. 

Suma wypłaconego zarobku. . 5295598 k. 

gazu. 
Z wypadków nieszczęśliwych w kopalniach 

nafty przypada na 1020 robotników jeden wypa
dek śmierci, na 93 jeden ciężkiego zranienia, na
tomiast w kopalniach wosku ziemuego na 2 948 je
den wypadek śmierci, na 147 jeden ciężkiego zra
nienia. 

Reasumując dochody w roku 1903 za pł'ody 
górnicze i hutnicze, sól, kainit, naftę i wosk ziem
ny, otrzymamy: 

pł'ody górnicze 

" 
hutnicze 

sól . 
kainit . 
nafta i wosk ziemny 

5 263 416 k. 
2 796 261 " 

17 521379 " 
72786 " 

21451505 " 
Razem 47105 347 k. 

C:::terd?Jieści siedem milionów koron! oto jest 
w rezultacie cyfra dochodu, który z płodów prze
mysłu górniczo-hutniczego daje Galicya, zawsze 
jeszcze przez naszych najserdeczniejszych przy
jaciół nazywana "ein passives Land". 

Zdzistaw Kamiński. 
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W y5ucfiy gazów w austryacRicfi Ropafniacfi węgfa w r. J 903.':') 

W kopalniach austryackich bylo w r. 1903 
ogółem 10 wybuchów gazu, przyozem 4 robotni
ków zostało zabitych, 10 bylo ciężko a 2 lekko 
rannych. Z wybuchów tych 2 zdarzyły się w 
kopalni węgla kamiennego a 8 w kopalniach 
węgla brunatnego. Z tej liczby 1 wybuch byl z 
3 wypadkami śmierci, 1 z l wypadkiem śmierci 
i 2 ciężkiego zranienia, l wybuch z 3 wypadka
mi ciężkiego zranienia, 2 wybuchy z 2 wypadka
mi ciężkiego, 1 z l ciężkiego, 2 wybuchy z l 
ciężkiego, wreszcie 2 wybuchy zupełnie bez żad
nego nieszczęśliwego wypadku. N a l 000 robot
ników bylo, jak wykazuje statystyka, 0,12 wypad
ków nieszczęśliwych, t. j. 1,04% wszystkich wo
góle w calem państwie Austryackiem zaszlych 
śmiertelnych wypadków nieszczęśliwych. 

Z 2 wybuchów gazów w kopalniach węgla 
kamiennego, które staly się powodem 2 ciężkich 
a jednego lekkiego wypadku nieszczęśliwego, 
zdarzył się jeden w Czechach, drugi na Sląsku. 

W kopalniach węgla brunatnego było 8 
wybuchów gazów. Z tego 4 wypadki śmierci, 8 
ciężkich a l lekki. Z wybuchów tych 5 przy
pada na Czechy, 2 na Styryę i l na Tyrol. 

Wypadki zdarzyły się w kopalniach węgla: 

Przy robotach poszukiwawczych 
W 0hodnikach głównych 
W przecznicach 
Przy od budowie 

N a głębokości następującej: 

do 100m 
od 100 do 200 m 

" 
200 

" 
300m 

" 
300 

" 
400 11Z 

W miesiącach: 

Styczniu 
Lutym . 
Marcu 
Kwietniu 
Maju. 
Czerwcu 
Lipcu . 
Sierpniu 
Wrześniu . 
Październiku. 
Listopadzie 
Grudniu 

kamien- brunat-
nego nego 

l l 
l 

l l 
5 

l 3 
2 

1 1 
2 

l 
1 

1 

2 

1 
1 l 
1 1 

*) Ostatni rocznik statystyczny ministerstwa rolnictwa za 
r. 1903. 

W pojedynczych dniach tygodnia 
przypada na: 

Poniedzialek . 
Wtorek. 
Srodę . 
Czwartek 
Piątek . 
Sobotę . 
Niedzielę 

l 

2 
2 
2 

1 
1 l 

Z 2 wybu~hów, które zdarzyły się w kopal
niach węgla kamiennego, mialy miejsce obadwa 
w czasie ruchu w kopalni, jeden na początku 
dniówki a jeden w środku zmiany nocnej. Z 8 
wybuchów w kopalniach węgla brunatnego zda
rzyło się 7 w czasie ruchu kopalni; z tego 6 na 
początku a 2 w środku dziennej zmiany. 

Nagromadzenie się gazów wybucho
. wych powstało: 

W kopalniach węgla 
kamien- brunat-

nego nego 
W skutek normalnego wypływu ga-

zów z pokładu . . . . . . . . . . l 6 
W skutek wypływu gazów z wa1·stw 

stropowych . l l 
Z warst.w spągowych l 

Jako bezpośredni powód wybuchu po-
dają: 

Przerwa w przewietrzaniu 
Załamanie. 
Spadek barometru . . . . . 
Żadna szczególna przyczyna. 

Bezpośrednią przyczyną wybuchu bylo: 

Światło otwarte 
Lampa zepsuta . . 
Zapalenie się gazów w czasie po-

żaru kopalni . . . . 

1 l 
l 
2 

1 4 

l 4 
l 

2 
Wystąpienie plomienia z lampki 

bezpieczeństwa . . l 
Rozżarzenie się siatki drucianej 1 

Właściwym powodem wybuchu bylo: 
1 2 
l 5 

Przekroczenie przepisów . 
Przypadek ..... 
Przyczyna niezbadana . 
Dochodzenia karne wdrożono 

kac h. 

. . l 
w 3 wypad-

W jednym wypadku, dotyczącym kopalni 
węgla, skazano 3 dozorców na 3 tygodnie a 1 na 
4 tygodnie aresztu; w drugim wypadku skazano 
jednego robotnika na 6 miesięcy, jednego na 8 
dni aresztu. Kary te zastosowane byly do robot-
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ników kopalni węgla brunatnego. W wypadkach, 
zaszlych w kopalniach węgla kamiennego, wstrzy
mano dochodzenia karne. 

Przewietrzanie w kopalniach, w których 
zdarzyly . ię wybuchy, było następujące: a) w 1 

·~e l a~ o 
? 

Aby tak obszerny przedmiot, jaki stanowi 1 

sprawa gazów, zawartyc·h w plynnem i twardem 
żelazie. możliwie jasno i treściwie podać ogółowi 
czytających Lechników, pozwoliłem sobie niniej
szą pracę podzielić na pięć rozdzialt)w, z których 
pierwszy omawia walkę dw<)ch teoryi w prze
ciągu lat Lrzydziestu, drugi J?Odaje szereg doko
nanych w różnych czasach analiz. światlezących 
o tem, że teorya woJorowa musial a oclnieśc' osta
tecznie zwycięstwo, trzeci rozdzial stanowi dys
kusyę nad wpływem składników żelaza na po
chłanianie wodoru, czwarty ma rozwiąza<' kwestyę 
stanu skupienia, w jakim wodór znajduje się w że
lazie, wreszcie piąty rozdzial wyjaśnia wpływ wo
doru na wła ności żelaza. 

Ten podzial zdaje mi Rię być najwygodniej
szy, aby przedstawie obrazowo historyę po,ięć roz
woju o gazach w metalu od chwili nstalenin. ist
nienia ich aż po dzieli dzisie,iszy. Praca mojn nie 
ma pretemyi do nuwo~ci, gdyż tylko zgromadza 
i wiąże w sobie f<1kty, tudzież rozwija zapatry
wania różnych metalurgów, aby tym sposobem 
stać się groszem, rzuconym do skarbnicy wiedzy 
technicznej naszej literatury. 

Dwie teor9e. 

kopalniach węgla kamiennego w obu wypadkach 
sztuczne; b) w kopalniach węgla brunatnego w 5 
wypadkaeh wyłącznie sztuczne, w 2 wyJ?adkach 
wyłącznie naturalne, w l naturalne i sztuczne. 

Zd:;istaw !{ami/zsld. 

l \;\1 o d ó r. 
gów, pracujących w tym kierunku, zawdzięcza
my głównie wsze] ki e wiadomości, tyczące się ga
zów, zawartycl1 w metalu. l nic dziwnego, bo 
zwykla to kolej rzet·zy, że starania usunięcia 
szkodliwej domieszki w metalu m u zą być poprze
dzane badaniami, tyczącemi jej jakości i ilości. 
Tak samo mial a. Ri ę sprawa i z gazami. 

\V l'O!'znikac·h Jrou rwrl Steel l1zstilule, głów
nie zaś w clopelnieniaeh fron Jlougo z 1882 roku 
znajelujemy SJ)rawozdanie z odczytu :M:. A . .Poun
UELA. inżyniera stalownika z Terre Noir, który, 
poruszając glównie sprawę wyrobu zgęszczonych 
bloków sLalo"·ych. omawia również między inne
mi i sprawę wydzielania się gazów. Ze sporu, 
wywiązanego nad tym przedmioLem, pokaznlo się, 
że PouacEL jest stanowczym zwolennikiem teoryi 
reakcyjnej i jako glówny sldadnik gazów uważa 
tlenek węgla. Ponieważ w dyskusyi zabierali głos 
ludzie inaczej niż Pm:aCEL myślący, przeto prele 
gen t stamł się z walczyć iP h zapatrywania, które 
wysnwaly na widownię teoryę absorbcyi, glównie 
zaś teoryę wodorową. z jaką właśnie w tym cza
sie wystąpi! młody wówczas i sław9 zdobywają
cy metalurg FR. C. G. 1ftiLLER. Ten ostatni przy
był na odczyt PouncELA z gotowym materyaJem, 
z teoryą wodorową, opartą na wielokrotnych i 
bardzo lic•zn.vcll chemicznych rozbiorach gazów. 

Do roku 18:::>2 przypuszczano ogólnie, że wydzielonych z plynnego metalu i otrzymanych . 
głównym sklaclnikiem gazów, wydzielających się z zimnych bloków. Dzięki wywodom MuLLEHA, 
z płynnego żelaza lub zatrzymanych w skrzep- jego rozumnemu Jowodzeniu, popartemu daneroi 
łem, jest tlenek węgla, którego pochodzenie tlu- cy±rowemi, chwiać się poczęło istnienie teoryi 
maczono reakcyą tlenków metalicznych, rozpusz- reakcyjnej, i od tej chwili, t. j. przez przeciąg 
czonych w żelazie, u a zawarty w niem węgiel. dwudziestu kilku lat, widać stopniowy jej upadek 
Ta teorya, którą tu nazwę "teoryą reakcyjną", i zanik, a natomiast wzrost i wzmocnienie teoryi 
utrzymywała się długi l'zas i rywalizawala z wodorowo- absor1cyjnej MuLLEH.~, której istnienie 
"teoryą absorbcyi", która głosiła. że gazy, za- potwierdzają ciągle analizy ostatnich czasów. 
warte w metalu tak plynnym, jako też i twardym, 1 Przypatrzmy się bliżej tym czynnikom, któ
zostaly przez takowy pochłonięte w wysokiej re przyczyniły się do upadku jednej a zwycięs
temperaturze, a podezas oziębienia częściowo go twa drugiej teoryi. 
opuścily, częściowo zaś w krzepnącym metfllu Podlug pojęć teoryi reakcyjnej wydzielone 
zostaly zatrzymane, tworząr pęcherze i pory, z ze stali i żelaza gazy nie są przez metal pochło
którymi metalurg walczy do ostatniej doby, sta- nięte. lecz tworzą się w nim samym dzięki reak
rając się je wszelkieroi możebnymi sposobami cyi, zachodzącej między tlenkami, rozpuszczony
usunąć. mi w metalu, a zawartym w nim węglu. Teo-

J akkol wiek usunięcie przestrzeni, wypełnio- rya ta z góry rrzypuszcza oznaczony gaz w po
nych gazami, nie należy do rzeczy łatwych, po- ra.ch, a ma nim być tlenek węgla, który pochodzi 
stępuje jednak naprzód, a usiłowaniom metalur- stąd. że zupełnie odwęglona wanna metaliczna 

.. 

• 
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zawiera tlen, związany czy to z żelazem, czy też węgleniu metalu, wskutek dodatku surowca zwier
wogóle z in11ym pierwiastkiem. Dodatek surow- ciadlanego, otrzymują stal, zawierającą dużo krze
ca zwierciadlanego ma za zadanie ten tlen odda-. mu, mają ten krzem zazwyczaj już w odwęglanem 
lić i dostarczyć metalowi poLrzebną ilość węgla. i pelnem tlenków żelazie. Nadto dodać trzeba, 
Nadmierna ilość tlenu w wannie metalu bywa za- że krzem wcale nie bierzę udziału w reakcyi 
brana przez mangan i węgiel, przyczem ten ostat- utlenienia. Anabza chemiczna pokazuje, że tak 
nil spalając się na tlenek węgla, uchodzi i two- w bessemerowskiej, jak: i w martenowskiej wannie 
rzy płomień, charakterystyczny dla reakcyi po metalicznej, po zredukowaniu surowcem zwier
dodaniu surowca zwierciadlanego. Naturalnie, że ciadlanym, ferromanganem. lub ferrosilicium, nie 
reakcya ta może odbywać się nie tylko w l)iecu, zużywa się lu·zem, lenz tylko węgiel i mangan . 
lecz w dalszym ciągu również w zbiorniku, a na- z drugiej strony wiauomo jednak powszech
wet jeszcze dalej, w samej wlewnicy i powoduje nie, że przy martenowaniu dodatek krzemu usu
wtedy pryskanie i pienienie się metalu . wa tworzenie się dziur gazowych w blokach. 

N a pierwszy rzut oka teorya ta wydaje się Ten niezbity fakt zaprzecZ<L. również istnieniu 
bar dzo prawdopodobną, a jednak llll:L wiele tak teoryi reakcyjnej. Jeżeli bowiem krzem, istnie
słabych stron, że, gdy się je rozwinie, wiara w jący w odwęglonej wamtie metalicznej, nie usu
istnienie reakcyi upaść musi. Przedewszystkiem wa wlasności wydzielania się gazów, a krzem, 
wiadomo powszechnie, że zupełnie od węg lony me- dodany do gotowej wanny stalowej, przeszkadza 
tal, bez wszelkich C.odatków, wydziela podczas wydzielaniu się tychże, to stanowi to dowód, że 
odlewu i podczas ostygania znacznie więcej ga- tu nie zachodzi żadna reakcya chemiczna, żadne 
zów, niż każdy inny gatunek żelaza. Kto bliżej poJ'ąrzenie chemiczne, lecz jest to tylko wprost 
zajmował się SJJrawą wydzielenia gazów z metalu działanie fizyczne, przemawiające na korzyść teo 
płynnego, ten bez wątpienia musiał zauważyć, że ryi absorbcyjnej .. .Rzecz bowiem przedstawia się 
objętość wydzielonego gazu wielokrotnie prze- bardzo prosto . Oto krzem powiększa rozpuszczal
wyższa objętość metalu; więc przyjść musi na ność gazów w stali. Wanna, nasycona poprzed
myśl pytanie, jaka może zachodzić reakcya tam, nio przez gazy, staje się wskutek dodatku kr ze
gdzie niema węgla? vV przeciwnym razie nale- mu nienasyconą i dlatego wydzielenie się gazów 
ży przypuścić, że metal płynny zawiera więcej ustaje. Nienasycona wanna metalu, pomimo za
węgla, niż analityk pokazuje nam go w metalu wartego w niej krzemu, może się nasycić, jeżeli 
zimnym tegoż samego spustu i że więc węgiel znajdzie sposobność pochłonięcia gazów. P r aw
ten musial ujść podczas zastygania metalu wi- depodobnie następny dodatek krzemu uczyniłby 
docznie w post.aci tlenku węgla. Nadto należy ją powtórnie uienasyconą. Nie wiadomo jednak, 
przypuszcza~, ze powmowactwo węgla do t lenu czy rozpuszczalność kr zemu rośnie proporcyonal
maleJe w m~arę . wzrostu temperatur y, wskutek nie; daleko prawdopodobniejszem jest przypusz
cze~o !ąc~emP- .s1_ę w_~gla z tlen.em podc~as .o~ty: czenie GAUJ.IER'A,*) że dodatek 0,1% Si do wanny 
gama Idzie lepieJ, mz w wanrne gorąceJ; Jezeh l bezkrzemoweO'O metalu działa daleko ener o·icz
~a~ .jest. istotnie, .to. ~llaczeg~ż najmniejsza nawet niej, niż do~1~tek, powjększający zawartość ~rze
Ilosć su~ owca zw1e~?1~dlanego, dodan,a ~o wanny, mu w wanme np. z O,o do 0,6% . 
wywołuJe rzeczyw1sc1e reakcyę. ktoreJ w prze- ~ . . . . . . 
ciwnym razie brak zupełnie i stal stoi w piecu J ezeh w1ęc mema rac. Y l przypisywać ma-
spokojnie? lej, ilości , krzemu takiego wpł,y,wu na r ozpuszczal-

Nienormalna ilość gazów, wywiązana z me- ' n?sć gazow, to ~rze?a zwr?cw _ uv:ragę, na a~alo
talu odwęglonego, zawierającego rozpuszczone gwzne zachowame. s1ę stop10~eJ m1ed~1.lub mklu. 
tlenki metaliczne, nie dowodzi istnienia reakcyi, Metale te w s~an_1e zupel:~1eJ c~ystosCI podczas 
lecz wydzielt>nia pochłoniętych podczas procesu , odlewu pryskaJą 1 zastygaJą,. daJą? odl~w,y . gąb· 
gazów. cza~te. , W tym wypadku ~ne mozna s1ę JUZ J?O-

PouRCEL utrzymuje, że jeżcli w wannie me- wolywa.e ~a reakcyę ~he~m~zną, eozos.taJe w;ęc 
talicznej jest krzem, to w takim razie tlen roz- ~yl~o .zJaWisko pochł~mama 1 wydz1elem~ gazo:v, 
p~szczonych tlenków_ tworzy Si02? węgiel zatem Jalnm1 ':' dany~ raz~e są t}ene~ ~ęgla 1 wodor. 
me może być utlemony na CO 1 wskutek tego Fak~em .JedJ?ak .Jest, ze

0 
0,1 A) o,lowm, dod~ny do 

otrzymuje się oulewy gęste i jednorodne. Nieste- s~op10neJ. m1edz1 a 0,~2% ma~g_anu do .stop~onego 
ty, twierdzeniu temu przeczy fakt, że stal besse- l mJdu, mwec.zą pra>yie zuvełme wydz1eleme ga
merowska bardzo często, pomimo dużej zawarto- zow. W kazdy.m w1ęc. raz1e trzeba tu_ I?rzypusz-
ści krzemu, jest nie tylko bardzo n i ejednorodną, czać tylko p_ow1ęk.szeme ro.zpuszczalnosCI. . 
lecz rówuocześnie zawiera mnóstwo dziur gazo- , Wreszc1~ w1elokrotme wy~onane anahzy 
wych. z powyższego zapatrywania PouRCELA gazow, wydz1elo.nyc~ .z ~łynne~o 1 t_wardego me
trzebaby wnioskować, że ilość krzemu w stali t~l~, dow.od~ą mezb1C1e, ze w mch głown7m ~kład 
zmniejsza się wskutek tworzenia w niej Si0

2
, a mklem me Jest tlenek węgla, lecz wodor~ 1 fakt 

jednak przeczą temu znowu dane analityczne. 
Wszystkie stalownie martenowskie, które po od- *) Rocznik Iron and Steel Institute. 
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ten usuwa ostatecznie możność istnienia teoryi Zupełnie inne wrażenie robi stal rosnąca. 
reakcyjnej . Zdaje się być ona zupełnie spokojna, nie pieni 

Zresztą powiedzm.y otwarcie, że przypusz- się ani pryska, stoi często stosunkowo dość. długo 
czenie, iż wydzielony gaz składa się głównie z we wlewnicy na jednym poziomie, nagle Jednak 
tlenku węgla, nie powstało bynamniej na podsta- powierzchnia jej zaczyna się wznosić i to często 
wie rozbiorów analitycznych, których w owym w tak silnym stopniu, że, chociaż wlewnie;a tylko 
czasie nawet wykonywać nie umiano, a raczej z do polowy nalana, głowa bloku podnosi się do 
domysł:u z tej naj bliżej leżącej przyczyny, że samego wierzchu wlewnicy. Zakrzepły i razpi
podczas zamiany surowca na żelazo kute, czy to łowany blok robi wrażenie kawalka drzewa, sto
w piecu pud l owym, czy też w konwertorze lub czonego przez robaki, lub woskowego plastra 
piecu martenowskim, cala ilość węgla spala się psze;zelnego. . 
na tlenek, który naturalnie pozostaje w bezpo- l Rosnąca we wlewnicy stal tłumaczy Jasno 
średniero zetknięciu z płynnym metalem. Oprócz powstawanie porów; pifmienie się i pryskanie ~o
tego, ponieważ żelazo styka ię bezpośrednio z wodzi, że część gazów wyszła z metalu przed Je
azotem powietrza atmosferycznego, przeto i ten gaz go skrzepnięciem, stała się więc nieszkodliwą, 
łatwo się w metalu zagęścić może. Trzeba jesz- nie wzięła udzialu w tworzeniu się porów. 
cze dodać, że, ponieważ wydzielony podczas odle- Bardzo wyraźną analogię przedstawia woda, 
wania gaz pali się nieświecącym p!omieniem, a 1 która również rozpuszcza gazy i wydziela tako
w butach znanem jest doświadczenie, że po prze- we w chwili marznięcia. Kto obserwował: zmarz
biciu stalowego bloku w półpłynnym stanie gaz, niętą w szklance wodę, musiał przekonać się o 
wychodzący z wnętrza może być zapalony, prze- podobieństwie, jakie zachodzi między blokiem lo
to najbliższem zd!'Lwalo się być podejrzenie, źe l du a porowatym blokiem stali. "\V l<?dzie ~ożna 
gaz ten 1est tlenkiem węgla. widzieć równolegle ul'ożone rozszerzaJące się ku 

Przypatrzmy się te raz zjawiskom, przema- środkowi kanały gazowe, których powsLanie jest 
wiającym n~ korzJ:ść teoryi absorbcyjnej . Ozy- takie samo, Jak porów i kanałów, spostrzega
ste żelazo me da się otrzymać w zwykłych wa- nych w stali. 
runkaeh w stanie gęstym i zbitym; podobnie jak Rozumie się, że nie cala ilość gazu opuszcza 
srebro, miedź lub nikiel zastyga ono, tworząc ma- podczas krzep11ięcia plynny metal, owszem. więk
sę gą~cza~~ą, peł:ną dziur i, otworów. ~ochodzi .to 

1 

sza ?Z~ść pozostaj.e w zastygłej masie, zarówno 
stąd, zA rozne rodzaJe gazow opuszczaJą częścw - też 1 lod utrzymuJe pewną Ilość gazu w rozpusz
wo metal plynny, częściowo zaś w chwili krzep- czeniu. Wydzielony gaz odpowiada wtedy pierw
nięcia . W!asność tę można zmniejszyć w sile za- wszej krystalizacyi rozpuszczonej mieszaniny so
pomocą dodania do metalu pewnych cial, czego li, a pozostala ilość gazu w stali odpowiada za
dowodzi fakt. że żelazo w stopach swych z wę- wartości soli w lugu pokrystalicznym. 

1\naliz9 gazów, otrz9man9ch z pł9nnego 
i twardego metalu. 

glem i krzemem, zwanych surowcem lanym. zasty
ga na gęsL<~: masę, pozbawioną wszelkich otworów 
i dziur. W tym względzie surowiec bialy, zawie
rający mniej domieszek, daje odlewy, pełne pę
cherzy i dziur. Stal może być również otrzyma-
IJa w stanie należytej gęsto~ci, jakkolwiek nie Pierwsze ilościowe analizy gazów wykonali 
udaje się to często nawet tam, gdzie wyrobem jej w roku 1873 TRoOsT i HAUTEFEU!LL *) w ten sposób, 
zajmują się ludzie doświadczeni i z praktyką oby- że gaz wydobyto z żelaza. i stali, ogrzewając je 
ci. Ozem stal jest miększa, a więc: im bardziej do czerwoności w próżni. Analizy da!y następu
zbliża się składem chemicznym do żelaza ezyste- jące rezultaty: 
go, tem trudniej otrzymać ją w stanie należycie 1). Próba formy cylindrycznej z ~m·owca, 
gęstym. Zależme też ocl sposobu wyrobu najgęst- wytopwnego na w~glu drze:vnym, wag1 5~0 gr, 
sze odlewy daje stal tyglowa, szczególniej, jeże- ogrzewana w próżm w przec1ągu 190 _godzi~ ~o 
li stal przewalcowaną topi się powtórnie w tyg- temŁJeratury 800°, <lab 16,7 cm3 gazu z zawarto::;mą: 
lach, mniej gęsta jest stal martenowska, najmniej 1 002=3,50° 0 , 00=16,7()0Jo, H 70,070fo, N=5,98°~· 
zaś bessemerowska i tomasowska. f 2) Taki sam kawalek stali lanej bezpośred-

Niejednorodna i porowata stal zachowuje Rię nio po wykuciu cial 2.20 cm3 gazu z zawartością: 
podczas odlewu w rozmaity sposób. Jeżeli wan- 002=2.27%, 00=63,66°/0 , H=22,720fo, N=11,360fo. 
na ~et~liczna j.est .zbyt. ziT?-na, .to stal wydzi~la 3) żelazo miękkie dało 18,5 cma gazu z za
tak ~I~n~e g.az~, ze piem s1ę . .J~k wino szampańskie. wartością: 
CzęscieJ widzieć można ZJaWisko pryskama. Stal 
stoi we wlewnicy dość spokojnie, wyrzuca jednak 

00=58,38°/0 , H=23,78%, N=5,95%. 
Postępowanie odwrotne stwierdziło, że pró-

1), ogrzewana w atmosferze wodoru przez prze-z siebie deszcz iskier, pochodzący od pęcherzy- ba 
ków, wznosz<~:cych się z wnętrza metalu, lamią
cych powierzchnię i wyrzucających cząsteczki 
stali z pewną silą . \ *) Comptes rendus, LXXXLV, 482i 562. Wa.guers-Jahresbericht, 

1873, 4\l. 

• 
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ciąg 48 godzin do temperatury 800°, pochłonęła 
44 cm3 tego gazu, a ogrzana do tej samej tempe
rat.ury w atmosferze tlenku węgla, pochłonęła ta
kowego tylko 14 cm3• W tych samych warun
kach p1·óba 3) pochłonęła wodoru 10 Cln3, a tlenku 

stal, wlana do małej wlewnicy, zaczęla róść, zasy
pano piaskiem i przyciśnięto ceglą. Objętość ga
zu, otrzymanego podczas wiercenia, zmierzono 

węgla 13,7 cn1a. . 

W roku 1H74 wykonal PARHY *) takie same 
doświadczenia, posługując się ulepszoną metodą 
analityczną. Otrzymał on następujące rezultaty: 

l) 50 gr surowca białego dały 13 cm3 gazu 
z zawartoś(;ia: 

C0 2=6,8 ~0 ·, C0=2,3%, N=6,D ?o, H=84,0 ?o. 
2) 60 gr stali miękkiej claly 18,-± cm3 gazu 

z zawartością: 
C02=1G,5°j0 • 00=2±,3 °0 , N=G.5 ~~ , ll=t>2,o%. 

\V roku lt178 i 1870 oglosiJ :MuLLEH swoje 
doświadczenia nad gazami, zawartymi w zimnych 
blokach surowca i stali. l 

Aparat, jakiego nżywal MULLEH w celu otrzy- ~ 
mallia dokładnej średniej próby gazów (rys . . 1), 
składał się ze zbiornika E F ze s t a l e d o d n a 
przytwierdzonym świdrem J). Zbion1ik EF na- A 
pełniony był podczas wiercenia przegotowanym 
olejem. Mał'y b!ok, przymocowany do osi mF\.szy- i: 
ny wiertniczej, mial kształt okrągły o vrzekroju RYs. 1. 
60 mlll, długi 200 Jlllll, odwrócon:· glo\Yą do gó~·y, i wyrażono w procentach wywierconej objętości. 
aby przestrzml., wypełniona pęcherzami, a w1ęc 1 Analizy gazów wykonywano zapomocą doklad
nieużyteczna, została podczas wiercenia nienaru- l nych aparatów i sposobów gazometrycznych BuN
szona. Blok przygotowano w ten sposób, że, gdy sENA. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T a b li c a I. 

Gatunek badanego materyalu 

Porowata bessemerowslm stal szynowa. 
Analiza jakościowa. Gaz zawiera CO, 
C02 i O, ale palny 

Porowata bessemerowska stal szynowa 

Bessemerowska stal sprężynowa; malo 
pęcherzy 

Metal bessemerowski. Przed dodaniem 
surowca zwierciadlanego dużo pęcherzy 
wskutek późnego zamknięcia wlewnicy 

Stal acl 4 po dodaniu surowca zwier
ciadlanego 

Śurowiec bessemerowski, lany wprost z 
kupolaka w tę samą formę, co stal pod 
5. Po ostygnięciu widać na bloku wy
pukłości. Blok posiadał delikatną biało
promienistą budowę bez porów. Miesza
nina metalu skladala sir z 2

/ 3 surowca 
bessemerowskiego i 1

/ 3 hematytowego 
żelaza angielskiego. 

Bessemerowski surowiec z kupolaka, 
jak pod 6 

•) Wagners-.Jahresbericht 187-l. st•-. ~-

lllośel ~a z u 
w"fo 

48 

21 

6o 

45 

f5 

Skład chemiczny 

H N co 

Rosła spokojnie. 

go,3 9,7 Rosla spokojnie. 
l 1-8r,g l 18,1 Pienila się podczas wlewu. 

88,8 10,5 o,7 

77,o 23,0 Reakcya słaba, stal ro10la po-
woli. 

86,5 g,2 4,3 
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--.r.~ l l llość l Sklad ehemiczny 
., Gatunek badanego materyalu gazu N CO 

w "fo H 
--~--------------------------------~~~------~--~---------------------

8 

9 

IO 

II 

12 

15 

!6 

Próba massel skiego żelaza hematytowego 
bez porów 

Martenowski metal z Bochum przed doda
niem surowca zwierciadlanego 

Bessemerowska stal szynowa 

Surowiec:, przynależny do lO z konwertora, 
zaczerpmęty z wierzchu i spodu. :Mieszani
na i inne warunki, jak pod 6 

Próba surowca masseiskiego niemieckiego 
bessemerowania z Georg-Marienhiitte 

Surowiec. bessemerowski z Bochum, odlany 
we wlewmcę bezpośrednio z pieca wielkiego 

Stal bessemerowska z wyżej wymienionego 
surowca przed dodaniem surowca zwiercia
dlanego, który wywołał gwałtowną reakcyę 

Stal lana z Bochum malo porowata 

Stal szynowa z Karyntyi, otrzymana przez 
bezpośrednie przerwanie procesu besseme
rowskiego 

52, T 44,0 

67,0 130.8 

29 ....r:. 7 z b· 3 Słabo wznosiła się. 
; v, ' 

20 Analiza nie udała się. 

8o~4 

16,5 68,8 

)T o,g 

Od doświadczenia M 12 azot 
oznaczano osobno, nie zaś 
z różnicy sumy. 

Suma 99,6%; stal szynowa 
gęsta. 

Suma 99,3%; nie rosła i nie 
miałalejkowego zagłębienia. 

Suma 99,7%; bardzo poro
wata. 

Wykuty kawalek stali szynowej 5 52,2 48,1 

Porowaty blok stali szynowej 150 mm, prze- 7,3 )4,9 45,5 
walcowany na sztabę 50 mnz 

Suma 100,3; przelom bardzo 
gęsty. 

Suma 100,4; przełom bardzo 
gęsty. 

'9 Gęsta stal szynowa z Bochum. Z jednego 
i tego samego dużego bloku przygotowano 
4 próby; z tych dwie przekuto, drugie dwie 
pozostały w stanie pierwotnym 

Ciężar gatunkowy nie kutej 7,821 

" " kutej 7,824 
a) nie kuta l-sza 

2-ga 
b) stal kuta 

Dla dopełnienia rezultatów badań należy do
dać, że wszystkie próby metalu bessemerowskiego, 
oprócz prób pod 15 i 16, otrzymały po 0,25% krze
mu i okolo 0,6% mancranu. Próby M l, 2, 3, 4, 
5, 10, 17 i 18 otrzymaly 0,4-0,6% Si i 0,7-0,8% 
Mn. W kilku doświadczeniach oznaczono także 
objętość porów, a to mianowicie zapomocą waże
nia ilości wierconego metalu, podzielenia wagi 

.. 

17,0 92,4 s,g ''4 

'4 
5,5 73,4 25,3 I ,3 

przez 7,8 i odjęcia od objętości, powstałej przez 
wywiercenie. 

W ten sposób otrzymano objętość porów: 
2) 6,6%, 4) 17,3%, 5) o,4° /o, 10) 3,6% 16) 11,30fo. 

Z tablicy I-ej wynika więc, że w różnorodnym 
badanym materyale znajduje się zawsze w gazach 
wodór obok azotu. Przeciwnie, tlenku węgla zna
leziono tylko male ilości w surowcu i niezredu-

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



102 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNICZ 'i 1905 

kowanej stali bessemerowskiej i martenowskiej. MtiJ.LERA zostały powtórzone przez STEADA w Mid
Stal, otrzymana sposobem nawęglenia, i żelazo mięk-· dlesbron w r. 1880. 
kie nie dały nawet śladów tlenku węgla, dały na-
tomiast 85% wodoru i 15% azotu. · 

W ten sposób MtiLLER przekonał nas, że ga
zy, zawarte w metalu zimnym, składają się rze
czywiście z wodoru i azotu. N a żądanie W INDBORA 
RICHARDSA, biorącego żywy udział w dyskusyi, po
ruszonej nad rozprawą PouRCELA, doświadczenia 

W celu wzięcia prób zastosowano aparat 
MtiLLERA z tą jedynie różnicą, że użyto świdra 
o połowę szerszego tak, że wiercenie małych blo
ków obejmowało wszystkie pory, jakie się w nim 
znaleźć mogły. 

Doświadczenia dały następujące rezultaty: 

T a b li c a II. 
Skład chemiczny melalu 

\ Ilość gazu l s k l 8 d chemiczny gazu 
Gatunek badanego metalu u o / 

/ 0 Mn% Si% w Ofo H% / N% co % 1 0% 

Stal porowata o,33 o,6g o,r 54 86,6 l '3'26 o,32 o,37 

2 Stal porowata 0,45 o,4o o,o4 73 8s,35 14,63 

3 Stal porowata o, r7 o,Sg o,og 25 87,21 l! ,,s ,,6s 

Stal gęsta o,42 r,o8 :,o 21 67,1 1 33,3 ,,6 

Podobny wynik jak 4 dala, analiza gazów, puszczał płynny surowiec do wlewnicy, aż ta-
otrzymanych z żelaza kutego. kowy wzniósł się prawie pod ruchomą pokrywkę 

\\Tidzimy więc z tablicy II-ej, że doświad- D. Zebrany pod pokrywką gaz wypuszczał przez 
czenia STEADA potwierdziły wyniki badań Mi.iLLERA. l rurę R, zaopatrzoną w kran, i dopiero w chwili 
Ale ponieważ vVINDSOR RICHARDS powątpiewał' jesz- całkowitego napełnienia wlewnicy wprowadzał 
cze o możności istnimtia w metalu takich dużych gaz do aparatu 0RsATA. W celu uniknięcia maż
ilości wodoru i przypisywał tworzenie się go roz- liwych błędów, mogących wzbudzić wątpliwości, 
kładowi wody podczas wiercenia, przeto w celu wszystkie części, stykające się z żelazem, zostały 
usunięcia wszelkich możebnych źródeł bł'ędów, doskonale wyprażone. 
zależnych od działania świdra, kazał takowy zro
bić zupełnie tępym. Taki świder, użyty w do
świadczeniu 4 (tabl. li), wywiercił w przeciągu 
12 godzin przestrzeń objętości 11

/ 2 cala sześcien
nego. Otrzymana ilość gazu przewyższala 11 ra
zy objętość wywierconego metalu. Analiza gazu 
dala następujące rezultaty: 

5) H=88,70Jo, N=10,30fo, CO=O. 
W ten sam sposób wykonano doświadczenie 

z szarym gęstym surowcem Jej arskim. 
6) Świder ostry dal 3/ 4 objętości gazu z za

wartością: 
H=52,5°/0 , N=44,9°/0 ; 

świder tępy wywiercił 1,8 cala sześc. metalu 
i dal 6 objętości gazu z zawartościa : 

H=54,5° l Ol N 45,50fo .. 
Tym sposobem najzawziętsi przeciwnicy ab

sorbcyjnej teoryi wodorowej zgodzić się musieli 
z wywodami MtiLLERA. 

Przytoczone dotąd rozbiory analityczne do
tyczą gazów, zawartych w metalu twardym. 

Do niedawna mało zajmowano się gazami, 
otrzymanymi z metalu płynnego. Braki w tym 
kierunku uzupelnil w ostatnich czasach E . MtiN
KENER w Greiswald, wykonując doświadczenia nad 
gazami, wydzielonymi z surowca płynnego. Gazy 
te chwytał MtiNKENER w aparacie, w którym (rys. 2) 
przez kanał z ogniotrwałych cegieł F, ustawiony 
ile możności jak najbliżej otworu spustowego, 

RYS. 2. 
Analizy, podane przez MtiNKENERA, wykonano 

na próbach, wziętych w różnych warunkach bie. 
gu wielkiego pieca objętości 385 m3 przy tempe
raturze wiatru 800 - 900° w aparatach CouPERA, 
oraz z wielkiego pieca objętości 80 m3, pędzone
go powietrzem ogrzanem do 450° w aparatach ru
rowych. 
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Su rowiec 

dl o wy. p u 

Piec 

Te m 

wiatr 

385 m 3• 

p eratura 

u 800-900°. 

A naliza 

su l'OWCa: 

C= 

Si=O 

2-3,5% 

,4-2,0 " 

2-6,5 M n= 

P = O ,2-0,3 
" 

" 
1-0,06" S=O,O 

Cu=O ,1-0,3" 

--
iec nastal. Suro w 

Piec 

Temp 

wiatru 

386 m 3• 

eratura 

800-900°. 

naliza: A 

C= 
S i =O 

3,0-3,5°/0 

,4-0,7" 
=4-6" 
5-0,08 " 

M n 
P =0,0 
S=śla 
C u= 

dy-0,02 " 
0,1- 0,3" 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
!O 

li 

12 

'3 

14 

l-J 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
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T a b l i c a III. 
G a z y, z a w ar t e w s u r o w c u p ~ y n n y m. 

o,4 1 Próba 1-7 
ll[n 

37?1 zs,z ,,z ~urowiec 34 tg,z l 14,6 o,z - 11,4% 

39,0 z8,z 2.0 l o,-1 w prze~omiel zwierciadlany. ":\- '9~ l 18,2 (),2 0.2 11,5" l>iała. - J 

12,7 12,4 2,2 o,4 8i=0,4-0,7, Objętość pieca 36 22,9 , 5,fi - o,z 11,7" 
Mn=2-3,5 386 1113

. 
!l[n 

27,9 li ,z 3,2 o,z Temperatura 37 31,4 2!,8 o,4 o,4 Próba 11,8% 

w,S 2,8 
Rzadki, gra 

1 

wiatru800-900°. 38 
34-48 

13,7" 12~2 0~2 żywa, od cza- zo,o 24,0 - 04 

3,6 su do czasu l ' przeloro 
13?4 17,4 o, z 

bulkotanie 
Analiza: 39 "'5 zz,o 0.2 0~2 zwiercia- 1±,3 " 

g,g !l ,z 7?4 o,4 i wypryski. C=35-45°/ 40 10.2 J6,8 o,z o,4 
d lany. 

14,3" 
' ' o 

11,4 w,z 3·2 o,4 Próba8-13, Si=0,3-1,0" 41 13,8 14,8 - o,4 Surowiec 17,7 " 

~rzełom l Mn=~l-23" 28,4 l rzadko-
18,7" !l ~3 16,6 z,o c.z po ówkowy. 

42 '7'0 o,4 o,4 p~ynny. 

11 ,z 20,4 ''4 o,z Si=O.I- 1,0, P=O,Ob-0,1 " 4":\ 19,2 14,2 - o,4 Czasem 20,7" 

7,8 24,0 2,2 
1ln=3,5-±,0 l S=ślad-0,01" 44 . 31,7 13,8 - o,2 

żywa 
21,6" o,-1 Rzadki, gra gra. 

12,1 zo,z 1,4 o,4 żywa, bul- l Cu=0,2-0,3 " 45 '4,0 '3~8 - o,z 21,8" 
kotani e. 

46 22,8" 9,1 l 21,0 2,2 o,4 sz,, w,z - o,z 

43,5 '7'0 z,6 0,2 Próba14-23, 47 21,6 II ,z - o,4 23,1" 

22,4 8,4 J , O o,8 
przelam 48 3+8 1 12,0 l o,z l o,2 23,1" 

szary. 

31 '7 w,8 1,8 o,8 Si=1,0-2,0, 
Surowiec dla odlewu 49 73?7 12,6 o,6

1 

o,4 Próba 49 do 54, walów. Piec objętości 

o~6 1'In 4,0-6,:) 80 m8• Temperatura s o 82,9 4,0 11rzelom szary, 19,4 13,2 l,o 
wiatru 450". 

1 ,o o,4 
ziarno delikat-

24,8 ,s,o o,-1 o,8 Rzadki, gra Analiza: 0 - 3,5-4° 0 51 38,2 18,4 1,8 o,6 ne, gęsty, bar-

48,o 6,z o,8 
żywa. Si- 1,5-2,5 

" 52 32,1 18,8 1,6 o,4 dzo rzadko-2,4 ~In-2 do 4 
" 

,8,z l· 15,o 1 ,6 1 o,8 
plynny, gra 

40,6 12,6 l ·4 1 l ,o 
P- 0,12-0, 16 

" 53 s _ do 0,02 
" 

żywa. 

24?7 16,2 I ,4 o,4 Cu- 0,15-0,25 " 54 3g,I 13•4 1,4 1 o,6 

48~o 19,6 4,2 o,4 Surowiec lejar-
55 8,3 4,8 7,8 o,8 

18,4 1 7,2 1 o,4 
ski. Objętość 

J8,o l l pieca 385 m3
• s6 4'7 1 3,4 6,8 o,z 

l 

30,8 
1 

o,6 1 o,6 
Temperatura 

12,8 Próba 24-33, wiatru 800-900°. 57 g,o 6,6 7'2 10'4 
Próba 55-67, 

15,2 35,6 o,z o,4 prze-l om Analiza: s8 8,o 6,z 8,8 o,4 przeloro 

li' l l 30,~ o,4 
promienisty C=3,8-4,20fo 59 5,3 2,4 8,6 o,4 szary, grubo-0.2 i zwiercia-

l 5,4 34,b o,4 o,2 dlany. Si=2,0-3,5 " 6o w.p 4,0 8,z l o,-1 luystaliczny. 

47,5 23,8 o,8 o,6 Surowiec 1tin=0,4-0,8 " 61 g,8 4,0 g,8 o,4 

11,4 33,8 l,o o,6 
rzadko-płyn- P=0,4-0,7" 62 z,8 l ,z 7,8 o,4 Gęsto-p~ynny 

ny. 
S=ślad-0,04" 

wskutek zbyt 
w,, 21,6 - - 63 z,7 o,4 l o, z o,6 

gazowego bie-

17,1 l 
Cu=ślad. 64 z,s 1,8 8,z o,6 gu. 

l 
'~-7,o o,z o,z Gra żywa. 65 z,7 ,,o 10~4 o,6 

13,9 30,2 o, z o,4 66 
g,S l 

15,8 6,4 o,6 

14'4 / 33,8 1 o,4 - 67 6,8 o,6 l 7,7 12,2 
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Analizy gazów, otrzymanych z surowca plyn- 1 Wspomnialem wyżej, że MtiNKENER wykonał 
nego, pokazują, że w wielu wypadkach ilość wo- również analizy gazów, otrzymanych z surowca 
doru w stosunku do ilości tlenku węgla jest mniej- zimnego. W celu wzięcia próby gazu używał 
sza, szczególniej w surowcu, przeznaczonym do l MtiNKENER aparatu podobnej budowy, co i MtiLLER. 
wyrobu stali. W surowcu zwierciadlanym i lejar- Świder B (rys. 3) dźwiga na sobie dzwon G, po· 
skim ilości obu gazów są prawie jednakie, w su- ruszający się wraz ze świdrem. Gaz podczas wier-
rowcu zaś, przeznaczonym dla odlewu wałów, Jł 
przeważa znacznie ilość wodoru. ~== ~gaz 

Z drugiej strony analizy gazów, otrzymanych 
z surowca zimnego, o których niżej mowa, są jak 
gdyby potwierdzeniem rezultatów, otrzymanych 
przez MtiLLERA, t. j. we wszy s t kich gatunkach za
wartość wodoru jest dominującą, a tlenek węgla 
znajduj e się w minimalnych ilościach. 

Przepatrując oba szeregi analiz, przychodzi 
na myśl, że teorya reakcyi może mieć rzeczywi
ście miejsce w chwili, gdy metal znajduje się 
w stanie pl'ynnym, dlaczego jednak w porach za
krzepłego metalu znajdują się gazy z innym skła
dem, jest rzeczą dotychczas niewyjaśnioną. 

MtiNKENER przypuszcza, że zawartość wodoru 
w surowcu może zależeć od ciśniE>nia w skrzyni 
pieca, nakrzemowania żużla, jego topliwości, a prze
dewszystkiem od zawartości pary wodnej w po
wietrzu, wdymanem do pieca. Zawartość pary 
wodnej oznaczył MiiNKENER, przepuszczając powie
trze oko-lo dysz przez stężony kwas siarczany. 
Znalazł on, że w 100 gr powietrza bylo: 

w l7°C 0,63 gr pary wodnej 
" 18°C 0,68 " " " 
" 20°C 0,77 " " " 
" 18°C 0,78 " " " 
" l9°C 0,85 " " " 

RYs. 3. 

cenia wznosi ię i zbi era w górnej części klosza 
i uchodzi przez kran w rurce R do aparatu ana
litycznego. .r acz:ynie blaszane A navelnione jest 
przegotowaną wodą. Operując zręcznie, udaje się 
otrzymać całą ilość gazu w stanie zupełnie czy
stym. Rezultaty analiz podaje tablica IV (p. str.105). 

l 
Wpł9w sl{ładnil{ów żelaza na pochła= 

nianie wodoru. 
" 25°C 1,08 " " " 

26oC 1,3() " " Po udowodnieniu przez FR. O. G. }.lltiLLERA, 
" 26o0 1,48 " " " że pęcherze, wydobywające się z płynnego żelaza 
" Że takie różnorodne zawartości pary wodnej i stali, napełnione są gazem, którego głównym 

w powietrzu mogą mieć wpływ na zawartość wo- składnikiem jest wodór, zaczęto mu przypisywać 
doru w płynnym surowcu, znajdującym się w pie- rozmaite przeważnie zJe wpływy i rozpatrywać 
cu, nie ulega wątpliwości. te składniki żelaza, których obecność może mniej 

MiiNKENER sądzi 0 ilości i jakości wydzielo- lub więcej wplywać na ilość wywiązanego wodoru. 
nych z surowca gazów podług następujących spo- Nie można ani chwili powątpiewać, że wspól
strzeżeń. Podczas odlewu surowca w celu wzię- czynnik rozpu zczalności gazów w cialach stałych 
cia próby uwidoczniły się 3 różnice czysto ze- jest mniejszy. niż współczynnik rozpuszczalności 
wnętrznej natury. Surowiec lejarski był trudno- w płynach. Na tej też zasadzie polegać musi 
topliwy, surowiec, przeznaczony do wyrobu żela- tak gwałtowne wydzielanie się gazów bezpośrecl
za pudlowego i stali, tudzież surowiec zwiercia- nio przy przejściu mljtalu ze stanu płynnego 
dlany były rzadkotopliwe, wreszcie surowiec, prze- w stan stały, jako też i związana z tern ściśle 
znaczony do odlewu walów, był bardzo rzadko- porowata budowa odlewów stalowych. 
plynny. Odpowiednio do stopnia płynności dla Co do cizialania dodatku krzemu do płynne
każdego z tych surowców wyłaniają się z przy- go żelaza w celu otrzymania gęstych odlewów, 
toczonej powyżej tablicy III-ej następujące śred- istnieje bardzo wiele rozmaitych zapatrywań. 
nie wartości: TRoosT i HAUTEFEUILLE zauważyli, że żelazo, zawie-

rające mało krzemu, utrzymywane dłuższy czas 
l) Surowiec lejarski w stanie płynnym w atmosferze wodoru i ozię-

H=6,4~/o, 00=4,5%, OOz ~,6°/?' 0_=0,50fo bione pod zmn{ejszonem ciśnieniem, silnie pryska, 
2) Surow1ec pudłowy na stal 1 zw1erC1adlany podczas gdy żelazo, zawierające dużo krzemu, 

H=21,90fo, 00=19,1%, 002=1,3°/0 , 0=0,4% 

1 

w tych samych warunkach stygnie zupełnie spo-
3) Surowiec ua wały kojnie, z czego wnosić należy, że to żelazo nie 

H=47,30fo, 00=13,7°/0 , 002=1,3%, 0=0,5% jest w stanie rozpuszczać w sobie dużo wodoru. 
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Ta b li c a IV. 
Gazy w staiym surowcu. . l G~u P'"Y no<m. Wiercono ciśnieniu 

M w - ·----- H co ce,otim. w centim. lw Oio_ wier-
r o,vno sześc. coneJ prze .. 

r ówno l strzeni 

l 4' 13,4 33 47,7 n. oz. ł .N'2 l do 3 

Surowiec lej ar ski. 2 41 15,2 37 67,7 .. 
\ 

z tego samego kawaika, 
" przeiom grubo-ziarnisty. 

3 39 , 5,6 40 54,5 ~' Objętość pieca 385 m3• 
4 -19 3o,o 61 68,5 

l i' M 4 do 6 to samo, 
Temperatura wiatru s 61 26,2 43 57,6 o,7 dr o b no-ziarnisty. 

800-900°. 6 55 16,6 30 42,2 l ,g ·. 

Analiza, 7 61 3' ,6 53 5ą,o o,g 

l M 7-9 to samo, l 

jak wyżej surowca plyn- 8 s s 47,6 82 66,1 l o,6 grubo-ziarnisty. 

n ego. 9 6o 32,8 l 55 64,9 ślad 

10 48 '7'0 35 59,0 3,5 l M 10-11 to samo, 

II 55 32,2 59 46,2 .l 1,2 drobno-ziarnisty. 

12 53 31,2 59 56,7 ''3 l M 12-14 to samo, 
'3 65 74,8 115 43,6 o,3 

' 
grubo-ziarnisty. 

14 55 ]6,6 139 6],3 o,2 

15 50 25,0 50 s6,6 · ślad 

l !6 62 56,8 92 57,3 ,,os M 15-18 to samo, 

'7 55 22,6 

l 

4' 49,0 ,,8 drobno-ziarnisty. 

18 53 18,8 35 53,3 4,4 

Surowiec do odlewu '9 35 4,6 '3 ( M 19-20 z tego sameg 

walów. Analizy ilościo-
~ 

kawałka, złomjasno-szary 
20 17 r,2 7 wej nierobiono. ziarno delikatne, gęste. 

Objętość pieca 385 m3 • 21 4' 8,2 20 Analiza jakoś-

o 

Temperatura wiatru 22 3' J,6 5 ci owa wykaza-
800-900°. ła bardzo dużo N2 21-23 to samo. 

Analiza, jak wyżej . 
23 30 '5'0 s o H amaio CO. ' 24 24 11,8 49 

Surowiec do odlewu 25 38 ,,6 4 

walów. 26 33 ,,8 5 

Objętość pieca 80m3• 27 35 6,6 '9 
Żelazo na zlomie 

Temperatura wiatru 450°. 
28 32 19,8 62 

to samo. jasno-szare, ziarno deli-
29 32 '4'0 44 katne, gęste. Analiza: jak wyżej przy 

surowcu płynnym. 
30 30 4,8 16 

3' 38 3,6 9 

32 36 6,8 19 

(c. D. N.) Henryk Wdowiszewski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W listopadzie r . 1904 wytwórczość galmanu byla następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J ózef . 
Ulisses 

Rok 1903 Rok 1904 

Listopad roku ao 30 Listopad 
Od początku l 

listopada 

Od ]•Oczątku 
roku do 30 
listopada 

-- p u d ó w 

l' 
l 

66 392 897 137 81673 939977 
86664 l 167652 17~ 170 1 ó6r 750 

I74 648 2 I I5 621 261 702 2 710 8g3 

-
W r. 1904 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r . 1903 

Listopad 
Od początku roku 
do 30 listopada 

-
pudów 1 % pudów l % 

l + 428-to l + + lj 281 2':\ + 5 
+ 87 5o6 +!O~ + 49-tog8 + 42 
+ 87054 + s o + 595 272 + 28 

Razem l 327704 l 4 18o410 l 5I7 545 l 5 312 620 l + 189841 l + s8 l+ l I32 ~lO l + 27 

P odlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 189184 pudy i drobny 328361 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z blyszczem ołowiu byla następująca: . 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef . 
lisses 

Rok 1903 

Od początku 

Listopad l roku do 30 
listopa da 

p u 

24742 

l 
250o68 

-- -

3 302 l 37908 

Rok 190:1: 

Od początku 

Listopad roku do 30 
listopada 

d ó w 

32629 3496g7 
-

l 
-

3o8I 35 84 I 

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

Od początku roku 
Listopad do 30 listopada 

pudów l % pudów l % 

+ 7887 + 32 + gg629 ' + 39 
- - - -

- 221 - 7 - 2o5J - 5 

Razem 2804•1 l 2879?5 l 35710 l 385538 l+ 7666 / + 27 1 +97562 1 + 34 

D nia 30 listopada pozostalość wydobyte- zarobili 29 :1:9± ruble. Przeciętny zarobek jedne
go galmanu na kopalniach wynosiła 840 496 pu- go robotnika wynosił na dniówkę 97 kop. Wy
dów, galmanu z błyszczem ołowiu 14± 641 pudów. padków nieszczęśliwy ch z robotn ikami by lo : 10, 

W listopadzie r . 1904 w 3 czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 9, zakończonych wyzdrowieniem zupe!nem. 
nosiła 1 211. Robotnicy odrobili 30 263 dniówki i 

Płukanie galmanu. W listopadzie r . 190± wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 
-

Nazwa płuczki 

lesrawska B o 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1903 

Od pocze,tku 

Listopad roku do 30 
listopada 

p u 

84 s-t6 847722 
r64oo 11766o 

114400 I 340 590 

Rok 1904 

Od pocze,tku 

Listopad .roku do 30 
listopada 

d ó w 

926go l 
l 001 035 

- l) 000 

120868 I 46g 3o8 

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

Listopad 
Od początku roku 
do 30 listopada 

pudów l % pudów l % -
+ 8 I441+ !O + 153313 1+ I8 
- 164oo

1
- 100 - I0266o , - 87 

+ 64681 + 6 + r287I8 + lO 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

-
olesJ'awska B 

o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1903 

l Od początku 
Listopad l roku do 30 

li s topada 

p u 

' 

3001 -13-127 
- -
- -

Rok 1904: 

-
Od poc zątku 

Listopad rQ]m do 30 
li stopada 

--d ó w 

291 6 45 7G9 
- -
70 3 73° 

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

Listopad 
Od początku roku 

do 30 listopada 

pudów l % pudów l ~ 

l+ - 8- - 3 + 2 342 5 ) 

-- - -

l + 

-

+ 70 + - + 373° -

Razem . l 3oor 43427 l zg86 -19499 1- rs o l + 6072 + q 

Dnia 30 listopada r . 190+ pozostalość gal- \ cy odrobili 4346 dniówek i zarobili 2661 rubli. 
manu płukanego na płuczkach wynosiła o37 530 l Przeciętny zarobek jednego robotnika na dn iówkę 
pudów. błyszczu ołowiu 14486 pudów. wynosit 61 kop. Wypadek nieszczęśliwy z 

W listopadzie r . 1904 w 2 czynnych płucz- robotnikiem byt l, zakończony częściową niezdol 
kach galmanu i błyszczu olowiu przeciętna liczba nością do pracy i l, zakończony wyzdrowieniem 
zatrudnionych robotników wynosiła 181. Robotni- zupełnem. 

Wytapianie cynku. W listopadzie r . 1904 wytwórczość cynku byla następująca: 
!!!!! 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1903 

-
. Od y,oczątku 

L istopad ro m do ao l listopada 

p u 

22 594 226 394,64 
12 970 

) 
137 53-+ 

t6 495 187 588 
1 

Rok 1904 

l 
. Od początku 

Listopad l roku do 30 
listopada 

d ó 'V 

r9807,75 126o gr8,os 
12410 1 13706) 
r8073 l 193 8g8 

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

Listopad 
Od początku rok 

do 30 listopada 
u 

pudów l OJo pudów l o/o 

- z786,2s l 
l 

+ - T + 34 523,41 15 
- s6o - 4 + 71 l + o 
+l )78 l + 9 + 6 310 + 3 

l 

Razem l s z os g s 51 5 r6,6.;t l s o 2go,75 592 421 ,os i - I 76lh' l -
' J 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

o ustanty 
ędzin 

.. 

Rok 1903 

Listopad 
Od początku 
roku do 30 

l listopada 

p u 

677,10 t8 433,45 
l 

4853 543 
492 s 284 

Rok 1904 

Od początku 
Listopad roku do 30 

l listopada. 

d ó w 

l 
l 567.,70 zo 938,zs 

433 4962 
595 l 5 494 

-
W r .1904 otrzymano pyłku więcei 
(+)albo mniej (-) , n iż w r . 1903 

Listopad 
Od początku roku 
do 30 listopada 

plldów % pu dów l 01 
Al 

+ 8go,6o + 132 +z so4,8o l + 14 
- + + - l lO 20 wg 2 

+ 103 + 21 + 210 l + 4 

R azem l 1 712,10 z8 570,45 l z 595,70 \ 31 394,25 l+ 883,6o : + sz l + 2 823,8o l + 10 

Dnia 30 listopada r . 1904 pozostalość wy- dniówek i zarobili 24 328 rubli. Przeciętny zarobek 
t opionego cynku w hutach wynosiła 46 980,65 pu- jednego robotnika wynosił na dniówkę 1 rub. 31 
dów, pylku cynkowego 5 691,10 pudów. kop. W ypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W listopadzie r. 1904 w 3 czynnych hutach 

1 

było 14, zakończonych wyzdrowieniem zupel nem. 
cynkowych przeciętn a liczba zatrudnionych ro· 
botników wynosiła 600. Robotn icy odrobili 18585 R. K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń · zagłębia Dąbrowskiego w styczniu r. 1905. 

Nazwa 
kopalni 

Droga talazna 
Warszawsko -Wiedańska 

iwka 
ortimer . 
llowice . 
rabia Henard 

N 
M 
l\{ 

H 
Pa 
K 
Sa 
Oz 
F l 
Ja 
.A.n 
M 
1.1 
R e 
.A.n 
Ja 
F l 
A.n 

He 
Ta 
A.l 
Gr 
N1 
K 

ry:t 
azimierz i Feliks 
tur n 
eladź 

ora . 
D 

toni 
ikołaj i Franciszek . 
atylda 
d en. 
drzej 11 i Tadeusz II 

k ób. 
otz Rudolf . 
drzej l. 
lena 
deusz I . 
wina 
odzie o 
erada 

atarzyna. i [,udwika.. 

-Razem. 

Droga lalazna 
wangrodzkil-Dąbrowska 
wka 

ortimer 
abia R enard 

N1 
M 
Hr 
Pa 
Ka 
Re 
.A.n 
He 
M 
Ja 

ry:t 
zimierz 
den 
drzej I . 
len a 

atylda 
kób. 

Razem. 

W ogóle 

Rok 1904 l Rok 1905 W r. 1905 wyslano węgla wię-

w FI G 
cei ( +) albo mniej (- ), niż 

w Y s Ł A. :N o L A. w roku 1904 
--

l W mi .. sie,ou Od pocze,tku roku W miesiącu Od początku roku 
styczniu do 31 stycznia styczniu do 31 stycznia 

W miesiącu W okresie czasu 

~ ~·g l» ~ ~ ·§ ~ " ~ ·g~ " ~·g l» od pocze,tku roku 
·o a.·~~ ·O as .... a 'c) d·t""! C) 'c) ~·~ ~ styczniu do 31 stycznia 

"" bO ~'><"o bO ~~.8 bO o i» "d .8 o !>."d ,o o o !>."d .8 
~ "~o ~ "~c ~ "~o ~ "~o &: ~ ... &: ,; ... &:~>< &: ~ ... 

--- --- --
wa.g~ów j w A G o N ó w wagonów Q l 

% Al 

l l 

2 638 l 120 2 638 120 i 358 lO~ 2 358 102 - 280 1- 11 - 280 - 11 
2 362 l 107 2 362 107 2 329 101 2 329 101 - 33 - 1 - 33 - 1 
3 292 150 3 2P2 150 2 700 117 :no o 117 - 592 - 18 - 592 - 18 
2 603 l 118 2 603 118 2 66~ 116 2 fl62 116 :t 59 + 2 + 59 :t 2 
2164 98 2164 98 2 267 99 2 267 99 103 5 103 5 
2 628 

l 
120 2 6~8 120 l 983 86 11J83 ·86 - 645 - 25 - 6-!5 - 25 

3 986 181 3 986 181 3 699 161 3 699 161 - 287 - 7 - 287 - 7 
2 819 128 2 819 128 2 701 117 2 701 117 - 118 - 4 - 118 - 4 
1 274 58 1 27-! 58 1 391 60 139 1 60 + 117 + 9 + 117 + 9 

319 15 3HJ 15 297 13 297 13 - 22 - 7 - 22 - 7 
50 o 23 506 23 335 15 335 lf> - 171 - 3-! - 171 - 34 

28 l 28 1 52 2 52 2 T 24 + 86 + 24 + 86 
15 1 15 1 - - - - - lf) - 100 - 15 - 100 
23 1 23 l 9-! 4 94 4 + 71 + 309 + 71 l 309 

305 14 305 H 13 l 13 1 - 292 - 96 - 292 - 96 
48 2 48 2 89 -! 89 -! :t 41 :t 85 :t 41 :t 85 

166 8 166 8 201 9 201 9 35 21 35 21 
49 2 -!9 2 38 2 38 2 - 11 - 22 - 11 - 22 
50 2 50 2 - - - - - 50 - 100 - 50 - 100 
1U o 10 o - - - - - 10 - 100 - 10 - 100 
24 1 2-! l - - - - - 24 - 100 - 24 - 100 

231 11 231 11 425 

l 
18 425 18 :t 19-! 

t 
84 t 194 t 

84 
309 14 309 14 3-!7 Hi 347 15 38 12 38 12 
120 5 120 5 155 7 1!)5 7 + 35 29 35 29 

l 24136 u 136 11 0-!9 1-25 969 1180 25\169 1180 11 049 1S33 - 7 - 1833 - 7 

l l 293 59 1 293 59 11~6 49 1126 1 49 - 167 - 12 - 167 - 12 
561 

l 

25 5o! 25 288 12 288 12 - 273 - 49 - 273 - 49 
l 706 78 1 i06 78 1233 54 123;{ l 5-! - 473 - 29 - 473 - 29 
l 417 64 1 417 l 6-! 775 34 77'f> 34 - 6-!2 - 45 - 642 - 45 
1 268 58 1 268 58 l 236 54 1 ~36 5-! - 32 - 2 - n - 2 

17 l 17 1 47 2 47 2 + 30 1 + 176 + 30 + 176 
75 3 75 3 33 1 33 1 - 4:.! 1- 56 - 42 - 56 
17 1 17 1 - -

13 1 

- - 17 - 100 - 17 - 100 
7 o 7 

l 
o - - - - 7 1- 100 - 7 - 100 

100 5 100 5 13 l l 1 - 87 - 87 - 87 - 87 
l 

l 6 461 l 294 l 6 461 l 294 l 4751 l 207 l 4 751 l 207 1- 1 710 1- 26 1- 1710 l - 26 

1 32430 l uu l 32430 1 1474 1 28887 1 1256 1 28887 1 1256 1-3543 1- 11 1- 3 5-!3 l - 11 
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W styczniu roku 1905 przypadało do po- ' żelazna podstawiła 4726 wagonów, czyli 205 wa
dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego l gonów na dzień roboczy, a przeto o 706 wago
po 1065 wagonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej nów, czyli o 170fo mniej, niż kopalnie winny by
na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc ły otrzymać. 
24340 wagonów. Z liczby tej kop:tlnie odwoła- W styczniu roku 1905 przypadało do po
ły 955 wagonów, czyli 40fo; winny były przeto działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
otrzymać 23385 wagonów; przyjęły dodatkowo po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 805 wa
pona.d normę 274 wagony . wła ' eiwe odwoła.nie gonów na cały miesiąc do przel:adowania węgla 
wynosiło przeto 681 wag onów, czyli 3 %. Droga w Gołonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
żelazna podstawiła 23 330 wagonów czyli l 014 wa- deńskiej do wagonów dr. żel. I wangrodzko-Dą
gonów na dzień roboczy, a przet o o b5 wago- browskiej. Kopalnie wyslaly tą drogą 1158 wa
nów, czyli 0,2% mniej, niż kopalnie winny były gonów, czyli 50 wagonów na dzień roboczy, a 
otrzymać . Oprócz tego droga żelazna podstawiła przeto o 353 wagony, czyli o 44% więcej, niż 
kopalniom ponad normę 880 wag onów austrya- przypada-to z podziału. 
ckich i pruskich. W styczniu roku 1905 kopalnie wysłały do 

W styczniu roku 1905 przypadało do po- Warszawy 5397 wagonów węgla, czyli 235 wagonów 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia. Dąbrowskiego na dzień roboczy; więcej, niż w styczniu r . 1904, 
po 270 wag ouów dr. żel. Iwangrodzko -Dąbrow- o 388 wagonów, czyli o 70fo. 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc W styczniu r. 1905 kopalnie wysłały do Ło-
6198 wagonów. Z liczby tej k opalnie od wolaly dzi 5 413 wagonów węgla, czyli 235 wagonów 
766 wagonów, czyli 12%, przyjęły dodatkowo na dzień roboczy; więcej, niż w styczniu r. 1904 
ponad normę 38 wagonów, wlaściwe odwołanie o 329 wagonów, czyli o 6°/o-
wynosiło przeto 728 wagonów czyli 12°/0 • Droga R. K. 

J rzeg fąa fiteratury górniczo .. fi utniczej . 
Treść art~l{ułów, zawart~ch w ważniejsz~ch czasopismach górniczo=hutnicz~ch. 

Oesterreichische Zeitsch rift fur Berg - und Stahl und Eisen (1905) N2 l. a) C. Linde. 
Hutteowesen (1905) NQ 3. a) H. Zastosowanie Osuszanie powietrza, 1.vprowadz ouego do wielkiego 
suchego wiatru w procesie wielkopiecowym. Opis pieca sposobem Gayleya z apomocq maszyn o.ziębiajq.
sposobu J. Gayleya, podany w streszczeniu podług cych. Odczyt, wygloszony na ogólnem zebraniu 
czasopisma Stahl wtd Eisen (r. 1904 N2 22). b) towarzysi.wa hutników r::iemieckich w d. 4 grud
H. Ho{er. Nafta na w vspaclz Zondslziclt (c. d.). Po- nia r. 1904. Nie wdając się zupełnie w ocenę 
la naftowe JJa wyspie Borneo. c) P rzemyst solnv lub też wyjaśnienie wpJ:y-wu. jaki wywiera osu
w Austryi w r. 1902 (c. d.). Da.ne o spożyciu soli szanie wiatru sposobem Gayleya na bieg procesu 
i liczbie zatrudnionych robotników. d) Prz emyst l wielkopiecowego, autor zajmuje się opisem urzą
górnicz o-hutniczy na IV~grzeclt w r . 1903 (pocz.). dzeń oziębiających oraz oblicza koszta tych urzą
Dane o wytwórczości kopalń i z akładów hutni- ' dzeń. b) H. johannsen. .Vowe urz qdz enia prz eta
czych. e) fV. Foltz . R_ynek węglowy i metalowy l dunkowe (pocz.). Rudy żelazne, wydobywane w 
w grudniu r . 190-1 (dok.) . f) G. K. Tfyt wórczość stanach Minesota i Wiseonsin nad jeziorem Wyż
na kuli z iemskiej węgLa, rudy żela:me;~ żelaza i szem, przewożone są drogami żelazneroi i wodne
stali. mi do Pensylwanii i Ohio, gdzie ześrodkowany 

NQ 4. a) J. Divis. LJmt ze stali nildowej do jest przemysJ żelazny. Dla osiągnięcia możliwe
wyrobu lin wycźq.gowyclz (pocz.) . Wy niki badań, go zmniejszenia kosztów przewozu i przeładunku 
mających na celu wyjaśnienie, czy stal niklowa materyałów surowych, fabryki mechaniczne, z 
jest odpowiednim materyalem do wyrobu lin wy- 1 pomiędzy których zasługują na uwagę zakłady 
ciągowych. Próby mechaniczne nad drutem sta- j Brown Hoisting Machinery C~ w Cleveland, czy
lowyro o zawartości 5,740foNi i 120-130 kg wy- nią bezustannie udoskonalenia. Artykuł: ma na 
trzymałości na rozerwanie oraz stali zwyklej tej celu zaznajomienie się z najnowszymi postępami 
samej wytrzymałości. b) H. Hojer . • Vajta na wys- w tym kierunku. c) Httbers. Projekty zmian w 
pach Zondskich (c. d.). Historya rozwoju przemy- walcowniach starego typu. Autor opisuje walcow
słu naftowego i wytwórczość nafty na wyspie nie przed i po odnowieniu i zastosowaniu naj · 
B orneo. c) Prz emyst solny w Au.stryi 'l.V r. 1902 nowszych urządzeń pomocniczych, wylicza kosz
(dok.). Stan sanitarny i ekonomiezny ludnośc i ta przeprowadzenia zmian i korzyści, jakie skut
r~botniczej i statystyka wypadków nieszczę- kiem tego dają się osiągnąć . d) P. Friem. Wady 
śliwych. odlewów stalowych, ich przyczyny i środki z apobie-
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g~wcze .. W a ly odlewó~ rozpatruje .autor. w ~a- ~ stawiwszy koszta dostarczania podsadzki sposo
leznośm od sldadu chemteznego daneJ stah, me· hem powyższym oraz zwykłym sposobem zapo
w!aściwego wyboru !llat~ryalu for!llierskieg~, błę- l mocą ekskawatoró.w: a~tor . dowodzi, że pierwszy 
dow przy formowamu 1 odlewamu, do ktorych wypada o 55°/0 tameJ, me hcząc oszczędności skut
z~lic;ZB: również stosowanie za wyso.kiej lub za l k~em wpr_owadz.enia mniejsz~j ilości wody. Po
mzkleJ temperatury poclc:zas odlewama. meważ m1eszamna materyałow podsadzkowych z 

~eitschrift des Oberschlesischen Berg- und wodą jest zupeł11ie jednorodną, rury zatykają się 
Hiittenrnannischen Vereins (1904). Październik. bardzo rzadko. , c) Sta(vstylza Przemystu gómiczo
a) Lud1zość robotnicza w ol~ręgu przemyslowym na hutnicego ua Slqslm Górllvm za kwarial tr.seci 
Slq.sktt Górnym i robotnicy :zaletadów górniczo-hut- r . 190./.. 
niczycli, llależqc_vclz do towarzyst·wa si;adkobierców l Zeitschrift fUr das Berg-,HUtten- und Sali
Jerzego Giesche. Wyjątek z obszernego dzieła, nenwesen (1904). Zeszyt 3-i. a) Semper i Jfi
wydanego na pamiątkę 200-letniej rocznicy po- cltels. Pr.'Jemysl saletrzany ·w Cltili. Praca abszer
wstania zakładów górniczych towarzystwa spad- l na. stanowiąca monografię przemysłu saletrzane
kobierców Jerzego Giescho, zawiera uwagi o eko- go, składa się z trzech części : czgść I-a zawiera 
nomicznym i kulturalnym rozwoju ludności ro- ogólną charakterystykę kraju, warunki geologicz
botniczej na, Śląsku Górnym. b) .Vowe prawo o ne, opis pokładów saletronośnych, zestawienie 
lzosztaclt 7.vylzouywania barta/z i dozoru urrd uyzq.- różnych teoryi powstawania saletry i wiadomości 
dzeJtiami niebe.spieczllemi. Prze]_Jisy powyższe do- o złożach saletry sodowej w innych krajach. W 
tyczą urządzflń elektrycznych. pa.rowych, acety- części II-ej znajduje się opis sposobów wydoby
lenowych, mechanizmów wyciągowych i t. p. wania i ługowania saletry i zestawienie kosztów 

Listopad. a) F. Bemlzardi. Historya zal~ta- 1 wytwórczości i przewozu . Część III-a obejmuje 
dów gómiczo-lwtlliczycll towarzystwrr spadllobierców waru n ki ekonomiczne i przepisy, dotyczące prze
J. v . Giesclie (pocz.). Historyczny obraz rozwoju myslu saletrzanego, jego stan ob~cny i widoki na 
zakładów, począwszy od r. 1851 do ostatnich cza- I przyszlość . b) B. Sinunersbacll. S11odki, majqce lla 
sów. b) Portsadzim ptv111za w kopalni Concordia w celu portlliesie11ie przelllystu zlotego w l?osyi. 
Zabr.?Ju. Sposób urabiania i dostarczania podsadz- Zmniejszająca z roku na rok wytwórczość zlota 
ki płynnej w kopalni Concordia polega na wy- na Syberyi i Uralu skłoniła rząd do wydania 
twarzaniu z materyałów podsadzkowych gęstego szeregu przepisów, mających na celu podniesienie 
szlamu działaniem strumienia wody pod ciśnie- przemysiu złotego, znajdującego si9 w warunkach 
niem; w ten sposób urobiony szlam spływa do ]e- bardzo niekorzystnych. Zasluguje na uwagę mię
ja rynnami blnszanemi lub rowkami, wykopanymi dzy innemi prawo o wolnei sprzedaży złota i pra
w ziemi. Sposób powyższy nie wymaga zastoso- wo wwozu bez cla maszyn i chemikalii, używa
wania kosztownych ekskawatorów. Ilość wody nych w przemyśle złotym; również wielkie zna
i siła ciśnienia zależy od rodzaju materyalu pod- czenie posiadają prace komisyi specyalnej, utwo
sadzkowego; dla gliny wymagane jest ciśnienie l r:wnej przy komitecie budowy kolej Syberyjskiej; 
16-17 atm., dla piasku tylko 7 atm.; ilość po- mapy geologiczne i opisy ważniejszych kopalń, 
trzebnej wody wynosi dla gliny zttledwie 600fo, opracowane przez tę komisyę, slużyć będą pożą
gdy dla piasku jest znacznie wyższa. N ajodpo- ~ danemi wskazówkami do dalszych poszukiwań. 
wiedniejszą jest mieszanina gliny z piaskiem. Ze- TV. K. 

Bilans towarzystwa Koenigs i Laurahiit- 1 sposób następujący : ~95548 marek na wydatki z 
te *). W M 52 Wiestnilca fina Jtsow, pro•n_vs?Jlell- tytułu nowej 4% pożyczki obligacyjnej, 163 702 
Jwsti i tor go w li z r. 190± ogłoszony z o stal bilans marki na tantyemy dla członków zan:ądu i pra
towarzystwa Koenigs i Lamahiitte za rok 1903/4 cujących, 101517 marek ·1a tantyemę dla rady 
(za czas od 1lipca r . 1903 do 30 czerwca r. 1904-). nadzorczej, 50000 marek do rozporządzenia zarzą
Dzialalność towarzystwa na Śląsku Górnym i w l du na cele społeczne i dobroczynne, 2970000 ma
Królestwie Folskiero przyniosła w roku sprawo- rek na dywidendę od akcyi (11 °/0); pozostałe 34 322 
zdawczym 3569596 marek czystego zysku, a włącz- marki postanowiono zaliczyć do zysków roku na
nie z zyskiem, pozostałym z roku poprzedniego, stępnego . Stan czynny bilansu towarzystwa składa 
3616088 marek. Zysk postanowiono podzielić w się z następujących pozycyi: majątek nieruchomy 

1

2± 479 294 marki, majątek ruchomy 11 -; 00 506 ma-
* l Przegla,d Górniczo-Hutniczy, r.190!, ,v, 9, str . 2M. rek, pozostalość wyrobów i materyalów 8 068 671 
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marek, gotowizna w kasach 320131 marek, weks- kancelaryjne i sądowe 5 271 rub., utrzymanie zn
le 265983 marki, papiery procentowe 1278099 kładów i budyuków 14607 rub., kupno i prze,vóz 
marek, papiery procentowe w zastawie 2007 710 materyalów 259752 rub., opal, oświetlenie i woda 
marek, kaucye dłużników 20143~7 marek, dłużni- 17-ł: rub., podatki m iejscowe 696 rub., ubezpiecze
cy 7332217 marek; stan bierny: kapitał zaklado- nie od ognia majątku ruchomego i nieruchomego 
wy 27 000000 marek, obligacye 10000000 marek, 1263 rub., naprawa. budynków 16 917 rub., umo
dlu~i hypoteczne 2171678 marek, kapitał zapasa- rzenie wartości majątku ruchomego i Jlierucho
wy 5400000 marek, kapital zapasowy specyalny mego 1091 rub., polepszenie byw ofieyalistów 
823 000 marek, niewypłacona dywidenda 83(:)8 ma- i robotników oraz ich rodzin 1885 rub., pomoc 
rek, procenty od obligacyi 12102,1 marki, fu n- lekarska, utrzymanie szkól i cele dobroczynne 
dusz specyalny 72 746 marek, kaucye wierzycieli 2 G7G rub. Zakład Bl:1chownia przyniósł w roku 
2007710 rub., weksle i inne należności 2014327 sprawozdawczym 9452 rub. zysku. Stan czynny 
marek, wierzyciele 7 232797 marek, zysk czysty bilansu zakładu Blachownia składa się z następu-
3569595 marek. W roku sprawozdawczym prze- jących pozyqi: majątek nieruchomy 1007G7 rub., 
znaczono na umorzenie mają.Lku nieruchomAgo i majątek ruchomy 69266 rub., pozostalość mate· 
ruchomego 3 500 910 marek. ryałów 33 230 rub .. pozostalość wyrobów 177123 

Rezultat dzialalno~ci należącego do towa- rub., kasa 16 560 rub., dłużnicy 66 U99 rub.; tan 
rzystwa w Królestwie Polskiem zakludu HuLa bierny: kasa główna towarzysLwa 289108 rub., 
Katarzyna był w roku sr)rawozda.wcz,ym nastęim- wierzyciele -!.)02 rub., fundusz amortyzacyjny 

160583 rub., zyf>k czysty 9452 rub. S. jący: wpływy-otrzymano ze sprzedaży wyrobów W 
i materyalów 3293572 rub., różne inne wpływy Bilans towarzystwa Ostrowieckie~o. 
19035 rub., powiększenie s ię wartości pozostal'ych J~!! 47-ym z r. ~~0:1 czaso~ism_a Wiestilile .fill(II ~Sow, 
materyalów i wyrobów 13-±020 rub.; wydatki- promys"Jlennosft _1 to!'l(OWl~ o~J:os~ony zo~tal gr\ans 
wynagrodzen ie czlonków zarzadu, rady nadzor- to_war~ystwa Wielln.c~ p1ecow 1 zakła_dow s ra
czej i komisyi rewizyjnej G 127 rub., placa ro- 1 w1eclncl: z~ rok ,19031± (za czas ~d l hpca r. ~9~3 
botnikom i oficyalistom 9G0591 rub., prowizye, do. 30 czerwca r. 1_904): To~~rystwo \~· olue~1e 
wyjazdy, koszta kanrelaryjne i sądowe ~0200 spra':?zdawczy.m ~rzy~IOslo !30 _ 9~ r~b l zy~zu, 
rub., utrzymanie za.k:ladów i budynków 13 731 z k~ore~o') poluy~o. utrz!mame ~1u~?a rady zar ~
rub., kupno i przewóz materyalów 1602322 rub., d~aJąCe.] ""6 42± r_ub., pr~centy ""5 0~0 rub_.. ube .
opal, oświetlenie i wocla 44458 rub., umorzenie precz~me oJ _oę>;ma 1.1 73o r?-b., "utrzyn;ame ~Z::bl
obligacyi i procenty od nich 33362 rub., podatki tala 30424 1ub., utrzymam_e sz~wly o376 ru ., 
miejscowe 30107 rub., ubezpieczenie od ognia ofi~Ha na P?trz:by chorych 1. ramonych na w_~c~lO
majątku ruchome<'"o i nieruchomego 1 901 rub. dz1e dalekun o 000 rul~., ofiara na._ robo~m cow, 
naprawa budynkÓw 5±181 rub., umorzenie war~ poszkod~wany?h . skutlne~ P?W~~zr .w .hpcu r. 
toś ci majątku ruchomego i nieruchomego 210 .)32 l ;903,- .J 000 ,r ~~>.r poz?stalo _021 2_<20 IUb. c~y~~
rub., p_olepszeni~ byt~ o:ticyali:;tów i robotników l ..,o zysl~u., z kto~eoo plzezna:zon_o. na UJ~~o~)~\~~ 
oraz wh_ roclzi~1 2~30~ rub., pomoc lekarska, ~uclowh 31 o_Gl, rub., na umorze~re m~szy 4159 
utrzymame szkol l rożne cele dobroczynne l nb., na dodatkowy podaLek pr.zer~yslowy 4 
24765 rub., wydatki różne 140371 rub. zn.kla,d rub.2_ y~ doda,n1u do_, p?zostaloś~r ZJ:'S~U s~~y 
HuLa Katarzyna przyniósl w roku sprawozclaw· 10_0 oOt rnb., po':_G tałeJ z roku P?P~7~edn_Ieo?' otr y
czym 217 726 rub . czystego zysku. Stan czynny maną s_umę zysk~ c~(st_ego, t. J· oS? 8o0 1 u?., Pf
bilansu ziddadu Huta Katarzyna składa się z na- stanowl~n~\ poJzle.hc, Jal~ nast;puJe: clywlde~c a 
stępującyc l~ pozycyi: w~rtość ziemi 71 ~82 rub., od akcyr 3~0 0,00 IU~: (lG% ), tant~em.z ~c~ntr~k
maJątek meruchomv lo±-±129 rub., maJątek ru- towe t328D ru~ .. 0Iatyfikacy~ dlct pra -u~ącjch 
chomy 1719±41 rub:, pozostalość wyrobów 404961 ?0_000 r~b.7 karntal .na wsparera dla pr~CU,Ją~y~h 
rub., pozostalość matery<tlów 695±6 rub., kasa 1 1obotmkow lo 000 ~ub . , nowe urzą_dzema 151 6_ l 
12-:1:38, rub., dłużnicy 3476~ ru~.; sLan b~erny: _ka- rub. Stan ~~yn_ny _br~a~ns~~ s~dacla s1ę z nastrpu]ą
sa glowna towarzyf'twa Btl) 383 ruh., \VlerzyCiele ~ych po~yc; l. zrerma o:, u~ lUb., budowle_ l Ool 9~3 
16587 rub., fundusz amortyzacyjny 27+5752 mb., rub;, mcts:;r,yny 186! 0""0 ~u~., nowe mzą~ema 
zysk czysty 217 726 rub. 11 bOl ru~., narzę~lZia 3ęo ±·>-* rub., ruda 4t6 296 

rub., kamień waprenny o9 fOl rub., zapasy mate-
Rezultat działalności dzierżawionego przez ryalów olS 632 rub., wyroby l±G 33•,3 rub., półwy

towarzystwo zakladu Blachownia byl w roku roby 571298 rub., kasa 21816 rub .. papiery war
sprawozdawczym następujący: wplywy-otrzyma- tościowe 40 783 rub., weksle 106 212 rub., kaucye 
no ze sprzedaży wyrobów i materyalów ±±9 660 179 250 rub., dłużnicy l 540 793 rub.; stan bierny: 
rub., otrzymano z dzierżawy ziemi i budynków btpital za.kladowy 2 000 000 rub., kapitał amorty-
539 rub., różne wplywy 1805 rub., powiększenie 1 zacyjuy 1338 87± rub., kapitał zapasowy l 735 000 
się wartości pozostałych materyalów i wyrobów l rub., kapitał: zapasowy specyalny 300 000 rub., 
10 692 rub.; wydatki-pł:aca robotnikom i oficya- kapitał asekuracyjny 100 000 rub., weksle, zleżo
listom 148812 rub., prowizye, wyjazdy, koszta 1 ne jako kaucye, 179 250 rub., niepodniesiona dy-
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widenda 150 rub., wierzyciele 770 283 rub., pozo- ! na przebudowę wielkich pieców i nowe roboty 
stalość zysku z r. 1902/3-100 507 rub., zysk za 350000 rub., kapital zapasowy na wypadki nie
rok 1903i4- 621 220 rub. S. przewidziane 500000 rub., wierzyciele 3 630143 

Bilans towarzystwa zakładu Huta Banko- rub., zysk czysty 598916 rub. 5. 
wa *). W M 2 TViestnika fiuansow, P1'0myszlen- Bilans towarzystwa Francusko -Włoskie
nosti i torgowli z r . 1905 ogloszony został bilans go.*) W M 4 TJ!iestuika finansow, promyszlenno
towarzystwa zakladu Huta Bankowa za r. 1903/4 sti i torgowli z r. 1905 ogloszony został bilans 
(za czas od l lipca r. 1903 do 30 czerwca r. 1904). towarzystwa Francusko -Włoskiego dąbrowskich 
W okr,esie sprawozdawczym towarzystwo miaJ:o kopalń węgla kamiennego za rok 1903/4 (za czas 
następujące wpływy: ze sprzedaży wyrobów l od l lipca r. 1903 do 30 czerwca r . 1904). W 
7 242 329 rub., za kupony od należących do t owa- okresie sprawozdawczym towarzystwo mial o na
rzystwa papierów procentowych 222885 lUb., pro- stępujące dochody: ze sprzedaży węgla 1123404 
centy od sum, znajdujących się w bankach i u rub., dochody dodatkowe 27 92G rub., procenty w 
dłużników, 136 908 rub.; wydatki byJy następują- ' Rosyi 21305 ruh., procenty we F t ancyi 36465 
ce: płaca robotników 1419 519 rub., pensy e dyrek- rub., pozostalość zysków z roku poprzedniego 
tora i oficyalistów 251657 rub., utrzymanie za- 3515 rub.; wydatki wynosiły: oplata roczna rządo
kladu, ubezpieczenie oraz utrzymanie majątku wi rosyjskiemu 62400 rnb., wydatki komisowe w 
ruchomego i nieruchomego 213 619 rub., kupno i Rosyi 8 015 rub., podatki w Rosyi (z wyjątkiem 
dowóz materyalów 4017562 rub., reparacya urzą- podatku przemysłowego) 12615 rub., procenty od 
dzeń fabrycznych 282468 rub., podatki skarbowe, obligacyi 56032 rub., umorzenie 192 obligacyi 
gminne i handlowe w Rosyi 99431 rub., podatki 36000 rub., komisowe przy umorzeniu 192 obligacyi 
we Francy,i 1418 rub., utrzymanie biura rady za- ~ 1800 rub., wynagrodzenie członków rady zarzą
rządzającej we Francyi 92458 rub.. polepszenie dzającej, delegatów, dyrektorów i komisarzy 
bytu pracujących 82746 rub., ofiary na cele do- 68213 rub., ·utrzymanie biura rady zarządzającej 
breczynne i różne wsparcia 2455 rub., utrzyma- we Fran cyi 28979 rub., umorzenie wartości ma
nie szpitala, apteki i rodzin chorych robotni- jątku nieruchomego i ruchomego 306 712 rub., 
ków 42738 rub., koszta ogólne, wydatki kancela- podatek przemysłowy w Rosyi za rok 1902/3-
ryjne i pocztowe, opłaty stemplowe i t. p . 124595 -39590 rub., podatki, komisowe i różne wydatki 
rub., poszukiwania rudy żelaznej i węgla 41156 we ]'rancyi 21179 rub. Towarzystwo przyniosło 
rub., wzniesienie nowych budynków w zakładzie w roku sprawozdawczym 567 504 rub. czystego 
179060 rub., straty na dłużnikach 581 rub., po- zysku, a włącznie z zyskiem, pozostałym z roku 
większenie funduszu rezerwowego 37 533 rub., poprzedniego, 571079 rub. Zysk postanowiono 
umorzenie akcyi 64000 rub., na korzyść rady za- podzielić w sposób następujący : 28378 rub. na 
rządzającej 64000 rub. W roku sprawozdawczym powiększenie funduszu rezerwowego, 93750 rub. 
towarzystwo przyniosło 585127 rub. czystego zys- na przedwczesne umorzenie 500 obligacyi, 4 688 
ku, a włącznie z zyskiem, pozostałym z roku po- rub. na komisowe z tytułu umorzenia 500 obliga
przedniego, 598916 rub. Zysk postanowiono po- cyi, 150000 rub. na rachunek prowizyi, 225000 
dzielić w sposób następujący : 472500 rub., na dy- rub. na dywidendę od akcyi (lOOfo); pozostale 
widendę od wszystkich 12600 akcyi (7 800 nieumo- 69263 rub. postanowiono zaliczyć do zysków ro
rzonych i 4800 umorzonych) czyli 20%, 73125 ku następnego. Stan czynny bilansu towarzystwa 
rub. na dywidendę od 7 800 akcyi nieumorzonych skł.ada się z następujących pozycyi: nadania gór
(5% ); pozostale 53291 rub. postanowiono zaliczyć nicze, ziemia, budynki murowane, szyby, chodni
do zysków roku następnego. Stan czynny bilamu ki i roboty górnicze 3460613 rub., budynki drew
towarzystwa składa się z następujących pozycyi: niane, urządzenia, maszyny, konie i inwentarz 
wartość nieruchomości (suma, wpłacona przez ruchomy 1336818 rub., zapasy wydobytego wę
Plemiannikowa i S-kę) 2 241315 rub., kasa w Dą- g la 9 068 rub., zapasy materyałów 52 958 rub., 
browie 11478 rub., banki 104G522 rub., papiery gotówka w kasach 4121 1·ub., rachtmki w ban
procentowe 3540323, dłużnicy 3332508 rub., za- kach 487964 rub., dłużnicy 482047 rub., weksle 
pasy mat.eryalów 502271 rub., zapasy wyrobów 3800 rub., papiery procentowe 1863751 rub., ko-
805 619 rub.; stan bierny: kapital zakładowy (7 800 misowe za umorzenie obligacyi 56 990 rub., dług 
akcyi nieumorzonych i 4800 akcyj umorzonych) rządowi rosyjskiemu 705097 rub.; stan bierny: 
2353381 rub., kapital zapasowy 620009 rub., ka- kapitał akcyjny (12000 akcyi po 500 franków) 
pital zapasowy na dywidendę 492946 rub. , urno- 2250000 rub. , obligacye w obiegu 1139813 rub., 
rzenie akcyi 69 363 rub., umorzenie sumy, wpla- obligacye umorzone 735187 rub., fundusz razer
eon ej przez Plemiannikowa i S-kę, 2241315 rub., wowy zwykły 241897 rub., fundusz rezerwowy 
dodatkowy kapitał obrotowy 223 933 rub., kapitał nadzwyczajny 483 993 rub., wierzyciele 459488 
na gwarancyę szyn 250000 rub., kapitał na po- rub., niewypłacone dywidenda, poeanty od obli
krycie długów niepewnych 150000 rub., kapitał gacyi, obligacye, prowizye i t . d. 558878 rub., 

*) Przeglą.d Górniczo-Hutniczy. r. l!JO.i, l\'! 11, str. 816. *) Przegląd Górniczo-Hutnic~~>y, r . lll04, M 11, str. Sló. 

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



:MM 4 i 5. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 113 

kapitał amortyzacyjny 1317 695 rub., rząd rosyj-
ski 705097 rub., zysk czysty 571079 rub. S. 

Bilans towarzystwa B. Hantke. *) W M 3 
Wiestnika jinansow1 promysz lennosti i torgowli z 
r. 1905 ogłoszony został bilans towarzystwa B. 
Hantke za rok 1903/4 (za czas od l lipca r. 1903 
do 30 czerwca r. 1904). Towarzystwo w okresie 
sprawozdawczym osiągnęło ze sprzedaży wyrobów 
7262968 rub., z różnicy wartości zapasów 513602 
rub., z innych wpływów 154327 rub.; wydatki 
wynosiły: kupno materyałów 3 808 537 rub., opal 
1590 470 rub., płaca robotnikom 945192 rub., po
zostałe wydatki l 024 331 ru b. W okresie spra
wozdawczym towarzystwo przyniosło 562 366 rub. 
zysku, który postanowiono podzielić, jak nastę
p~je: 505818 1~u?. na umo~·zenie wartości budyn
kow, masżyn 1 mnego maJątku, 2827 rub. na po
większenie kapitału zapasowego, 884 rub. na 
oplacenie podatku osobistego, 35000 rub. na umo
rzenie wartości walców; pozostale 17 837 rub. po
stanowiono zaliczyć do zysków roku następnego. 
Stan czynny bilansu towarzystwa składa się z na
stępujących pozycyi: nieruchomości (ziemia, bu
dynki fabryczne, domy mieszkalne, wielkie pie
ce, maszyny, warsztaty, drogi żelazne i inne 
urządzenia) 9298907 rub., ruchumości i narzędzia 
832088 rub., zapasy materyalów, pólwyrobów i 
wyrobów 1694528 rub., kasy 18231 rub., depozy
ty 494 330 rub., weksle 54 713 rub., zaliczenia 
15490 rub., akcye towarzystwa dla sprzedaży wy
robów rosyjskich zakładów żelaznych 14062 rub., 
akcye towarzystwa rosyjskiego przemysłu żelaz
nego 2094323 rub., akcye towarzystwa "Gwóźdź" 
8000 rub., obligacye towarzystwa 2802000 rub., 
dłużnicy l 028612 rub. stan bierny: kapitał za
kładowy 6000000 rub., obligacye 2802000 rub., 
kapitał umorzenia 472121 rub., kapitał zapasowy 
185 049 rub., depozyty 389 586 rub., wierzyciele 
7 944164 rub., zysk 562 366 rub. S. 

Bilans towarzystwa Bodzechowskiego. W 
N~ 48-ym czasopisma fViestnik ji1tansow, promysz
lennosti i torgowli z r. 1904-go ogłoszony został 
bilans towarzystwa zakładów żelaznych Bodze
chów za rok 1903/4 (za czas od l lipca r. 1903 do 
30 czerwca r. 1904). Towarzystwo w okresie 
sprawozdawczym miało wpływy następujące: ze 
sprzedaży żelaza i odlewów 696 341 rub., ze sprze
daży gwoździ 30 876 rub., z dzierżawy domów i 
ziemi 914 rub., z kamieniołomów 5 654 rub., z la
sów 57 330 rub., ze sprzedaży różnych materyalów 
13 404 rub., pozostałość zysków z roku poprzed
niego 1134 rub.; wydatki wynosiły: kupno mate
ryalów 486 819 rub., przewóz materyałów i wyro
bów 93 310 rub., placa robotników 76438 rub., po
datki 8 505 rub., ubezpieczenie budynków od og
nia i robotników od wypadków nieszczęśliwych 
6 422 rub., procenty 52 rub., procenty od obliga
cyi 22 168 rub., koszta ogólne 19 343 rub., utrzy-

*) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, r. 1904, ~ 11, str. 316. 

manie oficyalistów 14 504 rub., utrzymanie budyn
ków 8 064 rub., utrzymanie stajni 5 891 rub., po
moc lekarska l 821 rub., strata na gospodarstwie 
rolnem 5 545 rub.; czysty zysk wynosił 56 771 rub. 
Zysk postanowiono podzielić w sposób nastę}mją
cy: na powiększenie kapitału zapasowego 2 839 
rub., na powiększenie funduszu amortyzacyjnego 
20 918 rub., ga dywidendę od akcyi 30 000 rub., 
(3% ), pozostale 3 014 rub. postanowiono przenieść 
na rok następny. Stan czynny bilansu składa się 
z następujących pozycyi: gotówka w kasie 5 646 
rub., zaliczenia kolejowe 2 232 rub., weksle 44 431 
rub., papiery procentowe 500 rub., ob]i~acye w 
depozycie w banku handlowym w Warszawie 
46 000 rub., kaucye 6 000 rub., rachunki bieżące 
w bankach 97 718 rub., mająte~ nieruchomy 
762 691 rub., lasy 542 628 rub., maJątek ruchomy 
90 765 rub., materyaly i wyroby 175 356 rub., 
dłużnicy 84 222 rub.; stan bierny: kapitał akcyj
ny l 000 000 rub. (2 000 akcyi po 500 rub.), obli
gacye 481 750 rub. (l 927 obligacyi po 250 rub.), 
kapitał zapasowy 14143 rub., fundusz amortyza
cyjny 12± 992 rub., kaucye i depozyty l 796 rub., 
wierzyciele 178 737 rub ., zysk 56 771 rub. S. 

Bilans towarzystwa Poręba. W x~ 49-ym 
czasopisma TViestnik .fi.JUJJzsow, pronzyszlennosti i 
torgawii ogłoszony został bilans towarzystwa Po
ręba za rok 1903/4 (za czas od l lipca r. 1903 do 
30 czerwca r. 190±). Towarzystwo w okresie spra
wozdawczym dało włącznie z zyskiem, pozosta
łym z roku poprzedniego, 90383 rub. zysku, któ
ry postanowiono podzielić, jak następuje: na po
większenie kapitału zapasowego 4418 rub., na 
amortyzacyę nadań górniczych, budynków, inwen
tarza, maszyn, urządzeli elektrycznych, telefonów 
i wązkotorowej drogi żelaznej 52237 rub., na opla
cenie dodatkowego podatku przemysłowego 1445 
rub., na dywidendę 30000 rub. (4% ), pozostale 
2283 rub. postanowiono zaliczyć do zysków roku 
następnego. Stan czynny bilansu składa się z 
następujących pozycyi: ziemia 50 620 rub., nada
nia górnicze 61258 rub., budynki 236 911 rub., 
inwentarz 129 919 rub., maszyny 112439 rub., 
urządzenie oświetlenia elektrycznego 7 363 rub., 
telefony 976 rub., wązkotorowa droga żelazna 
120 066 rub., stalownia 19 04:2 rub., papiery pro
centowe 22020 rub., kasa 157 rub., weksle 30420 
rub., materyały 42500 rub., wyroby 77 525 rub., 
dłużnicy 67 548 rub.; stan bierny: kapitał akcyj
ny 750000 rub., wierzyciele 161779 rub., kapitaŁ 
zapasowy 21616 rub., różne sumy stanu biernego 
6 297 rub., podatki 2 371 rub., zysk czysty 36 701 
ru~ ~ 

Bilans towarzystwa Ruda Mateniecka.*) 
W M 52 Wiestnika finansow1 promysz lennosti i tor
gowli z r. 1904 ogloszony został bilans towarzys
twa Ruda Małeniecka za rok 1903/4 (za czas od 
l lipca r. 1903 do 30 czerwca r. 1904). W okre-

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy r. 1904, M 10, str. 283. 
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sie sprawozdawczym towarzystwo mialo 67 672 l następuje: na powiększenie funduszu amortyza
rub. dochodu; wydatki wynosily: utrzymanie za- cyjnego 279 757 rub., na dywidendę od udzialów 
rządu zakladów 4057 rub., utrzymanie lasów 375000 rub., na powiększenie wartości majątku 
15 931 rub., procenty 14 680 rub., ubezpieczenie 1 701334 rub. Stan czynny bilansu towarzystwa 
budynków 2519 rub., podatki 3 678 rub., koszta sklada się z następujących pozycyi: ziemia i na
ogólne 14388 rnb., amortyzacya budynków, urzą- dania górnicze 173 301 rub., urządzenia górnicze, 
dzeń i ruchomości 25 570 rub. Towarzystwo da- rolne i fabryczne 3820 666 rub., domy mieszkalne 
lo w okresie sprawozdawczym 13151 rub. straty, 687 732 rnb., narzędzia 241955 rub., gotówka 
a włącznie ze stratami z lat poprzednich 46119 18410 rub., wartość zapasów 268294 rub .. należ
rub. Stan czynny bilansu towarzystwa składa ności hypoteczne 300671 rub., papiery procento
się z następujących pozycyi: ziemia i lasy 253687 ·we 1707797 rub., weksle 180000 rub., dlużnicy 
rub., budynki 63 529 rub., urządzenia fabryczne 1654 226 rub., rachunki w bankac,h 975 000 rub., 
207 243 rub., nieukończona budowa tartaku 21078 kasa pomocy robotników 2 538 rub.; stan bierny: 
rub., urządzenie oświetlenia elektrycznego 2970 l placa robocza i kaucye 269065 rub., wierzyciele 
rub., inwentarz ruchomy 15 566 rub., materyaly i 222897 rub., fundusz na wynagrodzenie za wy
wyroby 148323 rub., koszta organizacyi towarzys- padki nieszczęśliwe 16 361 rub., fundusz rezerwo
twa 13112 rub., kasa 210 rub., dlużnicy 16190 l wy 510518 rub., fundusz amortyzacyjny 2778510 
rub., weksle 691 rub., kaucye 20 000 rub., straty rub., wartość majątku 6 233 239 rub. 5. 
46119 rub.; stan bierny: kapital zakladowy (850 . . 
akcyi po 500 rub.) 425 000 rub., kapital amorty- :Zakłady na1:1kow; górmczo-hutmcze .w 
zacyjny 32781 rub., pożyczka z towarzystwa kre- R_osyt. R?sya posia_da. "'2 _zaklady_ naukowe gor
dytowego ziemskiego 138 751 rub., pożyczka z n~cz?-hutn~?ze, w teJ hczbie 5 wyzszych, 2 śred
towarzystwa Krakowskiego 25 925 rub., wierzycie- me 1 15 mzszych, mianowicie: 
le 166262 rub., kaucye 20000 rub. 5. l 

Bilans towarzystwa Sosnowieckich fabryk l I. Wyższo. 

l) Instytut górniczy cesarzowej Katarzyny 
w Petersburgu. 

rur i żelaza. W M 43-im z r. 1904-go czasopisma 
Wiestnik fina!lsow, promyszlennosti i torgowli oglo- II-ej 
szony zostal bilans towarzystwa Sosnowieckich 
fabryk rur i żelaza za rok 1903/ ± (za czas od l 
lipca r. 1903 do 30 czerwca r. 1904). Towarzystwo 

2) Wyższa szkola górnicza w Ekateryno
slawiu. 

3) Wydzial górniczy w instytucie techno
logicznym w Tomsku. 

4) Wydzial górniczy w politechnice w 
Warszawie. 

w okresie sprawozdawczym przynioslo 1370 776 
rubli zysku, a wlącznie z zyskiem z roku poprzed
niego 1371268 rub. Z zysku postanowiono odli
czyć przedewszystkiem 355 678 rub. na powięk
szenie funduszu amortyzacyjnego i 68539 rub. na ce 
powiększenie kapitalu zapasowego, a resztę, czy

5) Wydzial metalurgiczny w politechni
w Petersburgu. 

II. Ś r e d n i e. li 947 050 rub. postanowiono podzielić, jak nastę
puje: rezerwa na oplatę podatku procentowego 
od zysków 45959 rub., wynagrodzenie dla człon- . l) Wy~zial górniczo-hutniczy w szkole re-
ków rady zarządzającej 45 959 rub., dywidenda alneJ w Permie .. 
od akcyi 840000 rub. (14% ), pozostale 13763 rub. 2) Wydzial zloty w szkole przemysiowej 
postanowiono zaliczyć do zysków roku następ~e- 1 w Irkucku. 
go. Stan czynny bilansu sklada się z następuJą~ 
cych pozycyi: ziemia, nadania górnicze, budynki 
i maszyny 5 996 810 rub., wytwory i materyaly l) 

III. N iż s z e. 

Szkola górnicza Uralska w Ekateryn-
l 243 867 rub., kasa 27 399 rub., weksle 147 782 rub., bur g u. 
kaucye w wekslach 50 000 rub., kaucye 72 727 rub., 2) Szkol a górnicza Lisiczańska w Lisiczań-
dłużnicy 2 455 297 rub.; stan bierny: kap i tal za- l s ku (gub. Ekaterynoslawska). 
kladowy 6000000 rub., fundusz amortyzacyjny 3) Szkola górnicza imienia S. FoLAKOWA w 
1703941 rub., kapital zapasowy 462596 rub., kau- Gorlowce (gub. Ekaterynoslawska). 
cye w wekslach 50000 rub., wierzyciele 830295 4) Szkola górnicza w Dąbrowie (gub. Piotr-
rub., zysk 947 050 rub. 5. kowska). 

Biłans towarzystwa Hrabia Renard. W 5) Szkola górnicza w Irkucku . 
. M 49-ym czasopisma Wiestilile finansow, promys.s- 6) Szkola górnicza Tyryńska (gub. Tomska). 
lennosti i torgowli z r. 1904-go ogloszony zostal 7) Szkola hutnicza w Niżnie- Tagilsku 
bilans towarzystwa przemyslowo-górniczeg? Hra- (gub. Permska). . . 
bia Renard za rok 1903/4 (za czas od l hpca r. 8) Szkola hutmcza okręgowa Wotklńska 
1903 do 30 czerwca r. 1904). Towarzystwo w (gub. Wiacka). . 
okresie sprawozdawczym przynioslo 1306091 rub. 9) Szkoła hutmcza okręgowa w Zlatouście 
czystego zysku, który postanowiono podzielić, jak (gub. Ufimska). 
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10) Szkoła hutnicza okręgowa w Gorobłago- zwiększa się, wydłużenie zaś zmniejsza się. Po-
dacku (gub. Permska). dobne objawy spostrzeżono na stopach żelaza z 

11) Szkoła hutnicza Ekaterynburska (gub. Si, Al, W o, Cr i Cu. Zupełnie inaczej zachowu-
Permska). ją się stopy żelaza i niklu. W stali z zawarto-

12) Szkoła górnicza w Miasku (gub. Oren- ścią 0,260foC i 0,580foNi pod wpływem powietrza 
burska). ciekłego wytrzymałość na rozerwanie podwaja się, 

13) Szkoła górnicza w Barnaule (gub. Tom- lecz wydłużenie nie zmniejsza się tak raptownie. 
ska). Wskazuje to, że kruchość żelaza w nizkiej tem-

14) Szkoła górnicza Ałtajska (gub. Tomska). peraturze może być zmniejszona przez dodanie 
15) Szkoła hutnicza Nerczyńska (obszar Za- innego pierwiastku. W stali niklowej z zawarto-

bajkalski). śeią 1,920foNi wytrzymałość na rozerwanie pod 
Prusy posiadają 43 zakłady naukowe górni- wpływem nizkiej temperatury (-182°C) powięk

czo-hutnicze, w tej liczbie 2 wyższe, 10 średnich 1 sza się z 53,55kg do 92,92/zg na lmm2; wydłuże
i 31 niższych. Z porównania wypada, że Rosya nie zaś zmniejszyło się z 20% do 120fo. Stop z za
posiada stosunkowo za wiele zakładów nauko- wartością 24,510foNi, posiadający w zwykłej tero
wych górniczo- hutniczych wyższych, mało niż- peraturze wytrzymałość na rozerwanie 141.75/cg na 
szych i jeszcze mniej średnich. S. ' l 11mt2 i wydłużenie 12%, w temperaturze-182°C 

Wpływ temperatury ciekłego powietrza l okazał 185,85 kg na l mm2 i wydłużenie 10°/0 • 

na własności mechaniczne żelaza i jego stopów. Stal manganowa z zawartością 1,23%C i 12,640foMn, 
Na posiedzeniu Royal Society dnia 8 grudnia r. której wytrzymałość na rozerwanie 88.2/ło- na 
1904 RADFIELD i DEWAR przedstawili rozprawę o l mm2 i wydłużenie 30 g, pod wpływem tempe
wpływie temperatury cieklego powietrza na wlas- l ratury powietrza ciekłego niewiele zmienia wy
ności mechaniczne żelaza i jego stopów. Kwestya trzymałość swą na rozerwanie, zaś wydłużenie spa
ta nie jest nowa; już przed kilkunastu laty DEWAR da aż do 2,50fo. Stop z zawartością 0,220foC, 2,01% 
badał własności fizyczne drutów metalowych w Mn i 1,39% Cu wykazał pod wpływem nizkiej 
nizkich temperaturach; należy również wspomnieć temperatury ogromne zwiększenie wytrzymało
o badaniach FLEMINGA, DuMAsA, OsMONDA nad włas- ści na rozerwanie bez widocznej zmiany wydłu
nościami stali niklowej w nizkiej temperaturze; l żenia. Stop z zawartością 0,50foC, 5,040foMn i 
GmLLET bada metalagraficznie zmiany, jakie za- 14,550foNi, zdaje się, jest najbardziej ciągliwy; w 
chodzą w budowie stali niklowej i manganowej l zwyklej temperaturze posiada wydłużenie 75%, 
pod wpływem wielkiego zimna. Z dotychczaso- które w powietrzu cieldero opada do 250fo. Za
wych ba~ań pr~eważnie nad stalą nik;lową pr~e- 1 uw~żono z_aś, że w s_topie z zawartośc~ą .1 ,,180foC, 
konano się, że mzka temperatura wywiera pewien 6,0o0/ 0Mn 1 2:1:,300foNJ pod wpływem mzkleJ tern
wpływ na własności mechaniczne, a mianowicie l peratury zwiększa się wydłużenie. (Chemik Polski ). 

zwiększa wytrzymałość na rozerwanie i sprężys- Smoła do brykietowania węgla. Najczęś
tość i zmniejsza wydłużenie. Badania HADFIELDA ciej używanym łącznikiem w wyrabianiu brykiet 
i DEwARA, wykonane na 500 prawie próbkach, przy- z miału węglowego jest półmiękka smoła węgla
gotowanych z najrozmaitszych stopów żelaza, po- wa, jaką przygotowuje się z twardego smolowca 
twierdziły dotychczasowe wyniki doświadczeń, l i oleju ciężkiego, względnie naftalinu, lub jaka 
dostarczyły mnóstwa nowych danych, dotyczą- pozostaje w kotle po przerwaniu destylacyi smo
cych własności żelaza, zależnie od temperatury ły gazowej w chwili, kiedy połowa oleju antra
i obecności niektórych pierwiastków. Zelazo z cenowego zostanie oddestylowaną. Każda Rmoła 
małą zawartością węgla, krzemu, siarki i fosforu zawiera cząstki wolnego węgla; CoNsTAM i RouGEOT 
(99,820foFe), posiada w zwyklej temperaturze wy- zanalizowali przeto 33 gatunki smoły (z Anglii, 
trzymałość na rozerwanie 31,5/eg na l mm2 i wy- Niemiec, Holandyi i Szwajcaryi), używanej do 
dłużenie 200fo; pogrążenie w powietrzu ciekłem wyrobu brykiet. Wszystkie próbki, z wyjątkiem 
zwiększyło wytrzymałość na rozerwanie do 59,85kg jednej miękkiej, należały do półmiękkich. Punk
na l mm2; wydłużenie zaś prawie znikło zupełnie. ty ich rozmiękania leżały w granicach 40-
Jednocześnie spostrzeżono, że nizka temperatura 57°C (przeciętnie 50°), a punkty topliwości po
nie pozostawia żadnych stałych zmian; poprzed- między 51° i 69° (przeciętnie 60° C). Oznaczeń 
nio oziębione próbki, gdy wróciły do zwyklej dokonywano według metody LuNGEGo-KoHLERA (Die 
temperatury, posiadały własności takie same, jak Ind. d. Steinkohlth u . Amoniak., wyd. IV, str. 432). 
i przed oziębieniem. Badania, wykonane w tern- Ilość popiołu wahała się pomiędzy 0,04% i 0,81% 
peraturach +18°, -80°, -100° i -193°, wykaza- (przeciętnie 0,26% ). Otóż największe ma znacze
ły, że w miarę obniżania się temperatury wytrzy- nie dla oceny smoły zawartość w niej substancyi 
małość na rozerwanie zwiększa się stopniowo; rozpuszczalnych. CoNSTAM i RouGEOT w tym celu 
raptownyc_h zmian wszakże nie można było do- próbkę smoły, zmieszanej z piaskiem wyżarzo
strzedz. Zelazo z zawartością 1,68°f0 C zachowuje nym, umieszczali w przyrządzie SoxHLETA i ekstra
się tak samo, jak żelazo miękkie, t. j. w nizkich chowali ją dwusiarczkiem węgla, dopóki płyn nie 
temperaturach wytrzymałość jego na rozerwanie przechodził zupełnie jasny. Z 33 próbek najniż-

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



t 

116 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1905 

sza zawierała 60,43%, najwyższa 91,22% wyciągu, 
czyli przeciętnie 76,3%. Próbki badano jedno
cześnie na przydatność do fabrykacyi brykiet; 
zresztą okazało się, jak było do przewidzenia; że, 
im więcej smoła zawiera wyciągu, a zatem im 
mniej pyłu węglowego, tern jest plastyczniAjszą i 
tem bardziej się· nadawata, jako lepiszcze do bry
kiet. Stopień rozpuszczalności smoły w CS2 jest 
zatem miarą przydatności do celów powyższych. 
CoNsTAM i RouGEOT stosują metodę ł:ugowania CS2 
do oznaczania ilości ł:ącznika w brykiecie. Ogól
nie przyjęto, że dobra brykieta nie powinna za
wierać mniej, niż 7% smoł:y, czyli, uwzględniając 
znalezioną liczbę przeciętną 76,3%, tylko 5,34% 
wyciągu. Brykiety, które dają mniej, niż 5% wy
ciągu, uważane być muszą za niedostatecznie zle
pione. Wyjątkowo tylko miał: z węgla tlustego 
wymaga mniej smoł:y do zlepienia, lecz znów z 
podobnego miał:u CS2 wyciąga około 0,7% sub
stancyi, co równoważy mniejszą zawartość smoły. 
Wedł:ug CoNSTAMA i RouGEOTA ekstrakcya zapomo
cą CS2 zupełnie jest miarodajną do oznaczenia 
wartości smoł:y i dobroci brykiet. 

(Chemik Polski). 

Nowy sposób oznaczania siarki w pró
bach żelaza i stali. Oba przeważnie dotąd uży
wane sposoby, mianowicie z kwasem azotowym 
i BAMBERA, wymagają wedle Wn.LEYA, FoRDA i H. 
B. PuLSIFERA wielkiej uwagi i dł:ugiego stosunko
wo czasu, jeżeli mają dać dokładne rezultaty. 
PuLsiFER proponuje sposób nowy, zbliżający się, 
wedł:ug niego, do idealnej metody analizy prze
mysłowej, pozwalającej bowiem, w razie pewnej 
wprawy operatora, na znaczne przyspieszenie 
oznaczenia bez ujmy dla dokładności. W znacz
nej części przypadków, przytoczonych szczegóło
wo, można było ukończyć główną pracę w dwa
dzieścia minut, licząc od zważenia próbki do 
strącania chlorkiem barowym. Szczegółowy prze
bieg jest następujący: 2,5 g próbki pomieszcza się 
w szerokiej zlewce jenajskiej i dobrze zwilża wo
dą. Następnie dodaje się 20 cm3 roztworu kwasu 
chlorowego (c. wł. 1,12) i bardzo niewiele kwasu 
fluorowodorowego. W ciągu piętnastu sekund 
piana dochodzi do wierzchu zlewki, lecz nie by
lo wypadku, aby przeleciała. Działanie trwa 
czterdzieści pięć sekund; potem dodaj e się 5 cm3 

silnego kwasu solnego, przykrywa zlewkę szkłem 
zegarkowam i przez gotowan~e splókuje cząst~, 
osadzone na śc1ankach zlewki. Wydawaloby s1ę 
możliwem odpędzić teraz nadmiar fluorowodoru, 
lecz daje to zawsze wyniki za nizkie. Teraz prze
sącza się, stosując próżnię, przez sączek 7 cm. 
Przemywa się możliwie najmniejszą ilością wody 
dwa l~b trzy razy i pozostawia działaniu pompki 
ssącej, by sączek podsuszyć. Do przesączu doda
je się 20 cm3 silnego kwasu solnego i odparowy
wa nad wolnym pł:omieniem, ustawicznie poru
szając aż do objętości poniżej 10 cm3 i oleistego 
wyglądu cieczy, wreszcie odstawia się na bok aż 

l 
do chwili, kiedy część, powstała z osadu, gotowa 
będzie do badania. Tymczasem osad na sączku 
pomieszcza się w tygielku niklowym objętości 
20 cm3 i pokrywa nadtlenkiem sodowym; trzyma
jąc szczypcami pokrywkę ku dołowi, ogrzewamy 
tygielek silnym płomieniem. Działanie zaczyna 
się lekkim trzaskiem i kończy się w kilka sekund. 
Po zestaleniu się stopu ostrożnie pomieszczamy 
go w zlewce, zawierającej 50 clll

3 wody, i dodaje
my kwasu solnego. Około dwu minut trwa to 
rozpuszczanie; odsączamy drobną pozostałość nie
spalonego węgla, a przesącz dodajemy do główne
go roztworu powyższego. Cala objętość wynosi 
teraz około 100 wt3 i gotowa jest do strącania 
chlorkiem barowym. Autor podaje następnie kil
ka zestawień i porównywa wyniki z innymi spo
sobami. Kwas chlorowy jest obecnie jeszcze nie
co za drogi, by sposób ten stale stosować w tech
nice; lecz wobec większego zapotrzebowania na
pewno cena kwasu tego zmniejszyłaby się; obec
nie znajduje się on w handlu jako roztwór o c. 
wł. 1,12; użycie kwasu silniejszego zmniejszyloby 
ilość siarki, pozostającej w osadzie, a prawdopo
dobnie nawet uczyniło zbytacznem stapianie 
tego osadu. Przyczyniłoby się to do uł:atwienia 
opisanego sposobu. Jeżeli nawet sposób tan nie 
przyjął:by się w praktyce przemysłowej, to sta
nowi on niezależną kontrolę innych sposobów. 

(Chemik Polski). 

Przemysł górniczy we Włoszech. Z powo
du prawie zupeluego braku we Włoszech pokładów 
węgla kamiennego, tego najważniejszego minerał:u 
kopalnego, górnictwo wł:oskie przeważnie wy
dobywa siarkę i marmur i doszł:o do znacznego 
rozwoju; zatrudnia ono przeszlo 112600 pracow
ników, a wartość wytworów górniczych w roku 
1902 dosięgła 132 milionów lirów, włączając w to 
wartość torfu i soli, otrzymanej z wody morskiej. 
W ogólnej wytwórczości górniczej Wloch pierw
sze miejsce zajmuje siarka, gdyż w tym kraju 
wydobywa się przeszlo 4

/ 5 ogólnej wszechświato
wej wytwórczości tego minerału, którego wartość 
wynosi we Włoszech 55 milionów lirów. Poł:owa 
wydobycia siarki przypada na Sycylię. Prawie 
cala ilość wydobytej we Włoszech siarki wywozi 
się za granicę, a tylko mała część (zaledwie 10%) 
pozostaje na miejscu; Ameryka Pólnocna jest ol
brzymim spożywcą i zużywa tego włoskiego mi
neralu za 1B milionów lirów. Po siarce drugie 
miejsce w przemyśle górniczym zajmuje marmur, 
wyłamywany w Apeninach. Slynne gatunki tego 
mineralu, slużącego przeważnie do ozdobnietwa 
budowlanego lub sztuki snycerskiej, jak Carrara, 
Massa, zdobyły sławę wszechświatową. Wartość 
rocznej wytwórczości marmuru wł:oskiego docho
dzi do 16 milionów lirów w stanie nieobrobio
nym, lecz, ponieważ Włochy wysyłają ten wytwór 
za granicę przeważnie w stanie obrobionym, otrzy
mują za niego 35 milionów lirów. Poza siarki\ i 
marmurem Wlochy da.ją cynk, którego wartość 
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wynosi okol o 12 milionów lirów, a olów dochodzi węgla znajduje się w postaci węgla hartu, przeto 
do 6 milionów lirów; opa te metale przeważnie na skutek rozpuszczania w kwasie azotowym pew
pochodzą z Sardynii. Zelazo w postaci wyboro- na ilość węgla uchodzi w postaci węg~owodorów 
wej rudy żelaznej spotyka się i wydobywa na i rezultat wypada za nizki. Należy Więc uprzed
wyspie E.lbie; wartość wytwórczości tego meta- \ nio zamienić sorbit w perlit przez ogrzewanie. 
lu nie przekracza 4 milionów lirów; wreszcie BoYNTON robił np. tego rodzaju próby, że ogrze
miedź wydobywa i wytapia się w Toskanii i · wał sztabki stalowe z zawartością 0,480foC w pie
Liguryi i przedstawia wartość około 3 milionów cu do 1200°; po wyżarzeniu jedną z nich ozię
lirów. Co do węgla kopalnego, to tak, jak wzmian- bial raptownie w powietrzu, dru~ą zaś wolno 
kowaliśmy powyżej, prawie go niemia we Wlo- ochładzał w piecu. Ta ostatnia probka w b~da
szech, nie wielkie tylko kopalnie jego znajdują niu pod mikroskopem uwidoczniła przeważaJącą 
się w okolicach Toskanii, i cała wartość roczna zawartość perlit.u, a oznaczenie w niej węgla za
tego wytworu nie przekracza 3,2 milionów lirów. równo sposobem kolorymetrycznym, jak i spalania 

111. Gr. dalo 0,480fo. N atomiast próbka, oziębiana w po-
. Wyrób cementu z żużla wielkopiecowego. wietrzu, zawierała przeważnie sorbit; znalezio
Zużel wielkopiecowy, zwlaszcza otrzymywany no w niej kolorymetrycznie tyl~o . 0,36-0,390fo0, 
przy wyrobie surowca lejarskiego, zbliżony jest czyli średnio 0,380fo; jeszcze silmeJ strata. węgla 
sldadem chemieznym do cementu portlandzkiego, się uwidoczni, jeżeli roz·żarzoną próbkę oz1ę.bJOno 
od którego głównie różni się tylko mniejszą za- gwałtownie, kierując na nią silny prąd pow1etrza 
wartością wapna. STEGER ( Z. f. d. B.-J-l.- u. S.- rVe- z dmuchawki; zawartość węgla, oznaczona kolo
sen, 1903) podaje opis różnych zaleeanych ostat- rymetrycznie, obniżyła się do 0,~4-0,350fo. Z t~
nimi czasy sposobów otrzymywania cementu z go widać, że oziębienie w pow1etrzu powoduJe 
żużl.a wielkopiecowego. Obecnie najczęściej wy- różnicę o 0,10fo, oziębienie silniejsze O,lą-0.14% 
rób takiego cementu odbywa się na zimno. Dzia- w oznaczeniu węgla. Ponieważ oznaczeme węgla 
lając wodą na żużel, wypływający z wielkiego przez spalenie dawało zawsze jednakowe rezulta
pieca, otrzymuje się go w stanie ziarnowanym, ty, przeto różnice powyższe powodowane są wy
zawierającym około 60% wilgoci. Żużel ziarno- łącznie przez ulatnianie si~ węgla w postaci .wę~ 
wany po wysuszeniu i zmieleniu na miałki pro- glowodorów. Skoro natom1ast przez wyżarzeme 1 
szek zostaje zmieszany z wysuszanem wapnem powolne ozię.bienie zamienimy węgiel hartu na 
gaszonem. W celu uniknięcia uciążliwego susze- węgiel węghkowy, wtedy usuwamy przyczynę 
nia ziarnowanego żużla, przygotowują zwykle t. błędu i rezultaty kolorymetryczne są zupełnie 
z. wełnę żużlową przez rozpylanie płynnego żużla pewne. (Chemik Polski). 

silnym prądem powietrza. Ażeby siarkę, zawar- Gaszenie pożaru w kopalniach nafty. Tu
tą w żużlu, uczynić nieszkodliwą, jeden ze spo- ryngskie czasopismo dla chemików pomieściło 
sobów zaleca zwilżanie go rozczynem substancyi artykuł inżyniera HrLLMERA, który podaje sposoby 
utleniającej, naprzyklad saletry sodowej, następ- racyanalnego i szybkiego gaszenia pożaru w ko
nie formowanie cegieł i wypalanie ich w piecu palniach samych i w zbiornikach z naftą. Prze
obrotowym, używanym do wypalania cementu; dewszystkiem sprzeciwia się p. HILLMER stanowczo 
tworzący się skutkiem tego gips posiana wlasno- używaniu wody, a zaleca na podstawie licznych 
ści hydrauliczne. Najnowszem ulepszeniem w tej doświadczeń używania mokrego piasku lub zie
dziedzinie jest sposób PAssowA, mający na celu mi, wilgotnych płacht, nawet w wypadkach, gdy 
wyrób cementu z płynnego żużla bez dodatku pożar przybrał większe rozmiary. Te środki są 
wapna. Sposób polega na wdmuchiwaniu powie- l znane. Inżynier HILLMER zaleca jako najlepszy 
trza w plynny żużel dotąd, aż wszystkie dające 

1 

środek nowo wypróbowany w większych kopal
się utlenić związki, w nim zawarte, zostaną u tle- niach-parę. Para da si ę zastosować do gaszenia 
nione; skutkiem gwaltownej reakcyi, trwającej w t ak w magazynach i rezerwuarach, jak i w sa
czasie utleniania, żużel pozostaje w stanie plyn- 1 mych kopalniach. N aturainie konieczną jest rze
nym stosunkowo dosyć długo; po skończonem czą, aby maszyny parowe byly silnie zbudowane, 
utlenieniu stygnie powoli, zamieniając się w mial- znajdowały się w odpowiedniej odleglości od nie
ki proszek, dający zupełnie gotowy cement bez bezpiecznych przedmiotów, celem bezpośredniego 
dodatku wapna. W ten sposób otrzymany żużel użycia w razie ognia. Zważać też trzeba, aby 
jest zupełnie odporny na działanie powietrza a prąd pary, pędzący z rur, skierować o ile możno
szkodliwy wpływ siarki usunięty w sposób pro- ści ku dołowi, ku podstawie ogniska, ponieważ 
sty i tani. Utlenianie odbywa się w konwerto- para z powodu malej gęstości sz:ybko się rozpl:a
rach lub bębnach obrotowych. W. K. sza. Parę należy wypuszczać m1arowo, ale be-

Kolorymetryczne oznaczenie węgla w sta- rować prąd szybko we wszystkich kierunkach 
li. Koniecznym warunkiem w oznaczeniu węgla płonącego przedmiotu. Dlatego okazała się po
w stali jest uprzednie ogrzanie próby, która czę- trzeba budowania rezerwuarów parowych. Jeżeli 
sto zawiera sorbit, formę przejściową pomiędzy zaś nie można użyć pary, bardzo dobrym środ
martensytem a perlitem. Ponieważ wtedy część kiem okazał się kwas węglowy już choćby z te-
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go względu, że wchłania wiele ciepła. Różnicy okolo r. 1885 dmuchawki piaskowe okazały si~ 
między parą a kwasem niema żadnej, należy jed- zwłaszcza dla dużych odlewów nieocenionym 
nak przeciwnie, niż to ma miejsce przy parze, przyrządem, który oczyszcza gruntownie i daje 
kierować prąd płynącego kwasu na vyyższe pun- odlewom ladną powierzchnię i barwę. Obok nich 
kty płonącego ognia, albowiem kwas, jako cięższy są także rozpowszechnione przyrządy, w których 
od powietrza, opada na dól i dostaje się do naj- piasek uderza nie z pomocą zgęszczonego powie
głębszych miejsc. W końcu dodaje p. HrLLMER, trza, lecz pod działan iem sily odśrodkowej. Naj
że oba wymienione środki zapobiegawcze nie są nowszą metodą jest oczyszczanie zapomocą kwa
kosztowne i przy takich kopalniach, jak Bory- su siarkowego, stosowane do najtrudniej dostęp
sław i Schodnica, oplacilyby się. (Nafta). nych i najbardziej zalepionych piaskiem po-

Oczyszczanie roztworów cynkowych od że- wierzchni, obchodzące się bez mechanicznej sily 
laza i manganu. Roztwory cynkowe, przezna- i tanie w obsludze. (Czasopismo Techniczne). 

czone czy to do osadzania cynku, czy też do wy- Stal molibdenowa. _ Według Jfanufact. and 
rabiania litoponu, oczyszczano dotychczas od że- !roll TVorld ferromolibden, stosowany w przemyśle 
laza i manganu przez traktowanie ich tlenkiem żelaznym w Europie i Stanach Zjednoczonych 
lub wodzianem cynkowym, albo węglanem wap- do wyrobu stali na działa, lufy karabinowe, gra
niowym w obecności środka utleniającego, jak np. naty, drut i blachę kotłową, otrzymuje się przez 
chlorku bielącego lub nadmiaru powietrza, w topienie czystego molibdenu z żelazem i niklem. 
którym to ostatnim przypadku jednak mangan Handlowy ferromolibden zawiera zwykle 75°j0Mo 
tylko częściowo daje się strącać . Wedlug paten- i 250foNi lub też po 50% jednego i drugiego, w 
tu niniejszego natomiast wydzielenie żelaza i tern jednakże znajduje się 2,0-2,50foFe, 1,0-2,5%0 
manganu daje się z latwaścią uskutecznić przez i 0,25- 0,500foSi. Molibden posiada w stopniu 
działanie dwutlenku olawiu na obojętne roztwo- znacznie wyższym aniżeli nikiel własność pawięk
ry cynkowe, zwłaszcza wobec maJych ilości tlen- szania ciągliwości stali węglowej . Ilość stopu 
ku lub wodzianu cynkowego. Nadmiar dwu tlen- molibdenowego, jaka dodaje się do metalu, powin
ku ołowiu jest z powodu jego nierozpuszczalno- na być taką, ażeby gotowa stal zawierała 0,25°/cMo, 
ści nieszkodliwy, a i połączenia ołowiu, powstają- a skutkiem tego zyskała 450fo ciągliwości. Po
ce podczas jego redukcyi, są trudno bardzo roz- większenie kosztów wytwórczości stali molibde
puszczalne i wobec tego niema potrzeby następ- nowej jest nieznaczne w porównaniu z temi ko
nie z roztworu ich strącać . Z tego samego po- rzyściami, jakie wynikają z podniesienia się jej 
wodu nieszkodliwa jest i obecność siarczanu olo- własności; daje się to zwłaszcza zauważyć przy 
wiu w dwutlenku i ellatego stosowany być on wyrobie drutu. Próby dowiodły, że stal molib
także może w postaci osadu ołowianego, powsta- clenowoniklowa znakomicie nadaje się do wyro
jącego w akumulatorach, a składającego się wlaś- bu kotrów o wysokiem ciśnieniu. Również stwier
nie z dwutlenku i sia.rczanu ołowiu. Taki osad dzono, że najtwardsza stal chromowa skutkiem 
akumulatorowy stanowi produkt uboczny, latwo dodatku 10foMo poddaje się latwo obróbce me
w wielkich ilościach dostępny, a przez to i caly chanicznej, co przy wyrobie plyt pancernych po-
proces oczyszczania staje się bardzo tanim. Oprócz siada duże znaczenie. W. K. 
tego podczas stosowania tego materyalu osad że- Próbowanie żelaza. Komisya, wybrana 
laza i manganu opada łatwiej, bo, zawierając sto- przez i.owarzystwo niemieckich lejarni dla uloże
sunkowo więcej ołowiu (siarczanu ołowiu), jest nia warunków odbioru dla odlewów, przeprawa
cięższy od osadu, wywalanego samem tylko utle- dzila szczegółowe badanie na więcej, niż tysiącu 
nieniem. (Pat. niem. 154085, 1-XI-1903. L. Lucas sztab, dostarczonych przez pierwszorzędne fabry
z Hagenu w Vl estfalii). (Chemik Polski). ki, i nabrała przekonania, że przy mechaniez-

Oczyszczanie odlewów. Jest to zwykle po nem próbowaniu daje próba na zgięcie wyniki, 
macoszemu traktowany dziallejarstwa, który jed- pozwalające najlepiej osądzić wartość żelaza; ko
nak ze względu na koszta, jak i ulatwieuie dal- misya podała też, jaka powinna być przepisana 
szej obróbki zasługuje na lepsze traktowanie. l wytrzymałość na zgięcie dla różnych rodzajów 
Ważną jest tu sprawa oczyszczania powierzchni odlewów żelaznych. Komisya przekonała się nad
odlewów z przywartego piasku formierskiego . to, że obecne wiadomości nasze o wpływie, jaki 
Od wielu lat starano się zastąpić tutaj pracę ręcz- na dobroć żelaza wywiera domieszka innych cial 
ną środkaJ?i mec~anicznyn;ti, a najpierw bębnami {węgla, k~zemu, manganu, siarki _i fosforu), ~ą 
rotującym1, w ktorych mmeJsze odlewy z clodat- Jeszcze medostateczne, aby na ICh podstaw1e 
kiem małych nadlewków i t. p . kawałków, prze- módz wyznaczyć maximainą i minimalną dopusz
suwając się obok siebie, podlegają oczyszczeniu. czalną zawartość tych składników w odlewie że-
W Ameryce wprowadzono nawet umyślnie lane laznym. (Czasopismo Techniczne). 

sześciorożne "gwiazdki" różnej wielkości z twar- Wzbogacanie rud żelaznych w Norwegii. 
dego odlewu, które działają nawet w miejscach W dolinie Dunderlandu w Norwegii znajdują się 
mniej dostępnych i lepiej czyszczą, niż zwykle olbrzymie zloża rud żelaznych i miedzianych z 
szybko zaokrąglające się nadlewki. Wynalezione niewielką stosunkowo zawartością metalu, tak iż. 
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spożytkowanie ich sposobami zwykłymi nie opła
ca się . W Londynie ?tworzyło się towarzystw.o 
akcyjne "Dunderland uon ore company" z kapi
talem zakładowym 2 miliony funtów szterlingów, 
które zaczęło stosować sposób EmssONA do wzbo
gacania wydobywanych r~d .. Sposó_b te.n po~ega 
na tern, że ruda tł:ucze Enę 1 poddaJe s1ę działa
niu silnego elektromagnesu; zawierające więcej 
żelaza cząsteczki rudy grupują się wówczas ra
zem. Urządzenie tego sposobu jest bardzo kosz
towne, ponieważ wymaga ustawienia drogich ma
szyn. Urządzenie ma być skończone w lecie 
r. 1905. S . 

Wytwórczość rudy żelaznej na kuli ziem
skiej w r. 1903.*). 

Stany Zjednoczone . 
Anglia 
Niemcy . 
Francya . 
Belgia 
Austrya . 
Rosya. 
Szwecya. 
Hiszpania 
W lochy 
Kanada 
Indye . 
Kuba. 
Grecy a 
Australia 
Japonia . 
Algier . . . 
Pozostale kraje 

Razem 

Tonny % 
35 019 308 34,71 
13 715 645 13,59 
21 230 639 21,04 
5 003 782 4,96 

166480 0,16 
3 329 128 3,30 
5 648 227 5,60 
3 677 841 3,65 
8 478 600 8,40 

240705 0,24 
360717 0,36 
85235 0,08 

624858 0,62 
546 4.09 0,54 
130549 0,13 

70172 0,07 
525012 0,52 

2 046 693 2,03 

100 900 000 100,00 s. 
Wytwórczość surowca na kuli ziemskiej 

w r. 1903 wy n o sila 46 420 000 t **). U dzial pro
centowy różnych krajów w tej wytwórczości byl 
następujący: 

Stany Zjednoczone . 38,80% 
Anglia 18,98 " 
Niemcy 21,73 " 
Francya 6,09 " 
Belgia 2,62 " 
Rosya . 5,59 " 
Austrya 3,17 " 
Szwecya . 1,09 " 
Hiszpania 0,82 " 
Wlochy . 0,09 " 
Kanada . . . 0,57 " 
Pozostale kraje ____ o....:.,4_5--:;";.._--

Razem 100,00% S. 

Śruby spawane. Jedna z amerykańskich 
fabryk wprowadziła wyrabianie śrub z główkami 
przez spojenie wytoczonego i nagwintowanego 

*) Przegla.d Górniazo-Hutniczy, r. 1904, M 15, str. 436. 
**) Przegll\d Górniczo-Hutnic~y, r. 1904, M '2f'l, tr. 723. 

sworznia z główką, uciętą z sześciokątnej sztaby. 
Spojenia dokonywa się w maszynie naciskającej 
obie części siłą hydrauliczną, rozgrzewania do 
temperatury spawalności--zapomocą prądu elek
trycznego, zastosowanego · w maszynie już po za
loże ni u obu części, przeznaczonych do złączenia. 
Doświadczenia porównawcze między tak lączone
mi śrubami a śrubami, wytoczonemi z jednego 
kawalka o grubości glówki, miuly podobno wy
kazać większą o 50 % wytrzymałość pierwszych 
nad drugiemi. N o wy sposób dozwala na znaczne 
zaoszczędzenie materyalów i kosztów roboty, a 
nadto na użycie odmiennych materyalów na swo
rzeń i glówkę, odpowiednio do przeznaczenia 
wyrobu. (Czasopismo 'l.'echniczne). 

Wyrób brykiet. Do zlepiania paliwa, jak 
np. węgla, S. CHARLEs przygotowuje w sposób na
stępujący kompozycyę: 5 kg jakiegobądź ziarna 
oleist.ego np. siemienia lnianego gotuje ze 100 
litrami wody w ciągu 40 minut, poczem dodaje 
10 leg mąki, krochmalu lub resztek krochma
lowych, po ich uprzedniem rozrobieniu w 25 lit
rach wody; mieszaninę gotuje w ciągu 15-20 
minut i dolewa do niej smoly w ilości 100 l<g; 
wreszcie gotuje wszystko w ciągu 40 minut. J e
żeli idzie o twardszą masę, dodaje się 50-100 kg 
twardego smolowca i· znów gotuje w ciągu 15-20 
minut. (Pat. ros. 9056, 18-VI-1903-30-VI-1904 S. 
CHARLES w Paryżu) . (Chemik Polski ). 

Napawanie drzewa. W zwykłych sposo
bach dotychczasowych plyn napawający wciska
ny bywa do naczyń i komórek, które zapełnia, 
wskutek czego drzewo schnie bardzo dlugo. I na
czej postępuje HtiLsBEHGi najpierw w przestrzeni 
zamkniętej, gdzie umieszczone jest drzewo, wy
twarza ciśnienie powietrza do okolo 5 atmosfer, 
następnie do naczynia wtlacza plyn pod ciśnie
niem powyżej 15 atmosfer, aż do nasycenia drze
wa, i wreszcie ciśnienie zmniejsza do atmosfe
rycznego, a nawet czyni próżnię . Ściśnięte w 
drzewie powietrze wypycha z powrotem nadmiar 
plynu. (Pat. ros. 8615, 11-III-1902 i 28-II-1904. 
Hiilsberg i Sp. w Szarlotenburgu). (Chemik Polski). 

Wytwórczość węgla na kuli ziemskiej w 
r. 1901 i 1902 (w tysiącach centnarów metrycz
nych).*) 

Anglia z koloniami . 
Stany Zjednoczone . 
Francya 
Niemcy 
Austrya 
Belgia 
Rosya. 
Pozostale kraje 

r . 1901 
2226281 
2 661410 

323280 
1524540 

407 402 
220918 
165 759 
368164 

r. 1902 
2309022 
2662970 

300575 
1508647 

394188 
227868 
162001 
472881 

Razem 7 897 754 8 038152 S. 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1904, M 22, str. 605. 
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Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu cynkowego we wrześniu r. 1904 (w 
tysiącach pudów).*) 

Cynk w płytach i kawałkach oraz pyłek cynkowy 
Blacha cynkowa, nie pokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Biel cynkowa . . 

Rok 1903 
. Od l stycznia do 

Wrzes1eń 31 września 

38 423 
2 12 

20 183 

Rok 1904 
Wrzesień 

Od l stycznia do 
30 września 

75 560 
4 19 

13 174 

Pod!ug ważniejszych krajów przywóz cynku wynosił w okresie czasu od l stycznia do 30 wrześ
ma (w tysiącach pudów): 

----

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Belgii . 

*) Przegla.d Górniczo-Hutniczy, :N! 29, str. 779. 

Rok 1903 
351 
11 
18 

Rok 1904 
439 
14 
25 K. 

Przywóz węgla kamiennego z zagranicy do Rosyi w październiku r. 1904 (w tysiącach pu
dów).*) 

Rok 1903 Rok 1904 
PM:dzier- Od l stycznia do Paździer- Od l stycznia d<> 

nik 31 października 31 października nik 
Przez komory morza Baltyckiego 13980 126050 15572 117379 

" " " Czarnego . 499 1393 31 1069 
" zachodniej granicy lądowej 3300 28724 1682 26047 
" pozostale komory . 622 5990 1110 10752 

Razem 18401 162157 18395 155247 

Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego wynosił w okresie czasu od l stycz
ma do 31 października (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec . 
" Anglii . 

----
*) Przegla.d Górniczo-Hutniczy, M 2 (3:l), str. 48. 

Rok 1903 
34894 

102420 

Rok 1904 
31006 

120744 

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

Przez komory morza Bałtyckiego 

Pażdzier- Od 1 stycznia do Paździer- Od 1 stycznia do 
nik 31 października nik 31 października 
608 6196 928 6206 

" " zachodniej granicy lądowej 2316 18582 2535 21540 
" pozostale komory . . 35 281 59 362 

Razem 2959 25059 3522 28108 

K. 

Podlug ważniejszych krajów przywóz 
dziernika (w tysiącach pudów): 

koksu wynosił w okresie czasu od l stycznia do 31 paź-

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Austryi. 

*) Przegla.d Górniczo-Hutniczy, M 2 (32), str. 48. 

Rok 1903 
8291 
2759 

11293 

,llosBoJieHo IJeHsyporo, 15 cpeBpaJIH 1905 r. 

Rok 1904 
8232 
2814 

14476 K. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechan owski. Redaktor Mieczysław Grab iń s ki. 
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