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PRZEPISY, 
tyczące się zapobiegania wypadkom nieszczę

śliwym przy robotach w zakładach hutniczych. 

o 

wi esz;,nia się nabojów. Przy wykonywaniu tych 
robót powinni zawsze znajdowal' się roiJotnicy 
zapaso\\'i dla nat.yehmiastowego w razie potrzeby 
da ni a poli\O<·y. 

U\\ a. g n. Na p•)mośeie gichtowym powinny 
(Uia,g dalsz.l', l'· ,\ ; 7. str. 14~ : . znajclowa<' ~H) środki dla okazania pierwszej po-

§ 3. Przy wielkich piecach bez płaszczów mocy o<l zagorzenia. 
zewnętrzny(;h belki po<llogi pomostu gichtowego • ~ ~- J<:,ormy i skrzynie wodne (skrzy11ie 
nie mogą opierać si9 na ogniotrwałym szybie ocldadzająct ) powinny być zauezpi eezone \\' bez
pieca, lecz powinny 111ieć oparcie niezależnie od ustanny przypływ odpowiednic·j iloś<"i wody. 
niego. Przy kużdem popsueiu się formy naJeży zmienić 

§ -1. .Przy wielkich piecach. zaopntrzpnych ją na nową. Jak tylko zauważanem zostanie prze
w drewniany pomo:;t gil'htowy, po,vinny być urzą- ciekanic zewnętrz11e. należy zmniejszyć dopływ 
dzonc schocl.v żelazne dla polączenia pomostu wody o tyle jednak, żeby kr<lżąca woda nie za
gichtowego z powierzr· hnią ziemi. Przy nowo mieniała si•: \\' parę. Przerwa~ ostatecznie do
budujących się wi elkich pi ecach powin ny być plyw \\'Ody 111ożna wówczas, gdy form<t będzie 
urządzane pomosty żelazn e . swobodnie ]pża la u a obmurowaniu pie!'owem i 

~ 5. J?omosty giehtowe powinny być closta- wyj9cie j ej nie b9Jzie już przedstawiało trudno
tecznie przestroue. żeby robotnicy nie byli krę- ści . Okienka ]JOWiilTI) być zamknięte. Wszystkie 
powani w swoich czynnośeiach i nie mogli do- przp·ządy ochladzające powinny znajdowae się 
zn ać szwmdw od wydobywa,ią(·ych ię z otwor u pod pilnym dozonnu, przyczem rewizyę ieh na-le
wylotowego plomienia i gazów . .Pomosty te nale- ży wykonywa<! per,vodycznie z zapi:;ywaniem do 
ży ogradza<'· por<~H·zan1i, mającemi wysokość nie dziennika wielkopieeO>\'ego . W razie zauważone
m:r:iejs_zq jak 11

/ 2 ar.;zyna i obitemi żelazem przy- go przeciekania we" nątrz lJieea należy natych
naJmllleJ na G werszkó"· od podlogi. Jeżeli w celu miast zatrzymać wodę i uprzedzić robotników o 
oehronienia rohot nik ów od niepogody nad porno- l możli wem niebezpieczeństwie. 
stem gir.htowym ko11iecznem je,;( urządzenie da- § 9. \V razie nagromadzenia się narostów 
el~u, ten ostatni powinien bye zaopatrzony w ko- w skrzyni wielkiego pieca i pravy zapomocą gór 
mm wyciqgowy. nych form tymezasowych, znajdujące si9 pod nie-

§ t>. \V celn utrzymania należytego poro- mi skrzyni<' 01 ·hładzające dolnych form właści
zu.mienia si9 polllięclzy nadawaczami, wytapiacza- wych powinny by<'· wyjęte z pier·a a otwory sta
nu (robotnikami piecowymi), maszynistami i do- rannie zalepione. Pozostawienie w uiegu skrzyń 
zon·am1 aparatów ogrzewających powinny znaj- ochładzających, 1eżący<·h poniżej pasa topienia, 
dować ,;ię odpowiednie urządzenia dla rl awan ia może być clopuszczant- w razie potrzeby tylko 
sygnałów. pod warunkiem, że formy, znajdujące się nad 

. U w a g a. Przepisy dawania sygnałów po- niemi, nie b9dą pracowały, oraz przy ciągłem 
Win ny by(• _umie~zczone na _samej gichci~, na ~o- / śledzeniu za. temperaturą odpływającej_ z nich 
le obok p1eca 1 u maszymsty w postac1 nap1su wody. Jeżeh przy tym samym doplywiA woda, 
na o?dzielnych tablicaeh i objaśnione zapomocą odpływająca ze skrzyni, będzie więcej zagrzana, 
?ddz1elnych znaków, zrozumialych i d la nieumie- niż przedtem, to dopływ jej powinien być zupeł
Jąeych czytać. l nie wstrzymany, skrzynia wyjęta z pieca a utwo-

§ 7. Reparacye i w>:zelki8 roboty specyalne rzony ot wór zamurowany ceglą 11a glinie ognio
n~d. wylotem pieca powinny być wykonywane trwałej. 
lll~ m acz ej , jak w obecności kogokolwiek z p o- § lO. Jeżeli przenikanie surowca przez ścia
śr~d. osób, należących do zwierzchności fabrycz- ny skrzyni powtarza się peryodycznie i niejedno
neJ, ~ w miarę możności tylko wówczas, g dy zch o- krotnie oraz w różnych miejscach skrzyni, przy
~ze.me naboj ów odbywa się zupełnie prawidłowo czem dalszy bieg takiego pieca staje się wyraźnie 
1 m ema obj awów, ce0hujących wybuchy skutkiem niebezpiecznym dla robotników, zarząd zakładu 
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obowiązany jest wyg<tsi0 piec w celu przebudo
wania skrzyni na nowo 1 urządzenia więcej za
dawalającego opancerzunin. 

§ 11. Jeżeli ziarnowanie żużla za pomocą 
wody wykonywa się w pomieH?.Czeniu zamlmię
tem, powinny by6 przedsięwzi •:Le środki, żeby 
wytwarzane przy Lem gazy ;;zkodliwe nie mogly 
rozszerzać sie w pomie,;zezeniadt robol"zvch i 
nie mogly szkodzie zdrowiu robotników. ' 

w biegu, do którego zasypywanie nabojów usku
teeznia Ri~ nie samoczynnie, zawsze powinni znaj
duwae t>ię starszy nadawacz i przynajmniej jeden 
pomo!'nik. 

~ Hi. Przy wykonywaniu C)(llewów wpro,;t z 
wielkich pieców obowiązuje przestrzeganie prze
pisów. ustanowionych dla %apobiegania wypad
kom niesz! ·zęśliwym w odlewniach. 

§ 12. Zarząd zakln.rlu winien czuwa(· nad B. Pr.~·ppisy os!J'IJ"'IIo.~ci dla robotników w celu .sa-
należytym stanem przewodów gazowych i o bo- pof.;L·e.t.··alt/·11 pad!. · ., .. .," 1 p· 1,-)' ""l"e/',1·,.11 -~ ·w.v i'OIJI 11/eS:JC.'Jf!S l Lv_> 11 .~ w '" " 
wiązany jest przedsiębrać natyehmiastowe usu-
nięcie zauważonego gdziekol wiek w tych urzą- ~ tJiecaclt. 
dzeniaeh przedostawania si<; gazów. Przewody § l. Przy przewożeniu potrzebnych clo bie-
gazowe, których czgś6 górna znajduje si ę na wy- gu wielkich pieców materyałów po kolejkach 
sokości większej niż 3 arszyny i po której wy- szynowych w oddzielnydt wagonikach lub w zło
pada cbodzić ludziom podczas ich czyszczenia, żonych z nich pociągach należy czuwać. żeby 
powinny być zaopatrzone z dwóeh stron w po- poszczególne wagoniki lub w odpowiednieh ra
ręcze, obite w dolnyeh częściach drzewem lub zach pociągi chodziły jeden za drugim o ile moż
żelazem na wysokolici nie mniej, jak (:) werszków. na na dalekiej oclleglo::lci. Zabrania się, korzy-

§ 113. Przewody gazowe powinny być zao- stająe z poehyło::lci, roz;Jędza6 wagonik i pozo
patrzone w dostateczną liczbę odpowiednio roz- stawiać go !)ez kierowania. 
mieszczonych klap bezpieczeństwa i łazów. Suma § 2. Przy poJnoszeniu matm·yałów do gich
plaszczyzn przet:ięeia wszystkich klap nie powin- l ty w klatkach sygnał puszezenia w ruch windy 
na być mniejszą od pl'aszczyzny przecięcia otwo- ~ powinien być dany wówezas tylko, gdy wagoniki 
ru wylotowego. Przed wpu::;zczeniem gazu do będą mocno ustawione w klaLee i dostęp do win
palenisk powinny być obejrzane kbpy i wentyle dy będzie za.mknięty; do opróżnienia klatki na
u pieców a powietrze powinno by6 wytłoczone leży przystąpi6 nie wcześniej, jak po zupełnem 
z rur gazowych za.po1~1o~ą wpuszcza~ia ~azu albo j jej zatrzyman,iu. Przy podno,;zeniu ~~c_hanic~· 
dymu. Potem klapy 1 lazy zamyka.Fl: s1ę, przy- nem materyałow na giChtę należy częsc1eJ rewl
czem bezwarunkowo nie należy podchodzić z og- dowa6 tnvalość liny i łańcuchów; spuszczanie i 
niem do otworów. Przy zatrzymaniu gazu na.le- podnoszenie ludzi zabrania się; bez zawiadomie
ży szczelnie zamknąć wentyle u pieców i zasy- nia z clolu, że winda gotowa, zabrania się pusz-
pać je piaskiem lub zasmaro\l" ać gliną. 1 czanie maszyny. 

§ 14. \Vszelkie roboty w przewodach gazo- ~ 3. Przy zasypywaniu naboju do pieca na-
wych i aparatach do oczyszczania gazów, jako leży zapala!~ gazy wielkopiecowe, korzystająe z 
to: reparacya, czyszczenie ich i t. p. mogą hyć l posiadanych w tym celu urządzeli. 
wykonywane nie inaczej, jak w obecności kogo- § 4. Przed zatrzymaniem wiatru należy wy-
kolwiek z osób zwierzchn0ści fabrycznej i felcze- lot otworzyć i zapalić gazy wielkopiecowe. 
ra i dopiero po zupelnem zamknięciu dostępu § 5. Przy zatrzymywaniu wiatru nadawa
gazów wielkopiecowych do przewodów gazowych, cze l)Owinni szybko i jednocześnie zamykać wen
po dostatecznem ich ochłodzeniu i po należytern tyl, prowadzący do przewodu gazowego, i otwie
przewietrzeniu, t. j. kiedy zawarte w nich po- rać wentyl, służący do połączenia z powietrzem 
wietrze będzie uznane za nieszkodliwe. Przez atmosferycznem. 
caly przeciąg tych robót należy trzymać otwo- § u. ~adawacze nie powinni dopuszczać, 
rem wszystkie łazy i klapy bezpieczeństwa; pra- ażeby zawartość pieca zmniejszyła się o więeej 
cujący w przewodach gazowych powinni być niż jeden 11abój. 
możliwie często zmieniani i zawsze powinni być § 7. Starszy nadawacz, jak tylko zauważy 
robotnicy zapasowi w celu śledzenia za pracują- nieprawidłowe schodzenie nabojów, naprzykład 
cymi w rurach i natychmiastowego w razie po- zsuwanie się lub powolne ich schodzenie, poprze
trzeby okazania pomocy. Powinny być przed.- dzające zsuwanie się, obowiązany jest natychmiast 
sięwzięte środki, żeby robotnik, który uczul się zawiadomić o tem majstra lub osobę, wyznaczoną 
niedobrze, mógl dać o tem sygnał śledzącemu za do czuwania nad procesem wielkopiecowym, w 
nim robotnikawiz apasowemu. W zbiornikach 1 celu przedsięwzięeia przez nich odpowiednich 
do oczyszczania gazu lub wannach przy czysz- ,

1 

środków ostrożności. Podczas zsuwania się nabo
czeniu szlamu szczególnie w nocy powinno pra- jów robotnicy przy wylocie nie powinni bez po
cować nie mniej jak dwóch robotników. O ile lecenia majstra podchodzić do otworu wylotowe
zachodzi potrzeba, robotnicy powinni być zaopa- l go, lecz powinni znajdować sig albo w przezna
trywani w lampy bezpieczeństwa. czonej w tym eelu budce, albo na pomoście gich-

§ 15. U wylotu wielkiego pieca, będącego 1 towym. W tym samym czasie robotnicy piecowi 
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bez polecenia majstra nie powinni podchodzić chów powi1111Y by(! zawsze puszczone na ogień. 
ani clo otworu spusLowego dla surowca i żużla. Majstrowie po win ni czuwać, żeby przy rozpoczę
ani do form. ein robót i podczas każdego zatrzymania w pale-

§ 8. J>odczas \VSzelkiej reparacyi jak rów- ni;:;kach gazowych ciągle podtrzymywany byl 
nież przy puszczaniu i zatrzymywaniu wiatru ogiei1 zapomocą podrzucania drzewa, wvgla, torfu 
nadawacze i wytapiacze (robotnicy piecowi) a w lub innego paliwa. Jeżeli w przewodzie gazo
r azie potrzehy i maszyniści oraz clozorcy przy wym gazy zapalą się, to dla zapobiegnięcia wy
aparatach .ogrzewają~yc!J powinni w swoim eza- buchowi p alacz powinien zmniejszyć dopływ ga
sie dawać .Jeden c1rugiemu wyraźne sygnały usta- zn pod kot ly a robotnicy przy ai:JaraLach powin
nowione, ZJHLczenie których powinno być dla ni zmniejszyć dopływ gazu do aparatów ogrze
wszy,;t.kich nich doln·ze z1mne. wa.jąeyd1, dopóki c·iśnienie w przewodzie gazo-

§ 9. Przystępo\Tanie do reparacyi i wszel- wym nie podniesie się. 
kich robc}t specyalnych nad wylotem pieca dozwa- ~ 10. Zabmuia się podczas działania l?rze
la si9 nie inaczej, jak za pozwoleniem zwierzch- wodów gazowych otwiemnie znajclującyeh się w 
n ości fabrycznej, a wykonywanie tych robót na- nich łazów i klap i>ezpieczer'lstwa, jak równ ież 
leży uskutecz11iać tylko pod dozorem wyznaczo- uszczelnianie lnb umocO\\'ywanie w inny sposób 
nej przez rzeczoną zwierzehnoś<' osoby. klap hezpieczei1stwa. lllajstrowie oLawiązani są 

§ 10. f::ltarszy nadawacz ohowiązany jest czu\Yać nad prawiellowym stanem rur gazowych 
czuwać, żeby znajdująee sic: u wylotów zbiorniki i klap bezpieezei1stwa i w razie zauważonego 
dht wody były zawsze nią napełnim1e. gdziekolwiek przeciskania si~' gazów powinni na-

§ 11. .Jeżeli gazy kilku wielkich l)ieców, tychmiast przedsięwziąć środki dla usunięc ia ta
nada waui e d o który c !J uskuL('(:znia si ~ ręcznie, kowego. Maj ,;trowie o bo wiązani są ró \Ynież czu
odprowadzają się do wspólnego przewodu gazo- wa<\ żeby doplyw wod~, do skrzyni. oczyszczają
wego. to przy ręcznem zasypywani n nabojów na- ' cej gazy. nie. przerywał ;;;ię, jeżeli urządzBn i e apa
dawanie do pieeów nie powinno być dokonywane r:•tu oezyszczającego wymaga takiego ciąglego 
j ednocześnie do w:-;zystkic!J pieeów, lecz po kolei . , doplywn. 
P rzed nacta11iPm przy każdym piecu daje 8ię sy- * 20. Przystępowanie do jakichkolwiek r o-
g naJ dzwon ki elit. bot w przewodaC'h gazowyeh, jako to: repa.racya, 

§ 12. St<~rszy wytapiacz obn\Yiązan:v jcsL czu- czyszezenie ic·h i t. p. dozwala się tylko za p oz
wać nad prawiellowym i 11ieprzerwaJJ)'!ll dopływem woleniem zwierzchności fahrycznej, a wyko
wody do form i skrzyli wodnych (skrzyli ochla- nywanie tyr·h robót powinno mieć miejsce p od 
dznjąrych). ft w razie silnego ogrzewania się wody dozorem w,vznaczonej ]H"Zez rzeczoną zwier zch
winien nntycluniast zawiadomić o tem majstra. ność osoby. Zabrania się wchodzenie do przewo-* 13. O wszelkiem zauważonem przecieka- dów gazowych przed zupelnem przerwaniem do
n iu w formach lnb skrzyniach wodnych robotni- pływu do nich gazów, dostatecZ11em icll ochło
cy powinni rwt.ycluuiast.z<nviadomić majstra. Do- clzeniem i naJeżytem przewietrzeniem, t . j. przed
pływ wody należy przerwa<'· przed zatrzymaniem tern, zanim kierująca robotą osoba uzna zuajdu· 
wiatru. jące się w przewodaeh gazowych powieLrze za 

.~ 1-l.-. Przy zatrzymaniu wiatru wszystkie nieflzkodliwe. Przez ca.ly czas wykonywan ia t a
oddzrelne zasuwy, wyłąc·zając·e dysze od przewo- kich robót wszystkie ]azy i klapy bezpieczeństwa 
du wiatrowego. jak rÓ\'i' nież zasuwa ogólna w powinny być otwarte a pracujący w pr zewodach 
gJ ównym przewodzie po wietrznym powinny l >yć gazowych Indzie powinni możliwie częśeiej zmie
za.mJ{])ię1e, a otwory badaweze otwarte. niać ;;;ię. Jeżeli ktokolwiek z pracujących w 

S lf:l. Spuszczanic surowe· a uw7.e hyć wyko- przewodzie gazow.vm ucznje Hię niedobrze, p o
n:ywane tylko w obe<·no~ci majstra, który powi- winien natycluniast wyjść z przewodu gazowego 
nren przytem ezuwać, żeby \\' uruzdach nie było na świeże powietrze; jeżd.i jednak nie może sam 
ZJ_narzniętego Juh wilgotnego piasku i żeby wlew- l wyjM. to powinien dać sygnał znajdującym się 
m ce były zupel nie suche. Otwór H pusto wy, ryn- nazewnątrz w celu przedsięwzięcia środków dla 
na, używtl11e przy. sp~szczm1iu suro~ea narzędzia, j w.ydobycia go z. przewodu ga.z?wego. ~o ~kaza
k otl.v dla przewozema surowca 1 piasek. używa- mu mu nal eżyte.] pomocy taln robotmk me po
ny do zamykania surowca. w bruzdach, powinny winien powtórnie wchodzić do przewod u gazo we
być ogrzane dla uniknięcia wybuchów. go dotąd, dopóki 11ie poczuje się zupełn ie do-

. § 1G. Podczas spuszczania surowca obok brze. 
pu;ca powinni znajdować się tylko ci robotnicy, § 21. Przed ,•puszczaniem z pomostu g ich-
ktorzy są do niego· wyznaczeni. towego próżnych koszów, skr zyl'1 lub wagonów 

§ 17. W razie wywożenia. roztopionego należy przekonać się, czy nie dostały się do nich 
(ply~mego) lub gorącego żużla zabra.nia się wyle- jakiekolwiek przedmioty gorejące . 
wame go do miejsc wilgotnych lub do wody. l § 22. O wszelkiem niespodzianem zj awisku 

§ ~8. P rzy używaniu gazów wielkopieco- i zmian ie, zaszłych w biegu wielkiego pieca lub 
wych, Jako paliwa, tak owe dla uniknięcia wybu- cizial aniu maszy n wiatrowych , ap ar atów ogrzewa-
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jąuyeh i t. p. robotnicy obowiązani są natych
miast zawiadamiać majstra. 

§ ~:3. Przy wykonywaniu odlewó>y wprost 
z wielkieh pieców obowiązuje przestrzeganie prze
pisów, ustanowionyuh dla zapobiegania wypadkom 
nieszczęśliwym w o<llewuiach. 

Dział VIII. 

mocno trzymać rączkę kołowrotu (windy), żeby 
nie wypadła z ręki. 

§ 5. Na dany tiygnal o puszr~zeniu w bieg 
nrządze1't do płukania węgla robotnicy powinni 
umieścić się na swoich stanowiskacli. Każdy ro
?otnik J!rzecl puszczeniem maszyny obowiązany 
Jest obeJrze(\ i na;;marować wszystkie znajdujące 
się w bezpo~renniej ,iego piPc·zy aparaty, j'ako to: 
rozdrabiacze, aparat) do plnk:tnia. i przemieszcza

<Jaktndów i nia węgla, pasy i inne meclt:111izmy, przenoszące 
nir;;:;znt;~li- sil~. ~tarsz,\· robotnik ohowiązany ,ie,.;~ przeko

nać ,.;ię, czy ,,·szyst.kie przyrządy ochronne są w 
zupełnym porządku. O każdl'j za u ważonej nie

thellicrr/i th ptltlmuin w~~-ta lmnziemzego. dokładności czy to w maszynach. czy w inn,Ych 

A.. Pr;episv os!Y'J':JZ'l.ki dla zar.;r!•i,Lo 

kopali/ w celu J'tpoti/·egruzirf WI'Padkolll 

7VI'III p?d··.-JI/s p:'aCI' prsy piecach /.:'J/..'~o<uyclt i urzt!-

§ l. PrzHd rozpoezęciem wyładowywania l meehanizmach lnb przyrządach ochronnyc-h po
koksu z pieców należy zawiadamiać o tem robot- winien bye nntyclunia:-;t. zawiadomiony maj,teL 
ników Z<LJlCllllOC'ą specyalnego sygnału i czuwać, § 0. Jeżeli zapasy wt;gb umieszczone są w 
żeby podczas clzialania. maszyny wyladowywującej sz~t-Hteh i ~vybieranie g·,~ wykonywa się ze znaj
nikt nie przechodzit pomit;dzy tą o~tat.nią i pie- dujących srę na dole miejsc, zabrania sic; pod
cem koksowvm. cza wybierania przeh.\•w:tnie na wierzchu wggla. 

~ 2. \V celu otwierania <lrzwic-zek pie<·Ów Przystępować do wybierania węgla można tylko 
koksowych po\vinny zunjdnwa<: się dlugie haki za pozwoleniem zwierzehnośei i nie inaczej, jak 
lub inne odpowiednie urządzenia. przy~ajmniej wr~ dw()l'h, żeby w razie jakiego-

l> d · 1 · d . kolw1ek wypadku Jeden robot nik móal pomódz § i3. rze puszczelllelll w neg urza zen d . p l · 
1 

. . l "' . 
d ł l . 1 1 ,/ • , . .·. l · \ t · . 1 rug1emu. oc czas \V.Y Jl8ramn na eży prznmo-

o [l u {ama węg a na cz: z.t\\J.tc nilliC o enr lO- l wać takie )Qlożenie )l'Z r któ. r :b n'· l· v· 
bot.ników zapomoc·ą wyra<\nego dla wszystkinh . . l . b . ' l , .)t lde 11 10 

1
ot .1 ' 0 '. 1 

l . . · . . b 1 t 111e o-roz1 n1e ezpwezen;; \\'O o zawa en1a srę znanego sygna u 1 t'ZU\\'<W na;;tępme. ze y ro JO - 1 -~ 

nicy umieśr.·ili s i~~ na, :; woie h stan 0\Yiskach. węg a. 
§ 4. Jeżeli zapasy węgla lllllieszezone są w Dział IX· 

Przepis\' ostroi:11osci din <Jar.;;r_rrlów zaldndózo w 

zapobieKa 11in <c~vpad/.:onl nies cCJt;.~li <UJ' III podc.c;ns 

j)J'll(V ·l' od lewniaclt. 

szopach i wybieranie go \VY konywa się ze ;maj
dujących się na dole miejsc, należy ezuwa<\ żeby ./. 
pod('zas wybierania nikt nie znajdowal się na celu 
wierz<·hu Wl(gla. Przy wyhierauiu węgla należy 
czuwać, żeby robotnicy nie mogli być zasypani 
zwałem węgla. Zabrania się wybierania węgla § l. W celu zapol>iegania wybuchom' pod

czas zatrzymania wiatru dyszo kopulaków powin
ny być urządzone \l' ten sposób, żeby gaz) ko
rulowe nie mogły dostać si~~ do przewO<lów po

ze sldadu przez mniej niż dwóch robotników. 

B. Pr.Jepisv osfro':l!o.~ci dla rnbotniltów ·w celu .:;a. wietrznych. 
pobieĘnllia wvpwf!t'lru llies-Jc.c:ę.~liwyn z podc.-Jns pracy § 2. Ciężkie kastle, podnoszone zapomocą 
przv piecacli lzolo:sfJwyclz i UY"Ji!dzeniacll do ptultmtia żórawi lub kołowrnt<Jw, powinny być zaopn.trzo· 

ne w boczne uszy. 
§ 3. Wszelhe pan,,·ie wywrotowe (kotły), * L Zabrania się zawa.lanie jakimikolwiek służące do przewo~enia metalu płynnego, powinny 

przedmiotami postronnymi dróg, po któryh do- bye zaopatrzone w odpowiPdnie urządzenia, znpo
wozi się wę!..;·iel w celu naładowania pieców kok- biegające wypadkowemu inh przewracaniu się. 
sowy ch, oraz tych, po który e h od wozi się koks § ±. Do przenoszenia metalu płynnego w 
gotowy. łyżkach, tyglach i t. p. mogą być dopuszczani 

§ 2. Podczas biegu ma,.;zyny wyłaclowywu- tylko doświadczeni w tej ezynno~ci odlewacze. Na
jącej zabrania się przechodzenie pomiędzy nią i leży czuwać, żeby napełnione metalem plynnym 
piecem koksówym. 

1 

łyżki odlewnicze, tygle podawane byly do miej-
§ 3. Otwierać drzwiczki pieców koksowych sca odlewania w jednym kierunku a opróżnione 

należy nie inaczej, jak zapomocą znajdujących były wynoszone i podawane do kopulaka w kie
się w tym celu długich haków lub innych odpo- runku innym. 
wiednich urządzeń. § 5. Zabrania się przenoszenie zapomocą 

§ 4. Podczas podnoszenia i opuszczania żórawi nad głowami robotników panwi z metalem 
drzwiczek pieców koksowych nikt nie powinien roztopionym jak również kastli i innych przed~ 
znajdować się przed niemi. Przy podnoszeniu miotów ciężkich. 
drzwiczek zapomocą windy należy nałożyć za- § 6. Należy czuwać, żeby na odlewniczych 
p adkę na kolo hamulcowe a przy opuszczaniu placach, w do !ach i w ogóle wszędzie, gdzie usta-
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wiają się kastle, nie było wody rozlanej i miejsc 
mokrych. Szczególną ostrożność należy zacho
wywać V: odle~n~ac~ w zimie, kiedy łatwo może 
dostać s1ę do meJ śmeg; z tego względu należy 
czuwać, żeby robotnicy, przychodzący ze dworu, 
wycierali nogi. 

§ 7. Przy odlewaniu wielkich przedmiotów 
(rur, wałów i t. p.), odlewanych pionowo, i przy 
zagl9bianiu kastli w ziemię nie nale?,y dochodzić 
do poziomu wód gruntowych. Należy do tegG 
celu posiadać w odlewniach specyalne znitowane 
i spojone żelazne naczynia, nie przepuszczające 
wody, lub wybetonowane doły, nie przepuszcza
jące wody. Rzeczone naczynia i doły powinny 
być zupełnie suche a w razie dostania się do nich 
wody powinny być natychmiast naprawiane. 

§ 8. Oczyszczanie i obcinanie odlewów sie
kaczami nie powinny być wykonywane w odlew
niach i formierniach. 

§ 9. Ostudzanie surowca w łyżkach pozwa
la się Lylko zapomocą dodawania do niego su
chych i ogrzanych kawałków, złamków surowca 
i t. p., które powinny być ułożone w odpowied
nich miejscach w zupełnym porządku. 

§ 10. Zabrania się praca kobiet w od
lewniach. Młodzież może być dopuszczana tyl
ko do robót bezpiecznych pod dozorem i kie
runkiem doświadczonych i odpowiedzialnych ro
botników. 

§ 5. Łyżki i tygle odlewnicze powinny być 
napełniane metalem tylko w takim stopniu, żeby 
podczas przenoszenia ich metal nie mógł rozle-
wać się. . 

§ 6. Gorące naczynia, łyżki i tygle jak rów
nież gorące pozostałości z pieca przetapiającego 
zabrania się wstawiać lub rzucać do wody albo na 
mokre miejsca. Rozlana w pomieszczeniach od
lewniczych woda powinna by{' natychmiast usu
nięta a mokre miejsce osuszone. 

§ l. Spuszczanie roztopionego metalu po
winno być wykonywane w obecności majstra. 

§ 8. Podczas odlewania robotnicy powinni 
zachowywać porządek i spokój i nikt z nich nie 
ma prawa znajdować się wówczas w dołach odlew
niczych. 

§ 9. Podczas przenoszenia metalu roztopio
nego zabrania się szybkie chodzenie, rozmawianie 
i zajmowanie się przedmiotami postronnymi. 

§ 10. Przenosić metal roztopiony powinni 
tylko doświadczeni w tej czynności odlewacze. 

§ 11. Dla zapobiegania podnoszenia się kas
tli podcza odlewania należy stosować specyalne 
zasuwy lub dostateczne obciążenie; zabrania się 
podtrzymywanie w tym celu kastla nogami lub 
stawanie na niego. 

§ 12. Przy spuszczaniu ciężkich kastli, pod
niesionych zapomocą żórawia lub kołowrota, ro
botnicy dla kierowania nimi powinni używać 
przeznaczone do tego haki, a bynajmniej nie kie-

B. Pvzepisy ostroż11ości dla vobotnil~ów w celu ::;a- rować kastli rękami. 
pobiegania wypadkom nieszczęślicvvm podc:ms pvacy § 13. Przed zalaniem surowca do form te 

w orflewniaclt . ostat1~ie powin~y by~ dobrze W,Ysuszo.ne .. Pod
czas ±ormowama nalezy czuwać, zeby z1enua for-

§ 1.. Przed ~ozpoczęcie~ odlewania wszyst- / mierska n.ie zawierała w ~obie drzazg, .złamków 
kie drog1, po ktorych będz1e przenoszony lub surowca 1 żelaza, wywołuJących wrzeme razto
poruszany metal roztopiony, powinny być oczysz- pionego metalu. Odlane przedmioty powinny być 
czone z wszelkich przedmiotów postronnych a rozbierane po zupelnem wystygnięciu, żeby odbi
wszystkie nierów~ośc~ \~yrównane. . , . jana ziemia .nie mogla poparzyć robo.tnika: Wle~ 

§ 2. Kotły 1 łyzkl do metalu .Jak rowmeż wy (czopy). 1 lufty; form ~la wle'Yama surowca 1 

formaki przed użyciem ich powinny być dobrze wych?d~ema gazow po~vmny mieć dostatec~ne 
ogrzane. przeCięCie poprzeczne, zeby wlewany surow1ec 

. § 3. Podczas spuszczania metalu wszyscy nie n~ógl rozlewać ~ię. przed wlew~m a .gazy że
znaJc~ujący się w pobliżu ludzie powinni stawać by Imały wolne wyJśCie dla zapob1egama pęche
w m1arę możności w ten sposób, żeby odpryski rzom. 
m~talu nie mogły w nich trafiać. \Vogóle w po- § 14. Zabrania się przechodzenie, lub prze
bhżu pieca nie powinni znajdować się inni ludzie s~akiwanie przez kastle, w których metal jeszcze 
opró?z wyznaczonych do tego robotników. Ro- me zastygł. . . . 
botmcy, zatrudnieni przy odlewaniu, spuszczaniu . . § ~5. Za1;>rama ~1ę. robo~mkom . wyko~yw~
surowca i przenoszeniu go, powinni nosić spodnie l me JakiChkolwiek r~b~t 1 wogole znaJdow.a;ne ~1ę 
ponad cholewami butów, a nie włożone w chole- pod kastlem, p~dmes10nym .zapomocą zoraw1a, 
wy. Po~czas roboty w lapciach sznurkowych lub . lub. pod ?zerpa~1~m z roz~op~on:y~ me~alem; w 
w trze.w1kach drzewianych nogi powinny być l raz1e komecznosC1 dokonama Jak:eJlwl·\0\?~k robo
szczelme obwinięte w grube onuczki obwiązane ty w samym kastiu ten ostatm powm1en być 
szpagatem. ' uprzednio ustawiony na mocnych podporach. 

§ .4. W razie używania panwi wywrotowych § 16. Zabrania się przenoszenie zapomocą 
rob~tmcy powinni obowiązkowo korzystać z urzą- żórawi nad głowami robotników panwi z meta
dzen ochronnych, zapobiegających wypadkowe- I lem roztopionym, jak również kastli i innych 
mu przewracaniu się kotla. przedmiotów ciężkich. 
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Dział X. Maszynista powinien dawać uderzenia tylko na 
A. Pr.gepisy ostrożno .~ci rila .'Jarzq.dów zalzln.dów żądanie robotnika przy mloeie. Robotnicy, wy
·w celu zn.pobiega1tia wypadlzom llieszczęśliwyin pod- kuwający lupy pudlowe pod młotami, powinni 

być obowiązkowo zaopatrzeni w dlugie fartuchy 
czas pracy przy piecach pud/owo-spawalnych, frvszer- skórzane z rękawami; rękawice skórzane i siatko-

skic/z oraz w walcow11iach. wą przyłbicę żelazną, przymocowaną rzemieniem 
§ L Przy rozgrzewaniu gazowych pieców do czapki. 

pudlowych i spawalnych pierwsze spuszczenie ga- § 9. Podłoga obok pieców spawalnych, og
zu z generatorów do ogrzanych w dostatecznym nisk fryszerskich, ciągów walcowniczych i rolo
stopniu pieców powinno być wykonywane pod tów powinna być zrobiona z materyatu niepalne
bezpośrednim dozorem majstra. Przeprowadzać go (kamienia, ziemi, cegly lub surowca) i ciągle 
gaz powinni dwaj robotnicy, jeżeli niema spe- utrzymywaną w porządku oraz suchą, żeby przy 
cyalnych do tego urządzeń. wypuszczaniu żużla i usuwaniu go żużel nie mógl 

§ 2. Zarząd zakładu obowiązany jest czu- dostać się na miejsce wilgotne; wszelkie nierów
wać, żeby zarzucane do pieców pudlowych ruda, ności podlogi powinny być wyrównywane. Prze
żużle, młotowiny i t . p. były zupełnie suche. strzeń pomiędzy piecami i młotami, ciągami wal
Dlatego zabrania się składanie z.lamków, obcin- cowniczymi i t. p. powinna być wolna dla przej
ków odlewniczych i młotowin w mokrych kątach ścia robotników. Jeżeli przejścia dla robotników 
i polewanie ich wodą w celu prędszego ostudze- urządzone są na podziemnych rynnach pieców 
nia; w zimie należy ochraniać je od śniegu a pod- lub kanałach kotlów parowych, wówczas powin
czas niepogody od deszczu. l ny być one nakryte trwałą warstwą niepalną . Za-

§ 3. Przy ochładzaniu wodą spodka pieca bronione są podlogi pochyle przy ciągach wal
pudlawego należy wlewać wodę do pieca ostroż- cowniczych i młotach. Odległość pomiędzy urzą
nie i potrochu z wiadra po rynnie żelaznej, opar- dzeniami walcowniczemi i piecami, znajdującymi 
tei na oknie pieca i nie dotykającej dolnym swo- się w obrębie ruchu walcowanego metalu, powin
im końcem plynnego żużla. Zabrania się wpusz- na być przynajmniej o 3 iirszyny większą od naj
czanie wody do pieca pod ciśnieniem, np. zapo- większej ellugości walcowanego gatunku metalu. 
mocą węża albo rury z kranu wodociągowego lub § 10. W celu składania odkutych, przewal
sikawki jak również chlu, tanie jej z wiadra wprost cowanycl1 i obciętych bloków, żelaza i t. p. jak 
do pieca. Woda powinna być czysta i nie za- również obcinków powinny być wyznaczane okreś
wierać piasku, kawałeczków · żużla, rudy i t. p. lone miejsca. 
jak również lodu. ·wodę należy nalewać do wia- § 11. Kola zębate. sprzęgacze i wszelkiego 
dra bezpośrednio z kranu wodociągowego i za- rodzaju połączenia w ciągu walcowniczym powin
brania się czerpać ją ze skrzyń, służących do stu- ny być w odpowiedni sposób ogrodzone zapomo
dzenia kociub i drągów, lub z innych naczyń z cą trwałych krat lub zastaw. Zwierzchu wszel
brudną wodą. Wpobliżu każelego pieca powinien kie takie połączenia powinny być przykryte. 
znajdować się kran wodociągu, żeby robotnik nie § 12. Posiaclane dla przecinania metalu pi
mial potrzeby chodzić po wod~ i nie brał jej ze ly okrągle powinny bye zaopatrzone w kaptury 
skrzyni lub zbiorników. ochronne, służące do przykrywania roboczej częś-

§ 4. Filnowanie napełniania wodą skrzyń ci piły; widełki wyłącza,jące u piły okrągłej po
ochladzających powinno być poruczone starsze- winny mieć stale położenia w punktach kraiwo
mu robotni~owi przy piecu. wych. Cala nierobocza część pil okrągłych lub 

§ 5. Zużel, wypływający przez próg pieców wstęgowych powinna być ogrodzona :J:apomocą 
pucllowych, powinien być ogrodzony zapomocą płaszcza, przyozem przy piłach wstęgowych płaszcz 
tarcz żelaznych. ten może okalać również górną i dolną tarcze. 

§ 6. Zabrania się wywożenie z pomieszczeń § 13. \V celu wyłączenia z silnicą każdy 
dla pieców niedostatecznie ostudzonych żużli. ciąg powinien być zaopatrzony w sprzęgacz silni-

§ 7. We wszystkich wypadkach, kiedy pie- cowy, t. j. w specyalny sprzęgacz zębaty, założo
ce i młoty lub ciągi walcownicze i t. p. nie znaj- ny lJomięclzy kolero zamachowem i walcami. 
dują się w najbliższem z sobą sąsiedztwie, cięż- § 14. Pomosty ponad sprzęgaczarni silnic;o
kie dule i bloki. powinny być podawane do mło- wyroi powinny być mocno zbudowane i zaopa
tów, walców i t. p. jak również z powrotem na trzone w silne poręcze. 
wózkach albo w kleszczach po drogach wiszących; 1 § 15. Wystające z lożysk postawów walców 
podawanie natomiast _lekki_ch duli i bl~ków mo_że 1 końce. rozet w~lców, służące do łączenia tyc~ 
być wykonywane, o 1le me przedstawia to me- ostatmch, powmny być przykryte kapturami 
bezpieczeństwa dla robotników, i w inny sposób, ochronnymi lub kratami. 
lecz w każdym razie nie zapomocą rzucania. § 16. Ciągi, przeznaczone do walcowania 

§ 8. Przy młotach powinny znajdować się drutu i żelaza cienkiego, powinny być zaopatrzone 
żelaz~e tarcze ochr~nne, za któreroi. robotn~cy / we ws~el.kie urządzenia, konieczne dla; ochrony 
moghby ukrywać s1ę przed pryskamero żuzla . robotmkow od wychodzącego z walcow drutu, 
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jako to: a) _pełne plotki ochronne na~eżytej_ dlu- się w biegu lub nie wystudzonych jeszcze pie
o-ości ustawiOne na podłodze naprzeciw 1razdego ców pozwala się tylko w razach wyjątkowych i 
~iągu' i z obu _jego . . bloków,_ służące do ·ograni- nie inaczej, jak po uprzedniem położeniu desek. 
czenia zamachow WIJącego się drutu rozpalonego; § 4. Zarzucane do pieców pudlowych ruda, 
b) mocr;e słupki ochror;n_e, ustawiane w. należy- żużle, młotowina i t. p. powinny być zupełnie 
tej liczbie w każdem mleJscu wpuszczama drutu suche. Przy robocie w metalu roztopionym nie 
do walców, za którymi to słupkami dla uniknię- należy używać narzędzia nieobsuszonego lub wrzu
cia śmigania drutem powinni stać robotnicy, cać materyaly surowe. Przedtem, zanim nie wy
przyjmujący i podający do walców drut, i c) paruje wszystka woda w piecu i żużel płynny 
rynny kierownicze. służące do samoczynnego nie zastygnie, zabrania się wrzucać do pieca su
oddawania drutu do następnego ciągu. Odpo- rowiec lub odbijać wzdęty żużel. 
wiednie ogrodzenie powinno być urządzone rów- § 5. Spód pieca pudlowego należy ocbla-
nież i przed nawijaczką. dzać zapomocą drobnego żużla. W tych jednak 

§ 17. W walcowniach nie powinno być cias.- wypadkach, kiedy to nie wystarcza i trzeba za
no w rozmieszczeniu postawów i pomiędzy dwo- lać spód pieca wodą, należy wlewać wodę do pie
ma sąsiednimi postawami walców powinny być ca ostrożnie i potrochu z wiadra po rynnie że
urządzone oddzielające je przegrody lub poręcze, laznej, opartej na oknie pieca i nie dotykającej 
ażeby robotnicy jednych walców nie mogli stać dolnym swoim końcem płynnego żużla. Zabra
zbyt blizko od drugich walców. Należy unikać n~a się WIJuszczanie wody do pieca pod ciśnie
zbytniego gromadzenia walców zapasowych przy mem, np. zapomocą węża albo rury z kranu wo
ciągu i jeżeli niema specyalnych urządzeń do dociągowego lub sikawki jak również chlustanie 
uHadania ich, to należy kłaść je na podłodze w jej z wiadra wprost do pieca. Woda powinna 
jeden szereg z podklinowywaniem, żeby nie mo- być czysta i nie zawierać kawałeczków szlaki, 
gły potoczyć się. Przy zmianie walców powi- rudy i t. p. jak również lodu. Wodę należy wle
nien obowiązkowo znajdować się zawiadujący wal- wać do wiadra bezpośrednio z kranu woclociągo
cowaniem, który przed podniesieniem walca po- wego i zabrania się czerpać ją ze skrzyń, służą
winien zbadać siłę łańcuchów zapomocą staran- cych do studzenia kociub i drągów, lub z innych 
nego ich zrewidowania a następnie bacznie czu- naczyli z brudną wodą. Podczas ochładzania 
wać, żeby robotnicy byli zupełnie zabezpieczeni spodka pieca wodą należy czuwać, żeby drzwicz
ad wypadkowych zdarzeń (zerwanie się łańcucha, ki paleniska oraz zasuwa kominowa hyly zupeł
nierównomierne i szybkie spuszczanie i t. p.). nie otwarte, a paliwo nie bylo dorzucane i na 

§ 18. Zabrania się wykonywanie podczas rusztach nie było rozgarniane. vVzmiacnianie 
biegu wszelkich reparacyi młotów, ciągów wal- progów żużlem lub gliną obowiązani są majstro
cowniczych. pras, pil, nożyc i innych przyrzą- wie lub ich pomocnicy; jeżeli robota ta porucza 
dów. Puszczanie w bieg i zatrzymywanie róż- się robotnikom, to nie inaczej, jak pod dozorem 
nych pras, nożyc i pil jak również cięcie niemi majstra lub jego pomocnika. 
metalu może być poruczane tylko robotnikom, § 6. Przy podawaniu pakietów lub bloków 
znającym zupełnie dobrze obchodzenie się z tymi do pieców lub wyładowywania ich z pieców wó
przyrządami. l zekpowinien być dobrze doprowadzany do ścia-

§ 19. Przy piecach pudlowych, spawalnych ny pieca. . 
i fryszerskich oraz w waJcowniach nie powinni § 7. Zużel, wypływający przez próg z pie-
być dopuszczani do robót kobiety i mł'odzież. ców pudlewych podczas mieszania, należy ogra

dzać tarczą żelazną. 
B. Przepisy ostrożności dla robotnilz'ów w celu z a- § 8. Zabrania się wychlustywanie żużla za
pobiegauia wypadkol/l Jtieszc.~eślh9J}IIIl podczas pracv pomocą ~k~obaczek, a należy spuszczać go przez 

. " . - otwory zuzlowe. 
przy pzecach pud/owo- spawalJ.tyclz, frys.eerskzch ora.'3 1 § 9. Zabrania się rozbijanie, wywożenie, wy-

w walcownzach. rzucanie lub wynoszenie z oddzialów piecowych 
§ l. Przystępować do rozpalania pieców niedo~tatec.znie wys~ud~o~ego żużla _j~k również 

m?żna tylko za pozwoleniem mającego nad ni- przee1ągame kawalkow zuzla przez mleJS l! a mokre. 
m1 dozór majstra, który powinien uprzednio prze- § 10. We wszystkich tych wypadkach, kie
kon~ć się co do należytego stanu tak pieców, ja- dy piece i młoty lub walce i t. p. nie znajdują 
ko 1 tych kotłów parowych, które opalają się się w najbliższem z sobą sąsiedztwie, ciężkie du
straconem ich ciepłem. le i bloki powinny być podawane do miotów, 

§. 2. Przed rozpoczęciem rozpalania należy walców i t. p. jak również z powrotem na wóz
napelnić wodą wszystkie skrzynie ochladzające i kach albo w kleszczach po drogach wiszących; 
następnie przez caly czas biegu pieca należy czu- podawanie natomiast lekkich duli i bloków może 

l:V~ć nad prawidłowym dopływem wody do skrzyń być wykonywane, o ile nie przedstawia to niebez
ICh trwałością. pieczeństwa, i w inny sposób, lecz w każdym ra-

§ 3. W chodzenie na sklepienia znajdujących zie nie za pomocą rzucania. (n. N.). 
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j>rzewietrzanie ro5ót poaziemnycfi w R_opafni flaturn. 

(Ciąg dalszy, p. M 7, str. 159). 

Pochylnia V-a w pokładzie Szczęwy byla w 
tym czasie zamknięta i zatopiona, a ponieważ po
chylnia III-a w pakladzie Fauny, która pl'owa
dzila do tej części, została wybraną, przeto do 
zatopionej części wóczas nie było jeszcze znikąd 
dostępu.*) 

Pochylnia IV-a w pakladzie Szczęsny sta
nowi ciąg dalszy przecznicy głównej poludniowej 
(1-1), która po spotkaniu pokładu Fanny była 
przedłużona do pokładu Szczęsny. N a zachód od 
pochylni prowadzą się po rozciągłości chodnik 
główny i równoległy (a-a), które spotkały uskok 
3-3 i przeszły przez niego w; część górną. N a 
wschodzie nieznaczne pole, ograniczone z polud
nia uskokiem 3-3, z zachodu ularem oporowym 
od pochylni III-ej w pokładzie Fauny, dziś. jest 
całkowicie wybrane. Filary odbudowywały s1ę tu 
wówczas, gdy pochylnia lii-a była jeszcze czyn
ną, a pole między pochylnią IH-ą i VI-ą w po
kładzie Fanny jeszcze nie było wybrane. 

Grupa chodników pochylni IV-ej ślepym 
szybikiem powietrznym .\~ l łączyła się z pra
wym schodowym chodnikiem pochylni IV-ej po
kladu Fanny. 

Przecznica 4-4, idąca na poludniowy wschód 
z chodnika głównego zachodniego pokladu Fan
ny, w częściach pólnocnej i południa w ej prze?i
na paklad Szczęsny (tablica V, rys. 10) .. W pol
nocnej części byl przeprowadzony od nieJ po roz
ciągłości chodnik główny b-b, który na zach?
dzie kończył się na uskoku 16-16, na wschodzie 
lączyl się za uskokiem 4-4 z chodnikiem głów
nym wschodnim pokładu Fanny i z grupą chod
ników badawczych c-c, które byiy prowadzone 
z zacbodniej strony przecznicy południowej 1-1. 
Z chodnika głównego b-b były przeprowadzone 
do uskoku 4-4 trzy pochylnie: I-a, II-a i III-a. 
Dziś cala ta część jest już zupełnie odbudowaną 
i odtamowaną. Niewybrane tylko zostały filary 
oporowe nad przecznicą 4-4. 

W części poludniowej zgrupowane są głów
ne roboty filarowe i przygotowawcze. Jak widać 
z planu (tablica I), pokłady są tu ogromnie po
fałdowane. W kierunku od wschodu na zachód 
pokłady z początku podnos~ą się dość stromo o~ 
ścisku .II.V, potem tworzą meznaczny garb p-q, 1 

nieckę m-n (fałdy podłużne), których osie są rów
nolegle z osią ścisku .liN. Oprócz tego pokłady 

*) W styczniu roku 1904 do zatopionych chodników podje
chano nowemi robotami od strony pochylni IV-ej , któremi woda zo
stała spuszczona i stare pole na nowo do odbudowy odkryto. Okaza
ło się :te niektóre chodniki zachowały się w całości, większość 
jednak była do tego stopnia zawalona i zagnieciona, :te zamiast kosz
townej llrzebudowy starych chodników przeprowadzone zostały nowe 
chodnik1 w środku starych filarów. W marcu r. 1905 odbudowa fila
rów, przerwana. w r. 1897, została tu rozpoczęta. na, nowo. 

tworzą nieznaczny garb w kierunku prostopad
łym do poprzedniego (fałda poprzeczna). W ten 
sposób część środkowa pola przypomina swym 
kształtem "siodło". Taką jest budowa tej części 
w zarysach ogólnych. Niezależnie od tego paklad 
Szczęsny tworzy tu mnóstwo drugorzędnych 
wklęśnięć, które, aczkolwiek nieznaczne, jednak 
niezmiernie utrudniają odbudowę. Nie może być 
inowy o prowadzeniu chodników po rozciągłości, 
tworzyłyby one bowiem stale zamknięte kółecz
ka i pole byłoby rozcięte na filary o kszt.altach 
nader dziwacznych. Z drugiej strony chodniki, 
prowadzone za "godzinami", tracą spodek i do
chodzą do stropu pokładu lub też wznoszą się do 
góry pochyłością, za małą dla ułożenia pochylni, 
za dużą dla przewozu ręcznego. 

W ten sposób główna pochylnia VIII-a z 
początku idzie ze znacznym upadem do góry, 
później prawie zupełnie poziomo, po rozciągłości, 
w linii grzbietu p-q. Chodniki przygotowawcze 
na wschodzie idą wpoprzek rozciągłości, z po
czątku wznoszą się do góry, później tracą spo
dek i dochodzą do stroiJU pokbdu (rys. 32). Z 
zachodniej strony chodniki przygotowawcze zgru
powały się w trzy serye: północną, zachodnią i 
południową. Chodniki seryi l-ej, pod prostym 
kątem do pochylni, idą mniej więcej po rozcią~
lości fałdy poprzecznej, wszakże niecka m11 daJe 
się w nich zauważyć i chodniki z początku i~ą 
na dór, później ku uskokowi 16-16 wzn~szą s1ę 
do góry. Chodniki seryi 2-ej (zachodnieJ) prz~
prowadzone są po rozciągłości fałdy podłużneJ, 
na zachodniem skrzydle niecki mn, wznoszącero 
się ku uskokowi 16-16; chodniki te idą od gór
nego chodnika seryi l-ej. Z pochylnią VIII-ą 
J:'ączą się chodnikami seryi 3-ej, przeprowadzony
mi w samym środku niecki mn (rys. 32). W szyst
kie chodniki •tej seryi mają w środku spodek 
stracony i przeprowadzone są częściowo w dol
nym, częściowo w górnym Szczęsnym. Cala roz
patrywana grupa chodników z pokładem Fauny 
łączy się dwoma szybikami. Szybik. M 2 ~rowa
dzi do grupy chodników na pochylm I~-e.J, szy~ 
bik M 3 przebity został w końcu pochylm VIII-eJ 
za uskokiem 2-2 na. dół do części głównej po
łudniowej. 

Pole zachodnie. 

W polu zachodniero odbudowa pokładu 
Szczęsny ześrodkowana jest również w części 
środkowej .. Roboty prowadz'\ się: a) pod pochyl
nią XV-ą 1 b) pod pochylmą XVII-ą pokładu 
Fauny. 
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Z przecznicy 9-9 za 
uskokiem 10-10 obok ·szy
bika ślepego M I przebity 
jest drugi szybik ślepy M 
II, około 20 nt wysokości 
do pokładu Szczęsny (rys. 
27) . Od szybika przeprowa
dzony jest chodnik główny 

kladu (rys. 33). W skutek tego jeszcze przed usko
kiem wstępuje na spodek pokładu Szczęsny. któ
ry w tem miejscu jest złączony z pokładem Fan
ny. Stąd też rozpoczęte zostały trzy chodniki 
pod zawaliskami pokładu Fa1my !z, l i 111 . 

Roboty w pokładzie Karolina (tablica IV-a).*) 

d-d na zachód . który wsku- Robo~v na poziomie J-ynt ześrodkowane sq w polu 
tek szybkiego zmniejszania zacltodlliem w CBfŚCiach środkowej i potudll'iMvej. 
się w tym kierunku odległo-
śc i , dzielącej pokład Szczę- Do części środkowej, jak już widzieliśmy, 
sny od pokładu Fanny, ma prowadzi przecznica główna. zachoclilia 9-9, kt?
zupełnie odmienny kieru- ra za szybikiem I-ym i II-im skręca na połudme 
nek od chodnika głównego i wchodzi do pokładu Karolina. W pokładzie zo
w pokładzie Fanny . Chod- stal przeprowadzony chodnik główny n-n aż do 
nik główny w pokładzie granicy pruskiej. Z chodnika tego prowadzą na 
Szczęsny na zachodzie koń- poludnie cztery pochylnie I-a, II-a, III-a i IV-a, 
czy się na uskoku 8-8 i które łączą się z sobą trzema chodnikarni paśred
za nim wstępuje pod strop nimi. W ten sposób cała ta środkowa część po
poldadu Fanny. 'fu pochy- dzielona ,iest 11a kilkanaście rezerwowych pól ro
lą przebitką 'f) - 'f) lączy się boczych, doLychczas nierozciętych jednak chod-
z pochyln ią XXI-ą w po· nikami na filary. . . 
kładzie Fanny. Chodnik, Chodnik I-y pośredni b-b na wschodzie, Jak 
równoległy do głównego, już było zaznaczone przy opisaniu robót w po
pochylą przebitką w ka- kładzie Fanny, łączy się z pochy lnią XXIII-ą, 
mieniu l; -l; łączy się z po- przeprowadzoną w środkowym pasie rozdziało 
kładem Fanny przed usko- wyro uskoków. 
k iem 8-8 i dalej szere- Z chodnika III-go pośredniego d-d przepro
giem chodników 3--ił·, x-x,.. . wadzona jest przecz1:ica 16-~6 >:a uskok. 3-;--3. 
z chodn ikiem głównym, W końcu tej przeczmcy przebity Jest szyb1k sle
idącym od szybika I-go. py M VIII, który łączy część środkową z polud-

z ch odnika głównego niowa. 
w pokładzie Szczęsny pr ze- Szybik VIII-y polo~~my jes~ w pólno_cnej 
prowadzone są trzy pochyl- części południowego "troJkąta", 1 łączy s1ę z 
nie IX-a. VI-a i VII-a. W chodnikiem e-e, stanowiącym ciąg dalszy pochyl
środku pochylnie te lączą ni XVII-ej pokładu Fa1my, która, jak_ zaznaczyli
się chodnikiem pośrednim śmy wyżej, za uskokiem 3-3 wchodzi bezpośr~d
c-c, w górze kończą się na nio do pokładu Karolina (rys. 21). Z chodmka 
uskoku 4-4. Na pochylni e-e przeprowadzony jest na zach?d i wsch~d 
IX-ej i VI-ej prowadzą się chodnik główny przewozowy 1-J.. "\V s~hodma 
główne roboty filarowe i część kończy się na uskoku 10-10 1 d~leJ prz~
chodnikowe w zachodn iero prowadzona jest nieco za uskok przeczn~ca, _z k~o~ 
poh1. Chodnik pośredni śle- rej otworem wiertniczym zbadano w mew1elk1eJ 
pym . szybikiem powietrz- odległości pod spodkiem ol'ecność pokładu Fan
nym .\~ 4 łączy się z chod- ny. Z chodnika .ff prowadzi się pochylnia N VII. 
nikiem głównym pokładu Zachodnia część chodnika głównego prowadzi ~a 
Karolina. 1 uskok 2-2 do części środkowej, i była spacyalm~ 

. Roboty_ pod zaw~liska- przeprowadzona dla odbudowy części śr.odko~eJ 
m1 pochylm XVII-eJ pro- pokładu Fanny. W końcu tego chodmka, Jak 
wadzą się bezpośrednio z było zaznaczone, przebity jest do pokładu Fan
tejże. Prawy c~odnik sc.ho- ny szybik ślepy .\~ VII. Chodnik e-e w da_lszym 
dowy pochylm XVII-eJ w swym ciągu spotyka uskok 2-2, wchodzi pod 
pewne.j odległości przed strop środkowej części pokładu i_wreP.szcie kończy 
uskokiem 6-6*) poprawa- się na uskoku 1-1; stąd pochylma :N2 VIA, prze
dzony został poziomo w prowadzona przez uskok, prowadzi do części po
t~m celu, żeby za usko- ludniowej (rys. 21). . . . 
hem stanąć na spodek po- W części poludnioweJ od pochylm VI-eJ 

*) N a rysunku 33 przy uskoku 
zamiast cyfr 7-7 powinny być 6-6. *) Tablice I'V-e,, LI-a, i VI-a, należy nałożyć na tablicę I-a,. 
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przeprowadzony jesl chodnik główny i?·-g w obie 
strony aż do granicy. Na zachodzie chodnik ten 
lączy się z zachodnią częścią chodnika przewo
zowego ./-/ części północnej zapomocą pochylni 
VIB, przeprowadzonej za szybikiem VII-ym. Część 

s 

Skala 1:1000 

uskokiem 2-2; przecznica ta jest analogiczna z 
przecznicą 4-4 na poziomie I-ym (tablica V, rys. 
10). 

Przecznica główna poludniowa (17-17) do
chodzi do uskoku 4-4 i traci za nim spodek po

kładu (rys. 3-±); da
lej idzie ona pozio-

Przekrój przez prawy chodnik pochylni XVII-ej 
RYS. 33. 

N mo, póki nie staje 
znowu na spodku; 
stąd idzie po upa
dzie pochylnia V-a, 
która skierowana 
jest prosto na szyb 
powietrzny N III. 
Z pochylni V -ej 
przeprowadzony 
jest n a wschód 
c h o d nik pośredni 

poludniowa jest prawie pozioma, upad nie prze
kracza 2°. Chodniki przygotowawcze były tu 
przeprowadzone po upadzie ze względu na łat
wiejszy w ten sposób podział pola na filary rów
nej grubości. W kwartale I-ym r. 1902 były tu 
ześrodkowane główne roboty przygotowawcze. 

k-k, który łączy się 
z chodnikiem głównym pochyłą przebitką l-l. 

Pochylnia V-a leży na wschodniero skrzydle 
niecki rozdziałowej ilf,V i oddziela sobą w ten 
sposób stronę wschodnią od zachodniej. 

N a poziomie II-im, również jak i na I-ym, 
przeprowadzona jest serya chodników wodnych. 

Skala 1:2 000 
Przekrój przez przecznicę 17-17. 

RYS. 34. 

Roboty na posionzie II-im ześrodlwwane sq -w 
środko'wej czr;ści pola wschodniego. 

Od szybów prowadzi do pokładu Karolina 
przecznica poludniowa 17-17 (rys 34), która, po
dobnie jak na poziomie I-ym przecznica 1-1, 
spotyka pokład za uskokiem 18-18; stąd prze
prowadzony jest w obie strony chodnik główny 
h-h. Na wschodzie chodnik główny przechodzi 
przez uskok 4-4 i traci spodek; dalej, idąc za 
"godzinami", prostopadle do przecznicy południo
wej w punkcie j wstępuje na spodek i potem 
idzie po rozciągłości. N a zachodzie chodnik 
główny idzie po rozciągłości aż do uskoku 5-5; 
dalej w postaci przecznicy 18-18 skręca na po
ludnie do spotkania z pokładem i dalej idzie zno
wu po rozciągłości. Z chodnika głównego za
chodniego za uskokiem 5-5 rozpoczęta jest 
przecznica 19-19 w kierunku poludniowo-wschod
nim do części głównej południowej, leżącej za 

Poziom chodników wodnych położony jest o 5 m 
niżej od poziomu wyciągowego. Oba szyby złą
czone są na tym poziomie przecznicą, która mię
dzy szybami przecina pokład Karolina (w części 
północnej) (rys. 17). W pokładzie z przecznicy tej 
przeprowadzone zostały chodniki po rozciągłości 
m-m. Ze wschodniej części tych chodników pro
wadzi do części środkowej za uskok 18-18 przecz
nica wodna 20-20 (rys. 34). Przecznica ta za 
uskokiem wchodzi pod strop pokładu, idzie do 
spodka i dalej w postaci chodnika po upadzie n-n 
łączy się z chodnikiem głównym wschodnim h-h. 
Od tej części przecznicy, która leży w pokładzie 
między spodkiem i stropem tegoż, przeprowadzo
no w obie strony pięć chodników na jednym po
ziomie tak, że dolny o-o jest pod stropem, gór
ny· s-s na spodku, a trzy środkowe p-p, q-q i r-r w 
środku pokładu (rys. 34). Chodniki o, p, q, r, s 
idą pod przecznicą 17-17 i kończą się na uskoku 

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



M 8. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 179 

5-3. Serya tych chodników stanowi główny pochylni filary zostały wybrane nawet do same
zbiornik wodny na poziomie II-im. go uskoku, który okazal się zupełnie suchym i 

trwalym. 
W pokładzie Szczęsny (tablica III). 
Chodnik główny i równoJAgły na zachód 

Wszystkie wyżej opisane roboty pod wzglę- od pochylni IV-ej(~), pięć chodników ua pochylni 
dem administracyjnym podzielone są na 4 pola, VIII-ej, z tych dwa na wschód (4-y i 5-y od do
prowadzone przez osobnych sztygarów. lu) i trzy na zachód (1-y. 2-i i 3-i od dołu), i czte-

Administracyjny podział kopalni na pola. 

Pole I-e administracyjne obejmuje roboty w ry filary z seryi II-ej chodników. leżących na 
pol n wschodniem na poziomie I -ym, a więc ro- skrzydle zac h od niem niecki lll-11 (tabl. I i rys. 
boty w poJdadzie Fanny w częściach środkowej i 32), wznoszącem się ku uskokowi 16-l!i. 
poludniowej i w pokładzie Szczęsny w części W polu II-ero. 
środkowej. W pokładzie Fanny (tablica II-a). 

Fole II-e administracyjne Imesci się w polu Jeden chodnik w części środkowej, pochyl-
zaellodniem i obejmuje 1·oboty w pokładzie Fan- nia pomocnicza do pochylni XVII-ej z chodnika 
ny w częściach górnej środkowej (powyżej chod- pośredniego, łączącego pochylnie XVII-ą z XVI-ą, 
nika głównego, idącego od szybika :M I) i połud- i Rześć filarów w południowym "trójkącie": dwa 
niowej ("trójkącie"), w pokładzie Szczęsny pod na pochylni XVIII-ej w północnej części "trójką
pochyh,ią XVII-ą i w pokładzie Karolina w czę- ta", dwa w południowej części i dwa w środko-
ści południowej. wem "korycie". 

Pole III-e administracyjne obeJmuje pozosta- W poleladzie Szczęsny (talJlica III-a). 
Je części w polu . zachodniem, t. j. część dolną l D. wa chodniki !? i l pod zawaliskami pochyl-
środkową pokładu Fanny, roboty w pokładzie ni XVII-ej. · 
Szczęsny pod pochylnią XV-ą, oraz roboty w po- W pokładzie Karolina (tablica IV-a). 
kładzie Karolina w c~ęśc~ śr~dkowej. Opr.ócz te- Cztery chodniki przygotowawcze na pochyl-
go do pola !II-go za.hcz~Ją s1ę ro.boty w srodk?- m VIA, pochylnia VIB i chodnik równoległy 
wym rozdziałowym pasie u kokow w pokładzie do niej, pochylnia VII-a i chodnik równoległy. 
Fanny. . . . . . W polu III-em. 

. Fole IV-e ad:n-ImstraC.YJ.ne .obeJI~UJe wszyst- W pokładzie Fanny (tablica II-a). 
lne roboty. na poz1~maclt II-1n:; ~ ~II-Im, a .za.tem Trzy chodniki przygotowawcze na pochylni 
w pokł:::dzie Karohna ':' c~ęsCI s~·odkoweJ 1 w XXb (1-y, 2-i i 3-i), trzy chodniki przygotowaw
P?kładzie Farmy w części polnocneJ pola wschod- cze na pochylni XXc (1-y, 2-i i 3-i) i chodnik 
mego. . . glówny na wschód od pochylni XXu. W środ-

W kwart~le I-ym rok~ 1902 w kopalm Sa- kowym pasie uskoków pochylnia XXIII i chod-
turn byly w b1egu następuJące roboty: nik równoległy. 

W polu I-em. W pokładzie Szczęsny (tablica III) . 
W pokładzie :E'anny (tablica II). Dwa filary na pochylni VI-ej, dwa filary na 
Cztery roboty w części parudniowej: chod- pochylni IX-ej, dwa chodniki na wschód z po-

nik $,1Ówny wschodni z przecznicy 5-5, pochylnia chylni VI-ej i dwa chodniki n n- zachód z pochyl
XXl VA. chodnik równoległy do niej i przeczni- l ni IX-ej. Oprócz tego z chodnika głównego pro
ca poszukiwawcza. z pochylni XXIV B za u ko- wadziła się przecznica (23-23) w kierunku pól
kiem 1-1. nocno-wschodnim do części glównej północnej za 

W części środkowej: 2 filary oporowe na po- uskok 18-18. 
chylni V-ej, dwa chodniki przygotowaw~e w W pokładzie Karolina robót nie było. 
dolnym fiilarze oporowym chodnika pośredniego W polu IV-em. 
b-b, dwa filary oporowe przy uskoku 2-2 na W pokładzie Fauny trzy roboty: upadowa 
wschód od pochylni XIII-ej i dwa chodniki przy- 1 o-o ~ poziomu II (III-go poziomu wówczas jesz
gotowawcze w tym samym filarze oporowym na cze nie było), chodnik po rozciągłości na zachód 
zachód od niej. od upadowej z-s i chodnik główny przewozowy 

Wyżej zaznaczyliśmy, że od uskoku 2-2 z przecznicy 15-15. 
byl zostawiony 40-metrowy lJas oporowy, ponie- W pokład:;l;ie K<lrolina dziewięć robót: chod
waż w czasie przebijania z pochylni XIII-ej nik glówny na wschód, chodnik pośredni na 
przecznicy za ~skok 2~2 ten . ostatni okazał się 

1 

wschód, ch.odnifc równoległy ~o. niego, po?hylnia 
do tego stopma woclmstym 1 słabym, że nale- V-a, chodmk rownoległy do meJ, przeczmea po
żało w uskoku przecznicę wymurować. W przy- ludniowo-wschodnia 19-19 z chodnika głównego 
puszczeniu, że uskok ten po uplywie lat kilkuna- l zachodniego, chodnik glówny zachodni, chodnik 
stu .~usial osuszyć się, odważono się filar ten równoległy do niego, chodnik pochyły z chodni
z:n~ueJszyć do 15 m. Przypuszczenie te najzupeł- ka wodnego s dla połączenia seryi tych chodni
meJ sprawdziło się, bowiem z zachodniej strony ków z chodnikiem glównym zachodnim. 
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Przewietrzanie w kwartale 1-ym r. 1902 
(tablica VII-a).*) 

Przewietrzanie wszystkich wyszczecrólnio
nych _powyżeJ robót d_okonywało się w spo~ób na
s~ęr)UJąCy: świeże p~wwtrze wchodziro do kopal
ńl czterema szybami; N2 I (wodnym), J'l2 III (trzy
nastym), _..'\~ IV (_piętnastym) i M V (szesnastym); 
wychodziło zaś Jednym szybem ,\2 II (wyciągo
wym), ogrzanym prze:v?dami parowymi podziem
nyc~ maszyn odwadniających. W ten sposób roz
rożmamy cztery główne prądy: l) prąd I szybu 
wodnef}o- 2) prąd II szybu powietrznego pola 
I-go (.\2 n9, 3)_ prąd III szybu powietrznego po
la II-go (.N2 V) 1 4) prąd IV szybu powietrzneero 
pola III-go (.\2 IV). "' 

. _Pr_ąd I szybu wodnego na poziomie I-ym 
dz1eh się na dw1e g-łówne bocznice. Bocznica I-a 
idzie do P?kładu Fanny na pole I-e, bocznica l 
II-a schodz1 szybem na poziom II-i w pole IV-e 
i stanowi v:łaściwie prąd V pola IV-go. 

Bo:zmc~ I-a_ p_rzez chodnik powietrzny i 
przecz_m?ę . 6-6 Id~1e na chodnik główny a-a. 
T~ dzieh ~1ę na dw1e części; z tych jedna scho
dzi chodmklem j na chodniki wodne a chodni
kiem i podnosi się znowu na chodnik' a-n- drucra 
p~·osto kieruje się tym ~hodnikiem i fączy się 

6 
z 

p1erwszą przy połączemu chodnika a z chodni
kiem i, następnie lewym schodowym chodnikiem 
pochy~ni IV-ej podnosi się na chodnik pośredui, 
przewietrza roboty przygotowawcze, prowadzone 
w filarze opo~·owym dol~ym chodnika pośrednie
go, podn~s1_ s1ę pochylmą V-ą do góry, przewie
trza na meJ filary oporowe i prawym schodowym 
powraca na c~odnik_ równoległy do pośredniego. 
Pr~y pochylr~1 IV-eJ prą~ znowu dzieli się na 
d w1e częśc1: Jedna schodzi samą pochylnią (środ
kową), druga prawym schodowym i ślepym szy
bikiem .\~ , l wstępuj~ do I?okładu Szczęsny w 
grupę_ rob~t po~hy}m IV-eJ**); tu przewietrza 
cbodn_1k gl~wny 1 rownolegly. a-a, i następnie Ją
czy s1ę z ])lerwszą częścią na przecznicy głównej 
poludniowej 1-1. którą cały prąd powraca do 
szybu wyciągowego (N2 II). 

B?cznica II-a (czyli prąd V pola IV-go) 
schodzi szybem J\2 I na poziom chodników wod
nych n~ poziomie II-im (w pokładzie Karolina***), 
przecz~wą, łącząc~ oba szyby na tym poziomie, 
wstępuJe na chodmk wodny m-m, stąd przecznicą 
wodną 20-20 _do seryi wodnych chodników o1 p1 

q) Y1 s1 przewietrza chodnik. pędzony z końca 
chodmk:;t s do połączenia z_ c_hodnikiem głównym 
zachodn~m, po~r~ca chodmk1em s na przecznicę 
20- 20_, 1 ch~dmklem pochyłym n-n wychodzi na 
chodmk g:lo_wny prze":"ozo_wy_ wschodni. Dalej 
tY:m chodmklem prąd kl~ruJe s1ę na wschód, prze
Wietrza przodek tegoż 1 pochylą przebitką Z-l 

. *) Tablicę Vll-ą nale~y nało~yó na tablicę ll-ą lub odrazu 
na tabhce 11-ą, 111-ą i IV -ą. ' 

**) Tablicę Vll-ą należy nało~yó na tablicę lll-ą. 
***) Tablicę V11-ą nale~y nało~yó na tablicę lV-ą. 

pr.-::ec~odzi na cho~nik !t pośredni wschodni, tu 
przewietrza przodki teb<roż i równolecrlecro chod-.k . . 6 6 
n_1 ~, ostatn.un powra~a na pochylnię V-ą, podno-
SI_ się ~o gary, prze~v1etrza przodki tejże i chod
mka rownolegtego, 1 sdwdzt ostatnim na chodnik 
r~wnoległy_ do_ ch_odnika przewozowego zachod
mego, ~aleJ kleruJe się na zachód, przewietrza 
przodln obu tych chodników, chodnikiem prze
w_ozowym powraca na _przecznicę główną polud
mową 17-17, _a ostatmą _pod szybik :\~ 5. łączą
cy dolny poz10m z poz10mem 1-ym; szybikiem 
ty~n prąd z po~a IV-go wychodzi na przecznicę 
głowną poł:udmową 1-1, gdzie łączy się z po
wracaJącym prądem bocznicy I-ej, i wespół z nią 
podąża do szybu wyciągowego. 

Prąd II _szybu powietrznego ;:\12 III (trzyna
steg~) przew1etrz_a tylko roboty w polu I-em.*) 
:pow1et_rze scl:odz1 ~zybem n_a poziom pochylni 
XIp-eJ; w_ g?rze LeJ_ po~hyl_m prąd dzieli się na 
d :v1e części: Jedna kleruJe s1ę na wschód i prze
wietrza roboty filarowe, prowadzone przy uskoku 
2-2, druga na zacllód, i przewietrza chodniki 
przy~otowawcze w ~larze przyuskokowym. Obie 
częś01 schodzą n_a dol, jedna lewym schodowym, 
d~·uga prawym, 1 łączą się na chodniku pośred
mm. , P? polączeniu prąd ogólny kieruje się na 
zacho~ ~ przez prz~cznicę 3-3 .wstępuje w sieć 
c_hodmk~w pocltyl~t ~X-eJ, w ktorych rozgal<;zia 
s~ę na lnlka s_trUimem, aż :wreszcie cały skupia 
s1ę przy szyb1ku o~'l2 2; szyb1kiem tym schodzi do 
poldadu Szczęsny _w grupę robót po~hylni VIII-ej; 
tu przedewszystlnem przewietrza chodniki, pę
dz?ue na wsch~d od pochylni, później przecho
dzi na zachodme shrzydlo robót i przewietrza fi
h~ry w ser_yi II-ej ch?dników. Chodniki seryi I-ej 
me przewietrzały się wcale tym prądem, lecz 
po wystrzal~ch na czas pewien odchylało się za
suwę w tamte, umieszczonej w jednej z przecinek, 
łączących tę seryę robót z prądem glównym i 
wówczas część powietrza po obejściu tychże w~a
cała na _pochylnię VIII-ą i schodziła wprost na 
p~·zeczmcę 4-4. Prąd główny po obejściu fila
row przez seryę I~I-ą cho~B:ików powraca w gór
ną część pochylm VIII-e.1 1 stąd szybikiem M 3 
do pokl~dn Fanny w częś6 główną poludniową 
~a u~ko1nem_ ~-2; tu obchodzi pochylnię XXIVA 
1 f:! 1 chodmkt równolegle do nich, i chodnikiem 
glown:y:m zachodnim_ d-d powraca na przecznicę 
poludmowo-\vschodmą 4-4; przecznicą 4-4 i glów
ną z_achodnią 2--:-2 cały p~·ąd powraca pod szyb 
wy01ągowy, gdzte łączy stę z prądem I. 

Prąd III szybu powietrznego N V (szesna
stego) przewietrza roboty pola II-go**). Linia 
tego p~ądu, jak widać z planu, tworzy nader 
skomplikowaną figurę. Przedewszystkiem szybem 
M V _powietrze ~c~odzi d? P?kładu Fanny na 
chodmk p; chodmklem p kieruJe si ę na poludnie 

•) Tablicę V11-ą nalety nałożyó na tablice 11-ą i 111-ą. 
**) Tablicę V11- ą należy nało~yó na tablice 11- ą i lV-ą. 
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w część południową "trójkąta" na chodnik głów- ~ niego pochylnię XVII-ą pomocniczą, przewietrza 
ny tejże, zawraca na zachód i przewietrza tu dwa przodek tej pochylni i schodzi na chodnik po
-filary; po wyjściu z filaru 2-go strumień powie- średni. Chodnikiem pośrednim prąd przechodzi 
trza chodnikiem pochyJ'ym r przechodzi w część na prawy schodowy chodnik pochylni XVH-ej, 
północną_ "trójll:ąta:' na pochylnię_ ~IX-ą, prze~ którym dalej spuszcza się na dó:t; za uskokiem 
cinką skierowuJe s1ę w s1eć chodmkow pochylm 6-G przewietrza chodniki w pokładzie Szczęsny 
XVIII-ej i przewietrza na niej dwa filary; pochyl- ll i l (pod za waliskami pochylni XVII-ej) i dalej 
nią XVIII-ą powietrze schodzi na chodnik rów- po wyjściu z chodnika l schodzi na chodnik 
nolegly do chodnika głównego 0-0, przecinką główny k-k; chodnikiem głównym idzie do szy
na ten że i dalej na zachód przez uskok 2-2 w bika I-go i szybikiem I-ym na przecznicę 9-9. 
zachoclnie skrzydło środkowego "koryta", w któ- Tu pod szybikiem I-ym prąd ten łączy się z po
re schodzi pochylenką w, lączącą chodnik o-o z wracającym prądem IV szybu powietrznego M IV. 
chodnikiem x-.r, glównym na szybiku VII-ym, Prąd IV szybu powietrznego J'fe IV (piętna
stąd kilkoma drogami podąża we wschodnie stego) przewietrza roboty pola III-go*). Powie
skrzydło "koryta" w którem prowadzą się roboty trze szybem powietrznym ~ IV schodzi na po
filarowe. Trzy części, na które prąd rozdziela· si~ chylnię XXII-ą pokladu Fanny, pochylnią XXII-ą 
pod pochylenką w, skupiają się znowu w chodni- kieruje się na północ, i później chodnikiem równo
ku t, którym prąd przechodzi w skrzydla wschod- leglym do pochylni XXI-ej przechodzi na zachód 
nie; dalej prąd dolnym z seryi chodników tego od pochylni Jędruska. Tu pochylnią XXc podno
skrzydla dochodzi do granicy, chodnikiem g:a- si się do góry, dalej chodnikiem przy uskoku do 
nicznym podnvsi się na filary i chodnikiem gor- chodnika pośredniego, przewietrza w tej drodze 
nym, oraz chodnikiem u przechoclz~ znowu w pędzo11e tu chodniki przygotowawcze, następnie 
skrzydło zachodnie wprost do szy~nka VII-go. chodnikiem pośrednim przechodzi na pochylnię 
Szybikiem VII-ym c~ly prąd schodz1 ~o pokladu XXa, elalej pochylnią XXa do uskoku 9, przez 
Karolina, tu pochylmą VIB przechodzi na chod- który szybi:kiem przechodzi na chodnik główny 
nik glówny południowej części "trójkąta" i po- pochylni XXb; podno i się tą ostatnią do góry, w 
dąża ku pochylni VIA; po drodze przewietrz_a górze przewietrza roboty przygotowawcze i choćl
dwie roboty, prowadzone ze środka tego chodm- nikiem równoległym schodzi znowu na chodnik 
ka; pochylnią _VIA prą~ podnosi si~ _do góry. na glówny; chodnikiem głównym powraca do po
chodnik gramczny, ob1ega chodmklem gramcz- chylni J ~druska, mija ostatnią, i pochylą prze
nym z poludnia i wschodu i powraca chodni- bitkę Yj- Y) przechodzi za uskok 8-8, w chodnik 
kiem gtównym g od wschodu; następnie przecho- główny d-d pokładu Szczęsny. \V chodniku glów
dzi na chodnik równoległy i podnosi się do góry nym d-d pokładu Szczęsny prąd podąża do po
chodnikiem 6-ym przygotowawczym_(z seryi chod- chylni VI-ej, ostatnią podnosi się na chodnik po
ników, przeprowadzonych po upadz1e). Od tego średni, pośrednim przechodzi na wschód i stąd po
chodnika prowadziły się chodniki przygotowa w- chylnią I~-ą podnosi się~ _górę, gdzie przewietr~a 
cze na zachód po rozciąg~ości, ~tóre ?yly P?łą- przeważme :filary (chodmkl w!a.snego prądu me 
czone między sobą przecmkamJ, czyh przec1ęte miały); chodnikiem górnym (powi9trznym) caly 
chodnikiem 7-ym po upa~zie. Górny_m z tych prąd przechodzi na zachód, mija pochylnię VI-ą 
chodników prąd przechodz1 na chodmk 7-y (po i pochylnią VII-ą schodzi na chodnik pośredni, 
upadzie) i, schodząc tym o~tatnim. na glówny, stąd ślepym szybikiem N 4: schodzi na chodnik 
przewietrza wszystkie przodki chodmków, pędzo- l glówny pokladu Karolina i dalej przecznicą 9-9. 
nych dalej na zachód. Z ?hodnika głównego g-g Pod szybikiem X2 I prąd ten łączy się z poprzed
przebitką pochylą, przebitą przez uskok 1-1, nim. Dalej wspólny prąd podąża do szybu wy
prąd powietrza przechodzi na chodnik równoleg- ciągoweg?, lącząc się pod przecznicą 4-4 z p:ą
J:y do przewozowego e-e (łączącego poch. XVII · dem II, Idącym z szybu III, a pod przeczmcą 
z poch. VIA); chodnikiem tym kieruje się dalej 1-1 z prądem I z szybu I. 
do chodnika równoleglego do gló~nego f-.f, pó_l- Wracając do prądu IV, zauważymy, że po 
n_ocnej częśc.i "trójkąta". ~u pow~etrze k~eruJe l wyjściu z sz;y:bu przy skręcie na z_ac~ód prą~ mo
się na wschod do pochylm VII-eJ, przew1etr~a że być rozdz1elony na dwa strum1eme, z ktorych 
jej przodek i chodnika równoległego, pochylmą jeden pójdzie drogą opisaną, a drugi zejdzie szy
VII-ą schodzi na chodnik glówny 1~1, i ostatnim bikiem**), przebitym w tern miejscu na dół. na 
powraca znowu na chodnik równoległy do prze- przecznicę 23, którą wprost skieruje się na pokład 
wozowego e-e; w tym ostatnim prąd kieruje się Szczęsny. Przy wejściu przecznicy 23 na chodnik 
na pólnoc i za uskokiem 3-3, wstępując w lewy główny d-d oba strumienie łączą się z sobą i da
schodowy pochylni XVII-ej pokładu Fanny, lej prąd wspólny idzie pochylnią VI-ą i drogą 
-opuszcza poludniowy "trójkąt". W części środko- wskazaną. Henryk Czeczott. 
wej pokladu Fanny prąd schodzi lewym schodo- (c. n. N.). 
wym pochylni XVII-ej, przecinką 1-ą na wschód *) Tablicę Vll-1\ należy nałożyć na tablice ll-1\ i lll-1\ 
przechodzi na prowadzącą się Z chodnika pośred- **) Na planie nieoznaczonym. 
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WYTWÓRCZOŚĆ BLOKÓW, ZELAZA i STALI w ROSYI 
(w tysiącach pudów). 

l R osya l 
p oludniowa 

-
-
-

135 
8s 
85 

142 
109 
Ig6 
200 
223 
210 

s8 
249 
g8o 

l 158 
qs8 
l 371 
l 112 

l 294 
l 729 
l 836 
3 386 
2 375 
2 590 
3300 
4544 
4016 

4149 
s 363 
9435 

II 241 l 14-175 l 
15 244 
19454 
22 494 
28 540 
34282 
47 rg6 
6o 324 
72 512 
73 204 

l 68847 
77 5-11 

Królestwo 
Polskie 

678 
946 
905 
743 
845 
901 
635 
5-15 
s'8 
848 

752 
l 0]0 

90-ł 

l 049 
l 112 
1 191 
l o83 
l 140 
l S5 1 
3 336 
5 662 
s 404 
4 578 
s 4S6 
7 120 
6 S92 
7704 
6 303 
5 592 
5 403 
6 357 
7 479 
8g8g 

r 1 so6 
12023 
12915 
14774 
167]0 
r8663 
200]9 
21 534 
23093 
19246 
22878 

Ural 

!O I I l 
gOJĄ 

7851 
9 321 
7138 
8045 
8300 
8 573 
go26 
8803 
9259 
9289 

10325 

9CJ05 
l() 711 
II j22 
l l 255 
l l 22 1 
li 294 
12 577 
13186 
13032 

' S 279 
16 S38 
18359 
r66r3 
18232 
20162 
2026g 
22000 
21 091 
22120 
2431 l 

26403 
28263 
284s6 
300]0 
3' 322 
35 g65 
37°37 
38 392 

4' 549 
39g8-ł 
38g69 

l Rosya l Rosya l l . l pMnocna środkowa Syberya Fmlandya 

lO I 581 86 l 475 
4 l 385 77 l 

546 
2 I 251 59 583 
2 l 265 6r 6-t5 . l 

1339 l !64 

l 
24 

1 

730 
35 l 132 32 726 

- 1783 27 718 
66r l 362 s o l 

539 
2 '3' l 003 76 l 622 
2641 l 576 125 66; 
272-ł r]68 125 8s3 
2630 1958 159 72-

l ) 
l 

2576 l 162 8o3 2 !00 
2029 20]8 166 688 

3278 .r6o6 172 939 
r6gr 26]6 r85 912 
l 485 236 

l 
817 2]29 

2124 2 r6s 22g 727 
3279 4500 122 629 
62S7 S420 2o8 828 
8141 6658 241 974 
88o3 s 592 168 910 

7459 5 426 193 g8o 
6148 4625 243 I O]S 
5 lg6 4091 30' - ) 1378 
.J8gg 3 149 3o8 l 501 
6o84 3 752 2g8 8og 
5261 462 1 337 626 

5093 5 233 247 

l 
543 

5 372 7 193 233 629 
6313 8470 28g 924 
7247 8421 377 l l 077 
9702 

l 
7049 352 l 021 

990-1 7872 363 837 
g823 9773 395 884 

ro9ro 10250 34S gzo 
12 231 ro625 384 l o8-) 
14 237 I2 588 200 l 381 
12700 I4622 495 l 59~ 

3 686 15 536 3~9 913 
5 s64 20 388 163 l 301 
8007 19040 139 I I43 

TO 134 II 646 143 l !00 

9266 16929 140 l 100 

N. K. 

1905 

Razem 

12941 
II 972 
!06)1 
12 rp 
li 325 
10956 
II 00S 
I l 839 
14 172-
q86o 
1570-1 
16041 
16928 
16164 
r87g8 
19335 
r8g63 
18977 
22487 
29920 
36 591 
3S 745 
3730! 
36400 

39°39 
36422 
41423 
41 326 
41 126 

46 193 
52879 
57g62 
6- 8gg 

) -
72129 
8o615 
862]0 

97709 
r ro84o 
131 234 
137914 
rsg8s4 
166175 
151 100 
166823 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1905. 

Węgiel kamienny. W styczniu r. 1905 wytwói'czość węgla k amiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 

Rok 1904 Rok 1905 
W r.1905 wydobyto węg~a więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1904 

-~ " .p " l ~~.~ ..>~-• 

Nazwa Właściciel lub Q) Q) ""'""'" Od początku <#o >l dS ·~ 
N ~'O~ N ."o c 

roku do o o o'O " Styczeń kopalni dzierżawca p., o.,.., p., o<'" 
-+" :~ ~ l 

-+" 
"._,.$> 31 stycznia w. w. -o o "' 

o" o" 

centnarów metrycznych ctr.metr. l % ctr.metr. % 

Niwka .l Tow. Sosnowieckie. ~ 474 373 474 473 456 3Ól l 456 361 r8or2 - 4 - r8or2 - 4 -
Barbara 

" " 
Mortirner 37' oos 37' oos 397 556 397 556 + 2Ó491 + 7 + 2649' + 7 " " 

+ + + + Milowice " 314 900 3li900 328 178. 328 178 13 21~ 4 13218 4 " 
Hr. Renard . Hr. Renard 629646 629646 514 171 514 171 - rrs -175 - 18 - 11 5 475 - 18 

" 
Andrzej II. 25 6gs 25 6gs 2j 230 25 230 - 4ÓS - 2 - 465 - 2 

" " " 
Kazimierz Warszawskie 401 200 401 200 390 !00 390100 - !l 100 - 3 - 11!00- 3 " Feliks. 119400 119 400 74800 7-18oo - 44ÓOO - 37 - 44ÓOO - 37 " " 
Paryż. 

" 
Franc.-Wloskie . ł 466 287 -!66 287 469 204 46g204 + 29T7 + l + 2917 + T 

Koszelew 
" " " 

Saturn Saturn 523 392 523 392 499 6301 49963° - 23 762 - 5 - 23 762 - s " 
Czeladź Czeladzkie 368 316 368 316 363 ss81 363 558 - 4 758 - T - 4758 - I " 
Flora . 

" 
Flora l ł 178 !68 T78 168 Franciszek . 

" " l r8s ggo 185 ggo l+ 34 1 + o,2 + 341 + o,2 
Mikołaj 8!63 8 163 r 

" " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 44 II) 44 liS 550IÓ 55 or6 + rogor + 25 + rogor + 2-) 
Grodziec I. St. Ciechanowski 33000 33000 31 711 3' 711 - l 28g - 4 - I28g - 4 
Grodziec U. Tow. Grodzieckie . 446]0 446]0 78 294 78 294 + 33624 1 + 75 + 33624 + 75 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 73 o.:o 73 000 56872 56872 - r6r28 - 22 - 16128 - 22 
Red en Tow. Franc.-Rosyjskie 43800 438oo 66 576 66sJ6 + 22776 + 52 + 22776 + 52 
Tadeusz II. 

" " " 22005 22005 16750 16750 - s 8ss - 26 - s 855 - 2Ó 
Staszyc 

" " " 21410 21 410 6185 6 i8j - 15 225 - 71 - 15225 - 71 
Helena Dzierż. M. Żolędziowski. 14000 14000 - - - 14000 - 100 - 14000 -roo 
Andrzej I 

" 
J. Wrzosek 267g6 267g6 8 o68 8o68 - r8728 - 70 - 18728 - 70 

Al wina 
" 

W. Szyszk.in. 4599 4 599 - - - 4 599 -100 - 4 599 -100 
Flotz Rudolf 

" 
W. Kondaki. 33 765 33 765 25 340 25 340 - 8425 - 25 - 8425 - 25 

Matylda. . 
" 

P . Woyde. 3 458 3 458 - - ·- 3458 -]00 - 3458 - TOO 
Tadeusz I 

" " 3775 3 775 - - - 3775 - TOO - 3775 - 100 
J akób . 

" 
K. Plodowski 22100 22 r6o 15 7g6 IS76g - 6 364 - 29 - 6364 - 29 

Wańczyków 
" 

A. Zieliński - - 26g7 26g7 + 2Ó9J +- + 26g7 +-

Razem: . · 14 27T 477 4 271 47714 o68 4241 4 o68 4241- 203 0531- s l- 2030531- s 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w W styczniu r. 1905 w 27 kopalniach wę-
styczniu r. 1U05 była następująca: gatunki grube gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
2078159 ctr. metr. (51,08%), gatunki średnie robotników wynosiła 18418. Robotnicy odrobili 
652076 ctr. metr. (16,03%) i gatunki drobne 460467 dniówek i zarobili 545972 ruble. Przecięt-
1338189 ctr. metr. (32,89°/0). . ny zarobek jedneD"O robotnika na dniówkę wynosi! 

Dnia 31 stycznia pozostalość wydobytego l rb. 19 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
węgla na koJialniach wynosiła: gatunki grube botnikami było: 6, zakoiJCzone śmiercią, 7, zakoń-
52 617 ctr. metr., gatunki średnie 12.J 915 ctr. metr. l czonych częściową niezdolnością do pra0y, i 328, 
i gatunki drobne 253944 ctr. metr. zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

Rozchód węgla w styczniu r. 1905 był na-
stępujący (w ctr. metr.): \ 

Użyto na własne Sprzedano Razem 

Gatunki grube 

" 
średnie 
drobne 

potrzeby kopalń l 
40 724 2 034 954 2 075 678 
63068 60;>979 609047 

" 
308 040 l 063 336 1361376 

Razem: 411832 3 694 269 4106 101 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
składał się z następujących pozycyi (\V ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 

Opał dla pracujących, 
opalanie domów zbor
nych i zabudowań ko- l 
palnieonych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
wych . . ..... . 

Skreślono węgiel, któ-

1 
ry stracił wartość . . . 

Razem 

Gatunki 
grube 

Gatunki 
średnie 

59 1!2 

3932 

24 

63o681 

Gatunki 
drobne 

9742 

261 36-1 

36934 
l 

3o80401 

Razem 

Rozchód węgla sprzedanego składa-l się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzedaży 

Sprzedaż na kopalniach 

Wysyłka drogami że-
laznemi ...... . 

Gatunki l 
grube 

1921 150 

Gatunki 

1 

Gatunki l 
średnie drobne Razem 

50756
1 

ror og5 1~s 6ss 

555 2 23 
Wysyłka drogi\ wodną l 

i' 034 954
1 

6os 979 ' so3 336: 3 &J4 >0 1 ł:tazent: 

l 
Wysyłka węgla drogami żelazneroi podług 

kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki Gatunki l 
grube średnie l drobne Razem 

W Królestwi~ Polskiem r ?6-17591 503 r701 --;48 q8 pr6o;7 

Za Białystok . 6888 g84 123 7995 

Brześć 4 r82 4 r8z 

Kowel 75 799 36g ?6r68 

granicę . 6g 5221 507001 3 9701 124 192 

H.azem: I 921 1501 555 2231 - 952241 1 34286r4 

lO o m 
rl 

~ 
o 

, ~ 

'IIJUZOA~S lS 
Oj) Dl[O~ 

~n>r~'tlzood PO 

vazoA'tS 

,..q 
C) 

:>.. 
~ 
N 
C) 

E 
Q) 

+l+ 

+l+ 

+ + 

s ----

l 
·----~------~---1·----------

l 
?.. 
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Dnia 31 stycznia r. 1905 pozostałość wy- Sprzedaż węgla składała się z następujących 
dobytego węgla na kopalniach wynosiła 8117 ctr. pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 21403 ctr. 
metr. metr., 2) wysyłka drogami żelaznami 66 890 ctr. 

Rozchód węgla w styczniu r. 1905 wy- ~ metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nosił 96860 ctr. metr. i skladal się z następują- nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 
cych pozycyi: l) użyto na wlasne potrzeby kopalń W styczniu r. 1905 w 3 kopalniach węgla bru-
8567 ctr. metr., 2) sprzedano 88293 ctr. metr. natnego przeciętni!. liczba zatrudnionych robotni
Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby ko- ków wynosiła 410. Robotnicy odrobili 9 436 dnió
palń, skl:adal się z następujących pozycyi: l) wek i zarobili 6875 rubli. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, _opalanie domów zbornych . jednego ~obotl!-ika wy~·10sil na dniówk~ 73_ kop. 
i zabudowań kopaimanych 3287 ctr. metr., 2) Wypadkow meszczęśhwych z robotmkam1 me 
opalanie kotłów parowych 5280 ctr. metr. bylo. R. K. 

J rzegfąd fi teratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Izwies~ia Obszczestwa gornych inżenie
row (1904) NQ 12. a) A. Wolsld. Przemvst 10!Jglo
wy Rosyi Europejskiej w r. 1903 (dok.) : Stan prze
mysłu węglowego w Królestwie Polskiem na pod
stawie danych, ogłaszanych przez radę zjazdu 
przemysłowców górniczych. Ljwróciwszy u wagę 
na fakt, że prawie cafy przemysł węglowy w Kró
lestwie Polskiem ześrodkowar!y jest w rękach kil
ku przedsiębiorstw, co wytwarza stan rzeczy dla 
przyszłości przemysłu tego niepożądany, autor 
winę tego przypisuje niewłaściwemu tłumaczeniu 
a po części i redakcyi prawa o swobodzie górni
.czej, którą rac,;ej należałoby nazwać niewolą gór
niczą*). Komisya, wydelegowana przez komitet 
naukowy górniczy celem zbadania stanu rzeczy, 
biorąc pod uwagę rabunkową gospodarkę, okre
śliła zapas węgla w pokładach redenowskich tyl
ko na 64 lata i, mając na względzie ograniczenie 
takiej gospodarki, zaprojektowała szereg, środków 
przeważnie charakteru technicznego. Srodki te 
nie w stanie są zmienić zasadniczo istniejącego sta
nu rzeczy, gdyż to możliwe jest jedynie na drodze 
prawodawczej. Ponieważ 33°/0 ogólnej wytwór
czości węgla otrzymuje się w stanie mialu, przed
stawiającego bardzo małą wartość, autor jest zda
nia, że należałoby w takich miejscach, jak War
szawa i Łódź, założyć fabryki brykiet, na które 
zbyt byłby zapewniony; za przykład wedlug auto
ra slużyć mogą miasta portowe włoskie, wytwa
rzające brykiety z miału, pozostającego przy 
sortowaniu węgla, przywożonego z zagranicy. 
Wątpliwą jest rzeczą, ażeby dobrze sortowany 
węgiel dąbrowski mógl skutkiem przewiezienia 
go do Warszawy dawać ilość mialu, mogącą za
pewnić istnienie fabryki brykiet, jak to może 
mieć miejsce w portach włoskich, zaopatrywa-

*) Z tym pogl11dem autora nie mo~na zgodzić się [przyp. red). 

nych w węgiel drogą wodną. Najodpowiedniej
szem miejscem dla fabryki brykiet może być wy
łącznie zagłębie. b) A. Krasnopolski. Jfateryaty 
1v sprawie re wizyi statutu kasy emerytalnej inżynie
rów górniczych 

(1905) NQ l. a) A. Krasnopolski. O lcasie 
emervtalnej inżvnierów górniczych. b) F. Kandyl~in. 
Jlateryaty w sprawie t::miany statutu kasy emerytal
nej iJtżynierów górniczych. 

Gliickauf (1905) NQ 2. a) B. Sclwlz-Briesen. 
TTT_vnild poszukiwalz wiertlll'c.<:ych po!eladó w węgla i 
rudy tvęg !owej (blackband) w Pótnocno-Belgijsldem 
zagtębiu węglowem. b) Bo11acller. Pogtębiallie szy
bu w kopalni Kolligsgrube pod Bolzli11glwusen. c) 
Stan r vnlzó w ntetalow vch w r. 190../. ze s.'ifczególnem 
uwzglerł1zieniem miesiaca trrudnia r. 190-/.. . . ~ 

NQ 3. a) Górnictwo na wystawie pó.tnocuo
francttsldej w Arras w r. 190-/.. Opis nowych ma
szyn i udoskonaleń zwłaszcza w dziale maszyn 
wyciągowych. b) Przemyst żelasny 1v Anglii w 
r. 1903. Dane statystyczne o wytwórczości su
rowca, żelaza i stali, przywozie i wywozie wy
tworów przemysłu żelaznego za ostatnie lata. c) 
Stan skarbowych .sakladów górniczo-hutniczych w 
Prusac/z ·w r. 1903. 

NQ 4. a) jobst. Zastosowa11ie podsadzki PZvn
nej w kopalni węgla Schedewitz pod z,wickau w 
Saksonii (pocz.). Autor kreśli obraz stopniowych 
zmian i ulepszeń, wprowadzanych na podstawie 
doświadczenia, nabytego praktyką; zwraca uwagę 
przedewszystkiem opis urządzeń, służących do 
sprowadzania z powierzchni materyalów podsadz
kowych. b) Próby nowej wrębiarki systemu Tiibbe
na. Nowa wrębiarka wyróżnia się tem, że na
rzędzie do wcinania wrębu stanowi rodzaj świdra, 
otrzymującego jednocześnie ruch obrotowy i po
stępowy przy pomocy motorka o mocy 3/ 4 IP. c) 
Zjazd delegatów międzynarodowego zwiqzku stowa-
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rzysze/t kattowych w Barmen-Elberfeld w d. 27 lip- ta pierwsza w Czechach kopalnia złota w Rudnym. 
ca r. 190-1. Sprawozdanie zawiera streszczenia gdzie przemysi górniczy był już znany w wieku 
referatów, wygłoszonych na zjezdzie. dwunastym, lecz ulegal następnie kilkakrotnie 

NQ 5. a) Jobst. Zastosowanie podsadz/d pty11- zanikowi i dopiero w ostatnich czasach podniósł 
nej w kopalni węgla Schedewitz pod Zwielwu w Sak- się na nowo przy pomocy kapitałów angiel
sonii (dok.). Wyliczenia kosztów stosowania pod- skich. Zarówno sposoby prowadzenia robót gór
sadzki płynnej oraz zestawienie korzyści i bra- niczych, jak sortowania i ługowania rud zapoży
ków tegu sposobu. b) Hoff"inger. O -wyrobie ma- czono u najlepiej urządzonych zakładów tego ro
teryalów ogniotrwałych. O warunkach, jakim od- dzaju w Afryce poludniowej oraz zastosowano 
powiadać powinny wytwory ogniotrwałe, o skła- nainowsze urządzenia mechaniczne. Artykuł za
dzie chemicznym, sposobie badania materyaJów wiera opis kopalni, sortowni, wszelkich urządzeń 
surowych i o ostrożnościach, jakie naJeży prze- pomocniczych oraz procesu ługowania przy po
strzegać przy wyrabianiu przedmiotów ogniotrwa- 1 moey cyanków. b) Górnictwo w japouii. Autor 
łych. c) W sprawie 1vamnków bytu robotników gór- porlaje w streszczeniu pracę 'l'reptowa o górnic
niczych w okręgu Ruhr. d) Zaklad_v elelltrycz ne w twie i hutnictwie w Japonii w czasach starożyt
Niemczech. Streszczenie artykułu. zamieszczonego nych, wydaną we Freibergu w r. 1904, oraz przed
w czasopiśmie Elektrotechnische Zeitschri(t. Dane stawia stan obecny przemysłu górniczego w Ja
statystyczne, dotyczące rozwoju elektrotechniki ponii na podstawie memoryalu, wydanego przez 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Liczba zakładów ' ministerstwo rolnictwa i handlu we Francyi. c) 
elektrycznych przed dziesięciu laty wynosiła 148, Statystyka pr.e:emyslu naftowego w Galicyi 1v r. 1903. 
obecnie dosięga l 028 o sile 435 tysięcy KW. Za- Dane o wytwórczości na.fty i wosku ziemnego; 
sługuje na uwagę okoliczność. że gdy poprzednio tatystyka wypadków nieszczęśliwych i sprawo
urządzano stacye centralne jedynie na potrzeby zdanie kas .chorych. d) Przemysł gómiczo- hu tui
miejscowe, obecnie powstają w znacznej liczbie czy 1ta Węgrzech w v. 1903 (dok.). Dane o wy
stacye centralne dla obsługi całych okolic, jak twórczości węgla, rudy żelaznej i surowca. 
np. stacya w Briihl, dostarczająca siły dla 66 NQ 8. a) B. Boky. Wvbór s_vstelllu robót dla 
miejscowości, rozrzuconych na przestrzeni 20 Izm, odbudowv gvub_vch poktrrdów (pocz.). Tłumaczenie 
lub zakłady elektryczne górnośląskie dla całego l a:rtykulu, zamies~c~one_go w czasopiśmie . Gontyj 
okręgu przemysłowego. Zumrrl (r. 1903, .N~.N2 5 1 G). b) O. Eypert. Kopal-

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-u n d, Jlia z lata w Rudnym w Cz echacli (dok.). eJ G. K. 
HUtteowesen (1905) NQ 5. a) S. Rainer. O prz e- i Temperatura 1viatru, stosowanego przy prażeniu pi
rnywaniu piasku zlotouośnego (pocz.). b) J. Divis. · rytów . W o be c panującej dotychczas różnicy zdań 
Drut ze stali nilzlowfj do wyrobu l-in w_vciqgo1vydt co do korzyści stosowania gorącego wiatru w pie
(dok.). Porównawcze badania mechaniczne drutu cach, używanych do prażenia pirytów, autor przy
stalowego z zawartością Ni 5,74-1,88 i 6,28% , tacza wyniki badań porównawczych, mających na 
oraz drutu z tego samego materyalu lecz bez ni- celu wyjaśnienie tej sprawy. Do prób użyto dwa 
klu, dokonane na }Jróbach w stanie świeżym lub piece, pracujące w warunkach zupełnie jednako
zardzewiałym, doprowadziły autora do wniosków wych, przyozem jeden z nich szedł na wietrze 
następujących: zawartość niklu do 6% bynajmniej zimnym, drugi zaś na gorącym. Próby dowiodły 
nie wplywa na zabezpieczenie stali od rdzewie- l korzyści stosowania gorącego wiatru; oszczędność 
nia; stal o wysokiej zawartości niklu nie rdzewie- na paliwie wynosiła okolo 600fo. d) Przemyst gór
je, lecz pominąwszy jej wysoką cenę, nie może niczo-luttniczy w Pvzts,tclz w v. 1903 (pocz.). Dane
być brana pod uwagę przy wyrobie lin wyciągo- statystyczne o wytwórczości kopalń i zakładów 
wyclt dla zbyt malej wytrzymałości na rozerwa- hutniczych. e) Carrado Aguolucci. Huty lniedziane 
nie. c) H . llojer. ;vrrfta na 1.uysprrelz Sondskielz (c. wloskiego towarzy stwa metalurgicz 11ego. Opis trzech 
d.). History a rozwoju i stan obecny przemysłu hut miedzianych w Livorno, Limestre i Mammian o. 
naftowego oraz geologiczny opis wysp Tirnor NQ 9. a) Hehe. W sprawie segmeutó'lt• fali
Rotti, Sum bawa, Kambing i Ceram. d) Przemysl l s~vclz, uż_vwa11ych rio żelaznej obudowy szybu. Pra
górniczo-hutniczy na Węgrzech w ro!m 1903 (c. d.). ca zamieszczona byla w czasopiśmie Glitckauf. b) 
Dane statystyczne o wytwórczości kopalń i zaJda- 1 B. Boky. Wvbór systemu robót dla odbudowy gru
dów hutniczych. py polztadów (c. cl.). c) lflvmki stoso1vmtia 1vievtarek 

NQ 6. a) S. Rai11er. O prz emywaniu pirrslm w kopal11iach soli 1v Austryi. Do prób były uży
zlotonośnego (dok.). _b) H. Hojer. "yaft_a 1ta wyspach te wiertarki nastęJ?ujące: ręczna Born~ta, ele~
Sondskich (dok.). H1storya rozwOJU 1 stan obecny tryczne Harrat;a, Siemensa, udarowa z g1ętką osH~ 
przemysiu naftowego oraz geologiczny opis wysp Siemensa oraz elektryezna obrotowa systemu 
Oelebes, Batjan, Nowa Gwinea, Filipiny, Panay, Union. d) Prz elllyst górlliczo-lwtniczy w Prusach 
Cebu, Leyte i Mindanao. c) W. Foltz . Rynek wę- w r. 1903 (dok.). Dane statystyczne o liczbie za
gZowy i nzetalow_v w styczniu r. 1905. trudnionych robotników, wydajności pracy, wyso-

NQ 7. a) O. Eypert. Kopalnia zlata w Rud- kości zarobków oraz liczba wypadków nieszczę
nym w Czechach (pocz.). Niedawno została otwar- śliwych, zakończonych śmiercią. 
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Bulletiu de la Societe de l'industrie mi- c) C. Le Chatelier. O turbinach parowych. d) G. 
nerale (1905). Zeszyt 1-y. a) A. Lencaucher. Gaz Briand. Stan przemystu żelaznego 'W Anglii 'l.Vedlug 
i silnice gazowe. Opis ~eneratorów i silnic gazoc sprawozda~tia leomisyi celnej (c. d.) . e) O. Boudou
wych różnych systemow. b) .M. Bel. Kopal•1ie ard. Zastosowanie suchego 7.vi'ztru w procesie wiel
zlata w Klondike. Obszerny artykuł:, objaśniony llopiecowym. Autor dokonał: badań laboratoryjnych 
mapami, tablicami i rysunkami, zawiera opis kra- w celu wyj aśnienia wpływu wilgoci na proces 
ju pod .względem. geog.raficznyl? i geologi.czny1~, odtleniania tlenku żelazowego (Fe20 3) zapomocą 
warunki ekonomiCzne 1 komumkacye; op1s złoż · tlenku węgla. Stosownie do otrzymanych wyni
i rozmaitych sposobów wydobywania złota, dane, ków gaz suchy odtlenia o wiele energiczniej, ani
dotyczące kosztów wytwórczości oraz st.atystyka żeli wilgotny, jeżeli reakcya odbywa się w tern
wytwórczości. Nadzwyczajnie szybko rozwijający p~raturze 600-800°; wpł:y:W wilgoci znika zupeł:
się przemysł: doszedł: w r . 1900 do szczytu swego me przy 1000°. Należy Jednakże zaznaczyć, że 
rozwoju, poczem również szybko począł upadać. para wodna w dolnej części pieca około form 
Powodem tego jest wyczerpanie zlóż najobfitszych l podlega rozkladowi; rola wydzielonego tą drogą 
i bardzo ciężkie warunki, nie sprzyjające rozwo- wodoru nie jest dostatecznie zbadana; być może, 
ju przemysłu. Wielką również przeszkodą jest żA skutkiem działania wodoru na dwutlenek wę-
brak dróg żelaznych. gla powstaje woda i tlenek węgla. 

Revue de metallurgie (1905) NQ 1. a) C. Revue universelle des mines et de la me-
Combes. Wvrób st 1Zi w piew eleldrycznym spasa- tallurgie (1905). Styczeń. a) C. Leboutte. Za
bem Herou/ta w zaktadadz elektrametalurgicz nych glębie 7.vęglowe 7.V Poludniowej Walii (Anglia) . W a
w La Praz ( Savoie). Pierwszy piec ele.ktryczn_y run~i geolo!Siczne zagłębi~, stan techniki górni
Heroulta zbudowany w r. 1887 slużyl p1erwotme czeJ. orgamzacya pracy 1 stosunek zarządu ko
do wyrobu stopów glinowych, następnie karborun- palń do robotników. Dane o wytwórczości węgla 
du i węglika wapnia, a wreszcie w r. 1899 do i koksu oraz warunki zbytu. Autor przychodzi 
stopów żelaznych, jak ferrochrom, ferrosilicium do wniosku, że Anglia posiada w Poludniowej 
i ferrowolfram. Pomyślne wyniki, otrzymane Walii olbrzymie zapasy węgla w gatunku doska
przy wyrobie ferrochromu, sklonily wynalazcę 1 nalym, lecz stosunkowo małe czerpie stąd korzy
do podjęcia prób, mających na celu wyrób stali ści. tlkutkiem rabunkowej gospodarki wielkie 
w piecu elektrycznym. Autor podaje w porząd- ilości węgla marnują się bezpowrotnie, gdyż tyl
ku chronologicznym opis wszystkich faz rozwoju ko najlepsze pokłady są odbudowywane, przy
wynala:c.ku, który, wyszedłszy już z okresu prób, czem 70°/0 miału pozostaje na dole w kopalni. Z 
stwarza dziś nową gałęź metalurgii. Usiłowania pomiędzy licznych przyczyn, powodujących nie
w kierunku wytapianict. żelaza bezpośrednio z rud, l pomyślny stan rzeczy, zas1ugują 11a zaznaczenie: 
jakkolwiek uwieńczone pomyślnym skutkiem, nie braki prawodawstwa górniczego, wielka liczba 
posiadają znaczenia praktycznego. N atomiast drobnych przedsiębiorstw, nie rozporządzających 
wielkie znaczenie przypisuje autor sposobówi wy- 1 dostatecznym kapitałem. Trzecia część zagłębia 
robu stali z surowca lub starego żelaza; stal taka pozostaje dotąd Jeszcze niezbadana, co pochodzi 
jest bardzo czysta o ścisle określonym skladzie l z malego zainteresowania ze strony właścicieli, 
chemicznym. b) Cli. de .1/ocomble. ZastosowaJtie silnego upadu pokładów (20-40°), braku kapita
gazów wiellwpiecowych . Warunki procesu wielko- łów. Zagłębie nia. posiada ani jednej koksowni 
piecowego i własności gazów wylotowych; zasto- z użytkowaniem wytworów ubocznych. Wresz
sowanie ich jak o pali w a. do ogrzewania wiatru i ci e autor zwraca u wagę kapitalistów francuskich 
wytwarzania pary. O zużytkowaniu gazów wy- na obecność terenów zupelnie nie wyzyskiwa
lotowych jako sily motorycznej. nych, gdzie moglyby powstać przedsiębiorstwa 

NQ 2. a) L. Guillet. BadaJtia nad stopatni węglowe. których powodzenie jest zapewnione. 
lllierl.r:i oraz nad hartowa1lie n bYQJtzów. Mosiądzem b) R. d'Andrimont. TVanmki hydrologic:Jile Pót
specyalnym nazywa autor stop miedzi z cynkiem, i 'wwo- TVschorilliego zagtębia węglowego w Belgii 
zawierający jeden lub kilka innych metali, doda- ( Ca Jtpine) . c) H. Ho we. JVskazówld dla laborato
nych rozmyślnie w celu nadania mu własności rywn metalurgicz nego (pocz.). Autor, profesor me
szczególnych. Autor zbadał gatunki mosiądzu, talurgii w Columbia University w New-Yorku, 
zawierające olów. cyn, glinę lub mangan, i opisał ulożyl podręcznik metalurgii teoretycznej, w któ
warunki, w jakich zostały wykonane badania me- rym dla użytku studentów podal bardzo szczegó
chaniczne i mikroskopowe. Co się tyczy harto- lowo opracowany zbiór doświadczeń, mających 
wania bronzów, to badania stwierdziły, że skut- ~ na celu gruntowne zapoznanie się z zasadami 
kiem nagrzewania w temperaturze 600-800° pod- procesów metalurgicznych. W pierwszej grupie 
nosi się w stopniu znacznym ich wytrzymałość podane zostały wskazówki do szeregu doświad
na rozerwanie; własność ta stoi w stosunku od- cze11 dla przygotowawczego kursu metalurgii, 
wrotnym do zawartości miedzi w bronzie. b) L. np. obznajmienie się z zasadą budowy i dziala
GrwzeY. Hutnictwo na wystawie ·w Saint- Louis (c. l niem termoelektrycznego pirometru Le Chatelie
d.). O działalności i zasobach trustu stalowego. ra, badania nad hartowaniem i odpuszczaniem 
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stali 1 mne. Druga grupa obejmuje szereg do
świadczeń z zastosowaniem pirometrów i kalory
metrów. d) A. Pourcel. W sprawie zastosowania 
sucitego 1uiatru w procesie wiell~opiecowynz. Stresz
czenie artykułu, zamieszczonego w Revue de Jft!
tallurgie (r. 1905, M 1). e) ;\'owe prawo ;.!Órnicze z 
d. 27 kwietnia r. 190-/. w Holandvi. f) Ch. Walcott. 
Daue o wytwórczolei przemystu górniczo-lmtniczego 
w latach 189-/. i 1903. Tablica zawiera dane o 
ilości i wartości otrzymanych minerałów i me-
tali. W. 1~. 

dodać, aby przystosować podręcznik do różno
rodności potrzeb techniki we wszystkich trzech 
dzielnicach; miało to miejsce szczególnie w prze
pisach, obowiązujących w poszczególnych pań
stwach, wobec czego starano się, o ile można, 
przedstawić i uwydatnić różnice, zachodzące w 
tym względzie pod rządem austryackim, nie
mieckim i rosyjskim. 

"Technik" powinien by stać się bardziej po
trzebny polskiemu technikowi, niż niemiecka 
"Hiitte", jest bowiem w treść obfitszy i bardziej 
przystosowany do potrzeb miejscowych. 

Technik. Podręcznik> oprac07J.i'llt)' 1uedtug nie- Tom I podręcznika "Technik" zawiera: 
miecldego pierwowzoru> 'l.uydawallego prBe.<J stowa- Przedmowa. Słowo wstępne do konkursu 
rzyszenie "Hiitte". Tolll l JVars.s"lWa 1905. Cena na ulepszenie słownictwa. Warunki konkursu na 
bez oprawy 4 rub., w oprawie 5 rub. ulepszenie słownictwa. Omyłki ciruku i popraw-

Celem niniejszego wydawnictwa jest danie ki wyrazownictwa. 
technikom polskim obszernego podręcznika w ję- ~ Matematyka: tablice, arytmetyka, funkcye 
zyku ojczystym; z celem tym związał się zara- kolowe i hyperboliczne, rachunek różniczkowy i 
zem cel drugi, stokroć może ważniejszy: przy- całkowy, rachunek prawdopodobieństwa i teorya 
czynienie się do przyswojenia technicznemu języ- błędów, geometrya analityczna, pola powierzchni 
kowi naszemu wyrazownictwa rodzimego, dążą- 1 i objętości bryl, perspektywiczne rzuty równo-
cego do wyplenienia zeń cudzoziemczyzny wogó- ległe. · 
le a zwłaszcza niemczyzny, wszechwładnie dotąd 

1 
Mechanika: geometryczne prawa ruchu, ta

w nim panującej. tyka cial sztywnych, dynamika ciał sztywnych, 
Myśl podjęcia niniejszego wydawnictwa wy- ~ opory, spowodowane tarciem, statyka cieczy. dy

łoniła się w komisyi, wybranej przez sekcyę tech- namika cieczy, mechanika gazów i par. 
niczną przy oddziale vVarszawskim towarzystwa Ciepło. 
popierania przemysłu i handlu, wybranej dla po- Wytrzymałość materyalów: prawa ogólne i 
czynienia kroków w celu urzeczywistnienia bu- spółczynniki doświadczalne, wytrzymałość prętów 
dowy politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu prostych, wytrzymałość sprężyn, wytrzymałość 
swej pracy komisya uznala za stosowne przy roz- plyt i naczyń. 
wiązywaniu się wyznaczyć z pośród grona swych Części maszyn: części maszyn łączące (złącz
członków kilku, którzy podjęliby się zaradzenia ' niaki), części maszyn o ruchu obrotowym (obrot
drugiej z najpilniejszych potrzeb techniki miej- niaki), części maszyn do wciągania ciężarów 
scowej: wydawania polskich podręczników tech- (wciągniki), c1~ęści maszyn wstrzymujące (wstrzym
nicznych. Za najpierwszy i tymczasem najważ- niki), tłoki, tłoczyska i dławnice (tloczniaki), na
niejszy krok w wykonaniu postawionego zadania l pęd korbowy, części maszyn na przewody pły
uznano. pracę nad słownictwe~ techniczn.em i po- nów (prz~wo.dniaki), części maszyn wyrównaw
stanowlono wydać tłumaczeme podręczmka, wy- · cze (rowmakl). 
dawanego przez stowarzyszenie "Hiitte". Robniki (silnice robocze): uwagi wstępne, 

Wybrany w październiku r. 1899 komitet obrabiarki, dźwignice (silnice do podnoszenia cię
redakcyjny podręcznika w ciągu lat pięciu opra- żarów), dźwignice hydrauliczne, t. j. napędzane 
cowywał słownictwo i załatwiał inne dotyczące wodą, dźwigi, wyciągi (kopalniane), przenośniki i 
wydawnictwa sprawy. podnośniki, silnice do podnoszenia cieczy, clmu-

W treści ·stosowano się początkowo do 17-go chawy i kompresory (sprężarki). 
wydania niemieckiego, gdy jednak podczas pracy Silniki: część ogólna, silniki żywe, silniki 
ukazało się wydanie 18-e, wypadło wiel~ dodać, ~odne, silniki P.ar~we, kotl.y parowe, ~ilniki spa
wiele zmienić, aby skorzystać ze wszystklCh ulep- lmowe, uzupelmeme rozdz1ału o turbmach paro-
szeń i uzupelni~ń, wpro;vadzonyd~ _do nowego wych. . . . . . 
wydan_ia. N~ektore rozdz1aly. rozwm~ęte zostały Sp1sy alfn:betyczne: m~m1ecko :pols~1 sp1s 
szerzeJ (turbmy parowe, pędme, wodmctwo. rury), wyrazow tec?-mcznych,. rosyJsko-polski sp1s wy
inne skrócone, jako mniej ważne dla nn.szych po- , razów techmcznych, ~p1s rzeczy. . 
trzeb (np. formalności niemieckie przy zatwier- ~omitet redakcyJny podręczml~a "Tec~nik" 
dzaniu kotłów): czasem zmiana układu przyczy- ogłos1l zarazem konkurs na ulepszeme słowmctwa 
niała się do większej jasności (np. w rozdziale o technicznego, zas.tosowanego w t.omie I-ym rze
miarkownikach), gdzieindziej trzeba bylo sporo , czonego pod1·ęczmka, oraz warunki tego konkursu. 
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Kronika bie~ąca. 
Wytwórczość soli w Rosyi podług gubernii. 

Taurycka Permska 
Astra-

Rok L~ha11ska 
Ekatery-~Charkow- Chersoń- Orenbur-~Pozostale 

noslawska ska l ska l ska gubernie Razem 

t Y s i ę c Y p u d ó w 

!882 44 279 

l 
13695 268q7 333° l I 093 3 895 

l 
2099 6482 

l 
]Ol 770 

!883 25032 14 318 
l 

15019 l 5 013 l 457 2910 1 885 3838 6g472 
!884 18oss IS 392 10 370 6870 2 595 537 I 584 7og8 62 SOI 
I88S !6 !68 16o66 1-J 53~ 8 493 3 433 l g87 2 251 6248 6gi8o 
!886 !8870 1p66 14 813 l I l 873 s 135 220j l 538 5 366 73o66 l 

!887 17495 12 176 13727 l 12 9~3 3 336 36Z4 l 937 5 378 70616 
r888 13go8 

l 

g8 67951 9 2SS 1~ -22 12 579 2 4S3 2133 7003 )) 

1889 22471 16 611 19462 LJ 251 3 264 CJJ7 IÓ<)g 6 557 s5 122 
I8cp 23 520 17981 16 866 12 547 3 233 l 450 I 24~ 8016 84857 
I8g1 2oogo ,g 315 I9076 13 384 3 222 3.055 

l 
I 407 6041 82490 

18g2 21725 

l 
18 300 16o86 16 392 3 203 26rp I 265 9 381 89042 

1893 18386 17 l 14 16242 I6..jo6 2043 9GO I 499 9892 82482 
1894 18231 17868 . 

l 

I..J540 16rp3 l 2066 I 765 I 675 9627 82675 
I8g5 26 38o IÓ954 16;68 17 28g 2685 286-

l 
q63 9725 94029 ) 

I8g6 19827 16 111 l l 095 19087 2936 2838 l !64 9130 82188 
I897 

l 

l 
19372 17843 19 715 20402 3 3I7 2953 

l 
I 741 20011 95 354 

I898 17302 

l 
!8053 l I6124 22 757 3754 26I6 l 3I2 9999 9I 917 

I8gg 17763 19 570 l 20677 . l 24 t81 3Ó14 3002 l l 641 12 533 lo2 647 
IgOD 31774 J86q 23981 l 23 CJJ2 3 455 3949 l l 939 I2000 12o 147 

l l 
ICJJI 21216 18008 I9959 

l 
26667 3910 l 421 l 548 I l 4I8 lo4 I47 

1902 

l 
29822 18000 

l 
23 332 25 976 

l 
3614 

l 
3637 l )00 

l 
12000 117881 

ICJJ3 13938 18o6s 'li 295 l 26 )16 4 135 3000 2 397 12000 IOJ 346 

Wytwórczość rudy manganowej w ważniejszych krajach. 

Sta11.Y l l /H" a-l l Indye 
Razem 

Rok 
Rosya Niemcy Chili Zjedno- Belgia Francya.Grecya Austrya 

1~~E Brazylia Wschod-
l l 1 czone l l nie 

t Y s i ę c Y p u d ó w 

I892 12411 2oo8 12 135 i 844 l 024 l 978 715 l 843 
') ? - 2r9s8 

I8g3 r6 399 2 379 2 I35 479 976 23I8 323 843 

l 
? ') - 25 8s2 

I8g4 q864 2666 2135 391 l 3~2 2001 s67 843 ? ') - 24813 
I8gs 12398 2 521 l 46g 592 f37l 1 88s 567 488 620 ? - 21'i)l I 
18g6 12700 2749 l 595 625 l 419 l gog 946 362 2 334 

') - 24639 
18g7 I6o63 2870 2239 689 I 732 l 2269 726 

l 
610 6161 ? - 33 359 

18g8 20102 2645 l 272 98g I 003 l 948 861 867 l 7236 I 61 l 3750 42 284 
J8gg 40250 3742 2497 6q 738 2434 l 074 635 6403 3g65 s 400 67752 
tgoo 45946 3614 I 570 725 659 l 770 49' 88s 68go 6oos 8 100 77 !80 
lgDI 27028 3400 l I30 745 S20 J360 I 100 675 3680 6130 4740 so 453 
Ig02 28649 3040 793 l 020 

l 
88o 700 915 78o 2812 8810 4 230 5268g 

1903 2s267 2930 ? ? ? ? ? l ? ? ? ? ? 
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Wytwórczość rudy żelaznej w Rosyi.*) 
Rok 

1902 1903 

Rosya południowa i poludnio-
tysięcy pudów 

wo-zachodnia . 131882 107 297 
Ural 69250 55927 
Królestwo Polskie . 14781 10275 
Rosya środkowa. ()800 G503 
Rosya pólnocna i pólnocno-

zachodnia 2000 2000 
Syberya. 1000 1000 
Finlandya . 3500 3500 

Razem 229213 246502 

Spożycie rtęci w Rosyi. 

Wytwórczość 
Przywóz Wywóz l Spożycie Rok l z zagranicy za. granicę 

p u d ó w 

r882 2934 2 934 
r883 3 322 3 322 
r884 2 729 2729 
r88s 3 543 3 543 
r886 2878 2878 
r887 3911 l 252 5 !63 
r888 10002 214 10276 
r889 ]f) 202 28o 78o5 26J7 
r8go 17835 361 13885 .431r 
r8gr 19772 355 17471 26~6 ) 

r892 20926 355 19709 T 572 
r893 12271 597 8om 486J 
r8g4 II g6) 676 8 ss8 4 o83 
r89s 26 soo 476 26228 7-18 
r8g6 30004 915 29076 l 843 
r8g7 376oo 6ro 3Q266 
J8g8 22122 357 21 8q 66s 
r8gg 22126 376 20612 l 890 
rgoo 18 586 44° róog1 2 935 
1901 22 146 379 rs 310 7 215 
1902 25 -!24 399 21 410 4 413 

I90' 22110 soo 20000 2 ÓIO 

Czasowe zniesienie cła od węgła. W ko
palniach zagłębia Dąbrowskiego dnia 1 i 3 lute
go r. b. zaczęło się bezrobocie, co spowodowalo 
zawieszenie wydobywania węgla we wszystkich 
krajowych kopalniach. Na skutek starań miej
scowych władz administracyjnych od dnia 10 lu
tego r. b. węgiel zagraniczny, przywożony do 
Rosyi przez komory w Królestwie Polskiem, 
zwolniony zostal od cła na przeciąg czasu 2 ty-

*) Przegląd Górniazo-Hutniczy, r. 190-L, M 16, str . .L64. 

---

godni, t. j. do dnia 24: lutego r. b., następnie ulga, 
ta przedłużoną zostala znowu na dwa tygodnie, 
t. j. do dnia 10 marca r. h., poczem jeszcze na 
nowe dwa tygodnie, t. j. do dni.a 2-t marca r. b., 
wreszcie znowu na dwa tygodnie, t. j. do dnia 7 
kwietnia r. b. włącznie. Ulga ta miala na celu 
zapouieżellie brakowi węgla i nadmiernie wyso
kim jego cenom; cel ten niezupędnie jednak zo
stał osiąguięty. ponieważ kopalnie śląskie z chwi
lą wprowadzenia ulgi powyższej podniosły cenę 
węgla w porównaniu z poprzednią. tak iż pewna 
część straconego przez państwo dochodu z oplat 
celnych od węgla zagranicznego poszła nie na 
korzyść krajowyl'h spożywców węgla, lecz na 
korzyść wytwórców zagranicznyC'h. ·w drugiej 
połowie marca r. b. prawie wszystkie kopalnie w 
zaglębin Dąurowskiem byly już w biegu i mialy 
możność zadośćuczynić wszystkim potrzebom ryn-

1 ku tern więcej, że spożycie węgla w zakładach 
przemysłowych zm11iejszyło się skutkiem kryzy-

l 

su przemyslowego i zmniejszenia liczby godzin 
pracy w fabrykach, a zmniejszenie się spożycia 
domowego przedst<Lwia w tym czasie zwykle zja

' wisko, będące skutkiem nastania wiosny. Więk
szość zakładów przemysłowych podczas zniesie-
nia cla zaopatrzyła się w znaczne zapasy węgla; 
mniejsze zapasy posiadają te fabryki, które otrzy
mują węgiel od kupców hurtowych, mających 
wła.sne duże sklady, albo które nie mogą zaopa-

1 trywać się " ' większą iloś<~ węgla skutkiem bra-
ku miejsca lu b ~rodków l)ieniężnych. Przywóz 

l 
bez cła węgla śląskiego, z którym węgiel dąbrow
ski pod względem własności naturalnych nie mo

l że '" pólzawodniczyć, przyczynił kopalniom miej-
scowym wiele szkody, szczególnie wówczas, gdy 

l węgiel śląski sprzedawany był po t. zw. cenach 
1 na wywóz, t. j. cenach. niższych od tych, po ja-

kich węgiel sprzedaje się na Śląsku. S. 

Wytwórczość rtęci w ważniejszych krajach. 

Hi"z- l Stany Au· Wio· 
Rosy a :Meksyk l łtazem 

Rok 
pania Zjedno· st1•ya chy 

1 czone 1 ' 

p u d ó w 

18qr 107646 48434 35 2j8 20 130 19772 231 240 
1892 10268() 59280 33°8g 1984~ 29926 235 823 
r893 ror 626 63 867 l 31 230 

') 12271 231 8oo 
18g4 g8210 64 416 3172° 

') 
II 965 250100 

r8gs gr866 76433 31 659 12 200 26 500 r6 348 255 oo6 
r8g6 92g64 1 70 211 34404 li 346 3000-ł 13 2g8 252 227 

1897 105 4o8 59000 31 354 II 712 376oo 1/934 263oo8 
r8g8 103 151 6s 293 2995 1 !O 533 22 122 21 533 251828 
r8gg 82477 6o 573 32óg6 12 505 122 126 19764 228275 

'900 67771 s8g87 33 55° 13310 r8s86 20 435 214 903 
1901 sr 6so 62 370 34043 16972 22146 20452 2o8364 
1902 ? 67J6o 33go7 1 15 8JO 25 424 1 ? ? 
Igo3 59100 61 66o 131 930 !6480 22110 ? ? 

' 
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Wytwórczość koksu w Rosyi. 
l 

Gubernia Gubernia Rosy a 
Razem 

Rok Permska Tom~ka poludniowa 

p u d ó IV 

r88g s89723 3T0710 ro 207 ~~i; r T 107 ~og 

J890 572778 

l 
... p2 68g 170Sr 21 r r8 o56 678 

T8gT 521 q8 4T9766 20 -JOl 40<) 21 342 323 
18g2 652817 474 231 23 833 295 24 gl)o 34-1 

1893 62-1 ti65 n6ouo 23 7-10-107 2-JSOr 072 

18g4 S77 309 485 000 23 171 T()O 24 233 4<)9 
18g5 _128000 Tggooo 31038000 31 7Ó5 000 
18g6 58oooo 263 000 ~H -127 ooo 3S 270000 
18g7 349 000 (,ooo 48 r80000 48 535 000 
I8g8 519000 36000 7-1841 000 75 -126ooo 
I8g9 653000 22000 103623000 !04 2()8 0('0 

l 
lgDO 653000 22000 1·~1i 6~4000 T37 32QOOO 
1901 653000 22000 l20Q73000 T2r 6-18000 

1902 8os 624 - TOR . .p ;orT 1CX)212 635 
1903 lirliro -- T 122fi8.j!l TI2 38o02r 

Wytwórczość węgla 
ziemskiej w r. 1903.*) 

kamiennego na kuli 

Tonny [) 
.o 

Stany Zjednoczone 31901)8 ~28 36,65 
Anglia 230 3:3± 4:()9 26,46 
Niemcy 162312 075 18.65 
Francya 35002992 4.02 
Belgia. 23~70820 2.74 
Austrya 39 HU4 313 4,58 
Rosya. 15508H24: 1,78 
Szwecya . 320 3!10 0,04 
Hiszpania 2798113 0.32 
Włochy . .U3810 0,05 
Kanada . 71390.->2 0.82 
Transwaal 2258284: 0,26 
Natal 713548 0,08 
Indye . 7 480589 0.86 
Greeya 8 ~>±G o;oo 
Australia. 8 6B3 990 1,00 
Japonia 8945938 1,03 
Algier. . 285 0,00 
Pozostałe kraje .)782833 O.GG 

Razem. 870:1:91:1000 100,00 

Nowy. sl?osób wytapiania cynku. F. KEL

LERMANN. opiSUJe nowy sposób wytapiania cynku; 
zastępuJe on zupełnie obecne retorty destylacyjne 
szamotowe mało trwałe przez piece szybowe, 
w:skutek czego umożliwia przerób rudy w sposób 
ciągły. Ruda,. zmieszana z topnikiem i mate
ryalem redukującym (węgiel drzewny lub koks), 

*) Przegl.,d Górniczo-Hutniczy, r. 1905, ;y, , str. 

wrzuca się przez górny wylot pieca. Podnosząca 
J się para cynkowa i gazy przedostają _się .do zbie

racza, gdzie cynk ulega kondensacy1. Zużel w 
sposób zwykJy odpuszczany bywa dołem. N aj
ważniejszy jest wybór topnika, który powinien 
dawać z rudą latwo topliwy i łatwo plynny żu
żel. lvfaterya.łu redukującego doRypuje si~• w nad
miarze, a ciepło, potrzebT-Je do stopienia, dopro
wadza się z zewnątrz. Odpływ gazów spalenia 
tak jest skierowany, że nie stykają się- z pal'ą 
cynkową, wskutek czego przepnhnie cyn ku moż
liwie jest ograniczone. Kilka podoimych pieców 

l daje się zlączyć w jedną bateryę ze wsl)Ólnem 
paleniskiem do gazu generatorowego. KELLEHMANN 

l 
opisuje dold~dnie u.rządze.ni~ pie?a i jeg~ obsłu
gę, a wreszCie podaJe zużyme pahwa w Ciągu 24 

l 
godzin. (~hemik Polski). 

1 

Wytwórczość rtęci w Rosyi. 

\Vytwórczość rud rtęciowych 

Rok Guliernia 
W'ytwórczo~·ć 

Ekateryno-
Obwód 

Razen1 rtęci 

sławska 
Dagestański 

ł 

r885 126ooo - 126000 --
l 

r886 1720-!5 l - 172045 -
r887 762 300 l - 762 300 3911 
1888 2 nos 2j0 2 oos 250 10062 
r889 3 074 450 - 3 074 450 lO 202 
1890 3 68668o - 3 686 68o 17835 
1891 3 '57202 - 3 '57 202 19772 
r892 4 o84 659 - 4 o8-1 659 20926 
1893 3 793 950 l soo 3 795 450 !227T 
J894 4oo6 65o - 4 oo6 65o l! g6j 
18g5 5 145 pi 5 000 5 150700 26 )00 
18g6 5 201 440 7965 5 2CX) 405 30004 
r897 5 8s r 77o 2000 5 853 77o 376oo 
r898 5 33° 825 6ooo 5 336 825 22 !22 
T8gC) 5 271 171 2i5 5 271 386 22 !26 
lgoD 5 472 94' 13 !78 5486119 r8 586 
190! 6 r63 390 - 6 163 390 22146 
1902 6og788o 25000 6 122 000 25 424 
1<:)03 57407S0 30000 5 770750 22 l !O 

Zastosowanie kadmu. Dotąd metal • ten 
względnie małe mial zastosowanie, głównie do 
stopów łatwo topliwych oraz w postaci siarczku, 
jako wielce wartościowa farba żólta. Niedawno 
EnrsoN użyJ' kadmu do budowy akumulatorów, jak 
dotąd bez wielkiego zresztą powodzenia. A. Fr
scHER pragnie znów zastosować kadm do pokry
wania przedmiotów żelaznych dla zabezpieczenia 
ich od rdzy'. Nad cynkiem kadm ma tę wyższość, 
że powierzchnia pozostaje zawsze błyszczącą, a 
nie matową i szarą, jak u cynku. W porówna
niu zaś z cyną kadm jest twardszy i warstwa je-
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g o dłużej si<; przechowuje. Pokrywać kadmem l temperaturze 40° prądem o napięciu 4-5 V. Na 
naj lepiej jest elektrolitycznie. W gglan kadmu, t anodzie zawiesza się płytę kadmową. Nie tylko 
strącony z 3~ g _ chlorku kadm~u, rozp~sz?za ?ię w J ż~l~zo lecz i miedź lub inne metale dają się rów-
50 g KCN 1 htrze wody. ElektrolizuJe s1ę w mez pokrywać warst-..vą kadmu. (Chemik Polskil. 

Przywóz węgla kamiennego z zag ranicy do Rosyi w grudniu ·r. 1904 
dów). *) 

Rok 1903 

(w tysiącach pu

Rok 1904 
. . Od l stycznia do . Od l stycznia do 

Grudo11en lll grudnia Grudz1eń 81 grudnia 
P rzez komory morza Bałtyckiego 5112 139078 5935 1:1:7576 

" " " 
Czarnego 47 1544 1097 

" " 
zachodniej granicy lądowej . 2872 344-79 3347 32915 

" 
pozostale komory 988 7078 238 11288 

Razem !!0'20 182179 9520 192 876 

Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego 
nia do 31 g r udnia (w tysiącach pudów): 

wynosił w okresie czasu od l stycz-

Z Niemiec . 
" Anglii . 

*l Przegląd Górniczo-Hutniczy, X. (j (36" str. l-14. 

Rok 1D03 
41810 

114-l-8-1: 

Rok 1904 
31:5 526 

150368 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w grudniu r. 1904 (w t.ysiącach pudów).*) 
Rok 1903 Rok HJ04 

Przez komory morza Bałtyckiego 
G•· udzień 

Od l s tycznia do 
Grudzień 

Od l stycznia do 
:;1 e;ruclni a 31 grudnia 

176 u 081 4~7 8014 
" " zachodniej granicy lądowej 2286 23189 2575 27 193 
" pozostałe komory . 42 338 28 399 

Razem 2504: 30208 3030 35606 

K. 

Podług ważniejszych krajów przywóz koksu wynosił w okresie czasu od l stycznia do 31 grud
nia (w tysiącach pudów): 

Z .l' iemiec 
" Anglii . 
" Austryi. 

*l Przegląd Górniczo-liutniczy, .\l 6 (ll6l, str. 14ł. 

Rok 1903 
997D 
303o 

14436 

Rok 1904 
10264 
3994 

18 152 K. 

Przywóz z zagranicy do 
tysiącach pudów).*) 

Rosyi wytworów przemysłu cynkowego w grudniu r. 1904 (w 

Rok 1903 Rok 1904 
, . . Ocl l stycznia do .. 

hrudz1en lll grudnia Grudz1en 
Od l stycznia do 

31 grudnia 

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

Podług ważniejszych krajów przywóz cynku wynosił 
grudnia (w tysiącach pudów): 

z Niemiec 

" 
Anglii 

" 
Belgii 

*l Przegląd Górniczo-Hutniczy, :N! 7 (37}, str. 168 . 

51 606 45 728 
2 17 l 27 

10 221 11 216 

w okresie czasu od l stycznia do 31 

Rok 1903 
492 

14 
41 

Rok 1904 
554 

17 
34 K 

.llossoJieHo .[JeHsypoiO, 2 anp-BJUI 1905 r. 

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