
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISMO, POSWIĘOONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U G ÓRNIOZEGO I HUTNICZEGO. 

M 9 (39). Dąbrowa, dnia l maja 1905 r. Tom II. 

ROZPORZĄOZENJA RZĄDOWE. 

PRZEPISY, 
tyczące s i ę zapobiegania wypadkom nieszczę

śliwym przy robotach w zakładach hutniczych. 

przyłbicę żelazną, przymocowaną rzemieniem do 
czapki. 

§ 16. Zabrania się uprzątanie podczas dzia
łania młotów i walców znajdujących się obok nich 
żużla i młotowin. 

(Ch\g dalszy, p. X. 8, str. 169). § 17. Przy obcinaniu końców ost.atnie ude-
§ 11. Zabrania się składania gorących duli rzenia należy dawać słabe; oprócz tego majster 

w miejscach mokrych lub oblewania ich wodą; przy młocie powinien czuwać, żeby nikt nie stał 
wówczas tylko można kl'aść dul na kowadło, gdy w takiero miejscu, dokąd mogą odlatywać obci
nalana na niego woda spłynęła i wyparowała i nane kawałki. 
potem, jak zostały z niego zmiecione kawałki § 18. Frzy obcinaniu lub łamaniu na zimno 
młotowiny i żużla. kawałków żelaza, stali i bloków rozbijane przed-

§ 12. Mas>'~ynista wówczas tylko może spu- mioty należy trzymać kleszczami a bynajmniej 
ścić młot na dul lub odkuwany przedmiot, kiedy nie rękami; zabrania się również zdejmowanie rę
majster przy młocie da mu odnośne polecenie lub karni pozostałych na kowadle obcinków a należy 
sygnaL Majster ze swojej strony przed daniem korzystać w tym celu z żelaznych prętów, mio
takiego polecenia lub sygnału powinien przeko- tel i t. p. Przy zatrzymywaniu młotów toporni
nać się, czy odkuwany przedmiot dobrze leży na czych i wyprostowywujących podstawkę pod 
kowadle i czy może otrzymać dobre uderzenie mlot należy stawiać podczas najwolniejszego bie
młotem. W tym celu majster powinien polecić gu. Przy obcinaniu żelaza zapomocą nożyc za
maszyniście położyć młot na odkuwany przed- brania się chlopcu lub robotnikowi, uprzątające
miot i po przekonaniu się, że przedmiot leży do- mu kawałki albo obcinki, podchodzić pod sprę-
brze i mocno, zawołać: "uder>'~". żynę, naciskającą nożyce. 
. § 13. Podczas działania młotów znajdujący § 19. Podczas podawania ciężkich pakietów 

s1ę przy nich maszyniści i robotnicy powinni spawalnych lub blach do walców albo młotów 
uważ?ie sluchać i spełniać zlecenia majstra przy toporniczych robotnicy powinni znajdować się z 
mloe1e. tyłu wózków. 

§ 14. Podczas działania młotów obok nich § 20. Haki, zapomocą .których podtrzymują 
w przestrzeni, ogrodzonej tarczami ochronnemi, się pakiety albo sztaby, po ustaniu potrzeby, po
mogą .znajdować się tylko ci robotnicy, dla któ- winny być n&.tychmiast uprzątane na wyznaczo
rych Jest to rzeczywiście koniecznem, przyczem ne dla nich miejsca. Podczas biegu pieców ga
rob?tnicy ci powinni zająć mieJsCa, w których zowych oraz przy ich rozpalaniu nie wolno żad
by~Iby możliwie najlepiej zabezpieczeni od odpa- nemu z robotników stawać lub odpoczywać obok 
daJących kawałków; pozostali robotnicy, nie za- nich dla uniknięcia zagorzenia i oparzenia. Przy 
trudnieni bezpośrednio przy odkuwaniu pod mlo- obracaniu dula w piecach należy o tern zawiada
tem, ;powinni wówczas znajdować się poza tar- miać, żeby robotnicy z drugiej strony pieca od
czarni ochronnemi. Tak majster przy mlocie jako chodzili od okna roboczego. 
postawieni przy nim robotnicy obowiązani są usu- § 21. Przed puszczeniem w ruch silnicy, 
wać osoby postronne, zbliżające się do mlotów poruszającej ciąg walcowniczy, od pieców spaw~l
podczas ich działania. nych daje się odpowiedni sygnał maszyniśCie. 

§ 15. Majstrowie przy mlotach i walcowni- Przed puszczeniem w bieg silnicy maszynista po
c~ podczas roboty powinni być. odziani stosow- winien przekonać się, czy wszystkie przek~adnie 
me do wskazań, zawartych w ogólnych przepi- są w porządku i czy przy ciągu walcowmcz;vm 
s~ch ostrożności i obowiązani są oprócz tego no- nie wykonują się roboty, oraz obowiązany Jest 
s1ć far~uchy skórzane. Robotnicy, wykuwający dać ze swojej strony sygnał ustanowiony, po usly
k~walkt pudlowe pod mlotami, powinni być oho-, szeniu którego robotnicy, czemkolwiek byliby za
Wlązkowo zaopatrzeni w dlugie fartuchy skórza- trudnieni, powinni natychmiast odejść od ciągu 
ne z rękawami, rękawice skórzane i siatkową walcowniczego. 
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§ 22. Jeżeli podczas walcowania ujawnią się 
jakiekolwiek nieporządki, niedoHadności lub prze
szkody wypadkowe, zagrażające polarnaniem wal
ców lub niebezpieczeństwem dla robotników, wów
czas powinien być natychmiast dany sygnał: na 
zatrzymanie silnicy, nadającej ru~h ciągowi wal
cowniczemu, do którego to sygnału powinni bez
warunkowo stosować się tak maszyniści, jako i 
robotnicy przy piecach spawalnych oraz walcow
nicy. Bieg pomienianej silnicy może być wzmoc
niony tylko po zupalnem usunięciu wszy tkich 
zauważonych niedokładności i nie wcześniej, jak 
po daniu ustanowionego sygnalu, zawiadamiają
cego robotników o puszczeniu silnicy w bieg. 

§ 23. W alecwane bloki, sztaby i t. p . po
winny być przepuszczane przez oddzielne żłobki 
walców koniecznie w tym porządku, jaki wska
zany jest przez majstra, zawiadującego walcowa
niem. 

§ 24. Przewalcowane bloki, sztaby i t, p. 
powinny być natychmiast usuwane od ciągu wal
cowniczego i układane w przeznaczonych w tym 
celu miejscach. 

§ 25. Smarowanie trybów i czopów ciągu 
walcowniczego należy wykonywać p,odczas zatrzy
mania silnicy, albo w razie koniecznej potrzeby 
przy najwolniejszym biegu silnicy. 

§ 26. Zastawy, kraty i wogóle wszelkie 
urządzenia ochronne, służące do ogrodzenia kól 
zębatych, sprzęgaczów i innych połączeń ciągu 
walcowniczego. powinny być zamknięte podczas 
biegu walców. 

§ 27. Zabrania się podczas biegu walców 
wchodzenie na postawy walców, przechodzenie 
przez połączenia lub stawanie na ławce i belce 
przed walcami. 

§ 28. W walcowniach drutu robotnicy, za
trudnieni przy ciągu walcowniczym i przy nawi
jaczce, powinni podczas walcowania stać w prze
znaczonych dla nich miejscach za slupkarni 
ochronnymi. Zabrania się przechodzenie podezas 
biegu walców przez pętlice drutu, przechodzenie 
obok żlebków wyjściowych lub stawanie przed 
nimi. 

§ 29. Robotnik przy nawijaczce obowiąza
ny jest ciągle czuwać nad nawijanym drutem i 
powinien być w każdej ch wili gotowym do za
trzymania nawijaczki. 

§ 30. Podczas dotaczania walcy w posta
wach silnica powinna być puszczona tylko na 
wolny bieg; zabrania się stawianie podpór pod
czas biegu maszyny. 

§ 31. Zabrania się dokonywanie w biegu 
jakichkolwiek reparacyi mlotów, ciągów walcow
niczych, pras, pil::, nożyc i t. p. jak również usta
wianie kierowników w biegu ciągów walcowni
czych. 

§ 32. Robotnicy, wyznaczeni do pracy przy 
różnych prasach, nożycach i pilach, powinni wy
konywać swoją robotę że szczególną uwagą i nie 

dopuszczać do rzeczonych urządzeń robotników 
postronnych. Uprzątać z pod pras, nożyc i pil 
obcinki, odlamki i opiłki można wówczas tylko, 
kiedy mechanizmy te nie są w biegu. Zabrania 
się cięcie drzewa pilami, służącymi do cięcia me
talu. 

§ 33. Obcięte kawalki i sztaby metalu jak 
również odcięte od nich kawalki nie powinny 
być bezladnie rzucane na podłogę, lecz winny 
być prawidłowo układane w przeznaczonych do 
tego miejscach w pobliżu prasy, pily lub nożyc . 

§ 34. Robotnicy obowiązani są stawiać i 
klaść wszystkie narzędzia na swoich miejscach w 
zupełnym porzZldku, żeby w razie gwałtownej po
trzeby można bylo łatwo bez zamieszania wziąć 
potrzebny przedmiot. W żaden sposób nie do
zwala się zakładać narzędzia (drągi i inne) wy
soko na belki, podciągi i t. p. 

§ 35. Kobiety i młodzież nie dopuszczają 
się do robót przy piecach pudlowych, spawalnych, 
fryszerskich oraz w walcowniach. 

Dział XI. 
Przepisy ostrożno .~ci dla zarzqdów zakladów i robot
ników w celu zapobiegania wypadkorn nieszczęśliwym 

podczas pracy w stalow11iach. 

I. P r z y g rus z k a c h B e s s e m e r a i T h o m a s a. 

§ l. Podczas napełniania, działania i opróż
niania gruszki robotnicy powinni odejść od niej 
o ile można dalej. 

U w a g a. W zakładach bessemerowskich i 
thomasowskich, szczególnie przy malych gruszkach 
Bessemera, urządzenia do odprowadzania dymu 
(daszki, klapy i inne) powinny odprowadzać dym 
z zakładu o tyle dobrze, żeby ten ostatni nie 
mógl przyczynić pracującym ani zagorzenia, ani 
uszkodzenia wzroku. 

§ 2. Przed wpuszczeniem surowca do grusz
ki robotnik, zatrudniony przy tej czynności, po
winien uprzedzić o tem zapomocą specyalnego 
okrzyku. Również wyraźne, znane wszystkim ro
botnikom sygnaly powinny poprzedzać podnosze
nie i opuszczanie gruszki podczas wdmuchiwania 
wiatru; po daniu takich sygnałów wszyscy znaj
dujący się w stalowni robotnicy obowiązani są 
opuścić przestrzeń, narażoną na padanie iskier. 

§ 3. Robotnicy, zatrudnieni przy gruszkach, 
obowiązani są oczyszczać z wszelkich odpadków 
rury wyciągowe, daszki ochronne i przylegające 
do gruszek części dachu stalowni lub w swoim 
czasie zawiadamiać majstra o konieczności doko
nania takiego oczyszczenia. Przy tej pracy jak 
również przy wyłamywaniu spodków gruszek na
leży zwracać u wagę, żeby nie przyczynić komu
kolwiek uszkodzenia skutkiem spadających z wy
sokości odlamów. 

§ 4. Podczas reparacyi gruszek te ostatnie 
powinny być umocowane w ten sposób, żeby pod-
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czas roboty nie mogły poruszyć się. O wszelkich 
wykonywanych w gruszkach robotach należy za
wiadamiać majstra tak przed ro~poczęciem · tych 
robót, jak równ~eż i po. ich ~ko?-czeniu .. 

§ 5. J eżeh skutlnem JakiChkolwiek przy
czyn zadym~nie ni~ może osią~nąć należytej prę~
ności, w takim razie maszymsta przy maszyme 
wiatrowej obowiązany jest natychmiast zawiado
mić o tern majstra przy gruszce zapomocą okreś
lonego sygnału, a majster ten ze swojej strony 
obowiązany jest po otrzymaniu powyższego sy
gnału zaraz nachylić gruszkę. 

II. Przy piecach martenowskich. 

§ 13. Przy na~adowywaniu i wyładowywa
niu bloków jak również przy poruszaniu i opusz
czaniu wlewnic i kotłów odlewniczych zapomocą 
żórawi robotnicy powinni umieszczać się w ten 
sposób, żeby w razie zerwania się haka lub lań
cucha nie mogli oni doznać uszkodzeń od spada
jących przedmiotów. 

§ 14. Poruszanie i kierowanie wiszących 
na żórawiach przedmiotów dozwala się tylko za
pomocą haków, drągów lub wog óle specyalnych 
w tym celu urządzeń. 

§ 15. W tym czasie, kiedy w kanale odlew
niczym znajdują się robotnicy, zabrania się prze
suwanie nad tym kanał'em kotłów odlewniczych, 
wlewnic, bloków i innych przedmiotów. 

§ G. Czyszczenie cugów i puszczanie gazu § 16. W razie silnego wrzenia metalu w 
do pieca (po zatrzymaniu tego ostatniego) powin- kotle zabrania się stanie blizko kotła. 
ny być wy ko11ywane nie inaczej, jak w obecno- § 17. Wszystkie miejsca, skąd mogą wypa
ści majstra, który obowiązany jest czuwać, żeby dać odpryski żużla i metalu, powinny być ogra
nie zdarzył'o się wybuchu. dzone tarczami, jeżeli nie przeszkadzają temu 

§ 7. Przed spuszczeniem metalu lub żużla warunki fabrykacyi. 
majst!:łr powinien uprzedzić o tern robotników, Uw aga. Przy spuszczaniu żużla z pieców 
znajdujących się w kanale odlewniczym, poezero martenowskich rym1ą miejsce, dokąd żużel sply
robotnicy ci obowiązani są natychmiast oddalić wa, powinno być na ten czas ogrodzone z trzech 
się w miejsce bezpieczne. stron tarczami żelaznemi. 

§ 8. Podczas czyszczenia wentyli i wszel- § 18. Przepisy ostrożności, ustanowione dla 
kich robót w kanale powietrznym powinni ko- odlewni (dział' IX), jak również przepisy odnośnie 
niecznie znajdować się robotnicy zapasowi w celu do czyszczenia przewodów gazowych i generato
okazania w razie potrzeby natychmiastowej po- l rów (dział XII) winny być zachow:vwane i w 
mocy pracującym. stalowniach. 

§ 9. Przez cały ezas topienia rynna, po § 19,. Zabrania się w stalowniach praca ko-
której spuszcza się metal z pieców do kotła, po- biet i m~odzieży. 
winna być ustawiona w ten sposób, żeby w razie 
przedwczesnego przepalenia się otworu wyloto
wego strumień metalu nie mógł' wypłynąć do 
miejsca, przeznaczonego na żużel. 

§ 10. Zabrania się podczas reparacyi pie
ców chodzenie po sklepieniach tych ostatnich 
inaczej. jak po deskach, potażonych na spoje
niach lub armaturach pieców. 

III. Prze p i s y ogól n e. 

§ 11. Zabrania się opróżnianie wózków, w 
których żużel jeszcze niedostatecznie wystygł', 
oraz wrzucanie do wody gorących kawalków żuż
~a. Również zabrania się uderzanie w niezastygły 
Jeszcze żużel mokrymi lub zimnymi przedmiota
mi; wszystkie niezbędne do roboty nad takim 
żużlem narzędzia powinny być uprzednio ogrza
ne. Te miejsca, dokąd spuszcza się żużel, powin
ny być suche. Wlewnice powinny być suche i 
m?cno przylegać do spodków, w których nie po
Winno być pęknięć. 

§ 12. W tych razach, kiedy poruszanie plat
fo.rmy z wlewnicami wykonywa się silą robotni
kaw,_ zabrania się poruszanie jej bezpośrednio rę
kami, a powinno być ono wykonywane zapomo
c~ lańcucha lub innego jakiego przewodu mecha
mcznego. 

Dział XII. 

Przepisy ostrof:no./;ci dla sarzadów zaldadów i robot

nilłów ·w celu zapobźe{(anźa wypadkom nieszczr;.~liwym 
podczas pracy przy ge11erat(lraclz i piecach, opala-

11yclz gaBem. 

l 
§ l. Przy piecach, opalanych gazem, szcze

gólna uwaga winna być zwracana na zupełnie za
. ciawalającą budowę przyrządu, służącego do łą

czenia generatora z przewodem gazowym i do 
wyłączania ich. 

§ 2. Wpuszczanie gazu do przewodu gazo
wego i wypuszczanie z niego gazu powinno być 
wykonywane nie inaczej, jak w obecności majstra 
i z zachowaniem pewnych środków ostrożności, 
ustanawianych przez każdy poszczególny zarząd 
zak~adu w zależności od warunków miejscowych 
i zatwierdzonych przez inżyniera okręgowego. 

§ 3. W razie braku gazu bieg pieców po
winien być natychmiast wstrzymany. 

§ 4. Przy rozpalaniu pieców gazowych 
pierwsze wpuszczenie gazu z generatorów do 
ogrzanych w stopniu dostatecznym palenisk po
winno być wykonywane pod bezpośrednim dozo
rem majstra. Przy rozpalaniu generatorów wy
twarzający się gaz, w celu wytłoczenia powietrza 
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z przewodów gazowych, powinien być wypusz
czany do komina w przeciągu 10-20 minut, co 
zapobiega możności wybuchu w chwili zapalania 
gazu w piecu. 

§ 5. Jeżeli w piecu, opalanym gazem, za
chodzą wybuchy, to robotnicy powinni natych
miast zawiadomić o tern majstra, który z swojej 
strony obowiązany jest zaraz przedsięwziąć środki 
dla usunięcia wybuchów. 

§ 6. Zauważone w generatorach i przewo
dach gazowych pęknięcia i szpary powinny być 
natychmiast zalepione gliną w celu zapobieżenia 
wyciekanią gazów lub wciskania się powietrza. 

§ 7. Podczas czyszczenia i reparacyi gene
ratorów, regeneratorów i kanałów koniacznem 
jest dokła~ne oddzielenie części reparowanej od 
calego systemu ogrzewalnego. 

§ 8. Wszelkie roboty w generatorach i prze
wodach gazowych mogą być wykonywane nie 
inaczej, jak wobecności kogokolwiek z osób za
rządu zakładu i felczera i tylko po zupalnem 
zamknięciu dostępu gazów palnych do przewodów 
gazowych, po dostatecznem ich wystudzeniu 
i należytern przewietrzeniu, t. j. kiedy zawarte 
w nich powietrze uznane będzie za nieszkodli
we. Przez caiy czas trwania takich robót win
ny być otwarte wszystkie iazy i klapy bez
pieczeństwa; pracujący w przewodach g azowych 
powinni być możliwie częśeiej zmieniani i zawsze 
powinni znajdować się robotnicy zapasowi dla 
dozoru nad pracującymi w rurach i dla natych
miastowego w razie potrzeby okazania pomocy. 
Powinny być przedsięwzięte środki w tym celu, 
żeby robotnik, który uczuje ~ię niedobrze, mógl 
dać o tern sygnai doz-orującemu nad nim robotni
kowi zapasowemu. :W naczyniach do oczyszcza
nia gazu lub wannach przy czyszczeniu szlamu 
szczególniej w nocy powinni pracować nie mniej 
jak d waj robotnicy. Jeżeli zachodzi potrze ba. ro
botnicy powinni być zaopatrzeni w lampy bez
pieczeństwa. 

Dział XIII. 

Pr.ffepisy ostrożności dla z arz q.dów zalltadów i robot_ 
ników w cel1t z apobiegania wypadkom nieszczęśliwym 

podczas pracy przy przyrz q.d.ach ogrzewających. 

A. Przy przyrzq.dach rurkowych. 

§ 1. Dla obsiugi rurkowych przyrządów 
ogrzewających powinien być wyznaczany spe
cyalny robotnik, dobrze obznajmiony z dozorem 
palenisk gazowych (z pośród doświadczonych pa
laczy). Taki gazownik powinien znajdować się 
przy przyrządach podczą.s swojej dniówki, nie 
odchodząc od nich. 

§ 2. W przyrządach rurkowych, nie zaopa
trzonych w oddzielne ceglane przegrody żarowe, 
na rusztach powinna zawsze znajdować się pewna 
ilość paliwa twardego w celu zapobiegania gaś-

nięciu gazu i tworzenia się mieszaniny wybu
chającej. 

§ 3. Gaz powinien być wpuszczany do pa
leniska przyrządu lub do komory paleniskowej 
stopniowo zapomocą osLrożnego otwierania wen
tyla zasilającego potem, jak przewód gazowy, do
prowadzający gaz do przyrządu, napełniony jest 
gazem, który wyparl wszystko znajdujące się w 
niem powietrze, i w palenisku przyrządu lub w 
komorze paleniskowej rozpalony zostal ogień. 

§ 4. Jeżeli skutkiem jakiejkolwiek przy
czyny ilość gazu, dopływającego do paleniska, 
znacznie zmniejszy się i gaz będzie slabo dopły
wał lub czaso:vo clopiyw jego zupe!n~e ustanie, 
należy zupelme zamknąć wentyl zasilaJąCY a na 
ruszta dolożyć paliwa twardego. Gdy w przewo
dzie gazowym ciśnienie gazu ponownie podniesie 
się, można go znowu....ostrożnie wpuścić do przy
rządu. Wogóle należy czuwać, żeby ciśnienie ga
zu w rurze doprowadzającej bylo większe od 
atmosferycznego. 

§ 5. Zabrania się wchodzenie do przyrządu 
podczas wymiany przepalonych rur ogrzewają
cych, dopóki aparat zupełnie nie wystygł. Otwie
rać otwory boczne i pokrywy górne można wów
czas tylko, gdy przekonano się, że wentyl gazo
wy jest szczelnie zamknięty i uie zachodzi prze
ciskanie się gazu do przyrządu. W chodzenie do 
przyrządu dozwala się wówczas tylko, gdy ten 
ostatni zupełnie wystygł i po przekonaniu się, 
że przeciskanie sję gazu nie zachodzi, że otwory 
boczne i pokrywy górne są otwarte i że w 
przyrządzie zachodzi przewietrzanie naturalne za
pomocą świeżego powietrza. 

§ G. Do wyreparowanego przyrządu można 
wpuszczać gaz potem, gdy przyrząd będzie do
brze wysuszony i ogrzany i gdy w jego palenis· 
ku będzie rozpalony ogień. Gaz należy wpusz
czać po uprzedniem przekonaniu się, że wszyst
kie otwory i pokrywy są szczelnie zamknięte i 
że doplyw powietrza otaczającego zachodzi nie 
inaczej, jak przez przyrząd dmący lnb przez otwo
ry, przeznaczone specyalnie do tego celu. 

B. Przy przyrzepłach regeneracyjnych . 

§ l. Do obslugi regeneracyjnych przyrzą
dów ogrzewających (Massika i Orookesa, Whit
wella, Oowpera i in.) powinni być wyznaczani 
specyalni gazownicy lub robotnicy, dobrze ob
znajmieni z tą czynnością, w liczbie zależnie od 
potrzeby nie mniej jak dwóch na każdą zmianę 
do każdej grupy ogrzewaczy (t. j. 3 lub 4). 

§ 2. Obowiązkiem gazowników jest tak czu
wanie nad prawidłowym stanem i działaniem 
wentyli ogrzewaczy, jak również otwieranie i za
mykanie wentyli przy zmianie z gazu na powie
trze lub odwrotnie oraz przy włączaniu ogrze
waeza do grupy i przy wyłączaniu go w celu 
czyszczenia i reparacyi. 
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§ 3. Przy puszezaniu kolejnego lub zrepa- Dział XIV. 
rowaneO'O ogrzewacza "na gaz" należy przekonać Pr;·episy ostrożności dla zar.e:qdów .:;a/ztadów i robot
się czy

0 
wszystkie otwory i lazy są szczelnie zam-

knięte i zalepione, zamknąć wenty Je wiatr~ z~m- nil~ów podczas pracy 'W Ilutaeli cynkowyclz. 
neO'O i gorącego, otworzyć wentyl dymowy 1 wow- § l. Pomieszczenia, w których wykonywa 
cz~s dopiero przystępować do wpuszczania gazu się prażenie rud cynkowych lub wytapianie cyn
do przyrządu. W tym celu należy przedewszyst- ku, powinny być przestrone, wysokie i posiadać 
kiem otworzyć wentyl dla powietrza, rotrzebne- ciągle przewietrzanie 
O'O do spalania gazu, i po przekonaniu się, że w Podł'oga w tych pomieszczeniach powinna 
~grzewaczu zachodzi doln-y ciąg, ostrożnie otwo- być dostatecznie równa i szczelna i winna istnieć 
rzyć do polowy wentyl gazowy. możność u.suwania z niei _kurzu_ i ~mie_ci na mo-

Jeżeli gaz przy wchodzeniu do ogrzewacza kro . . Oprocz teg~ wpobhżu p1ecow 1 kanaló~ 
sam zapalił' się, wówczas można uregulować jego podz1em~yc~ powmn.y być zbudowane urządzema 
dopływ oraz powietrza do spalania; jeż.eli nat<;>- do skra;rnama po_dlogL . . 
miast gaz wszedł do ogrzewacza, lecz me zapahl l . S?1any powm~y być gładlne,. z~by .na nic:h 
się, należy zapalić go za pomocą podstawiania na me mogł gromadzić się . l~urz. J ez~h śc~any me 
długiej tyce lub drągu do otworu, doprowadzają- są wymal~wal!e. farbą oleJną lub m.e o?h?owane, 
ceO'O powietrze do spalania o·o'rejących pakuł to przynaJmnieJ raz na rok należy Je b1ehć .. Na
na~yconych naftą. Gazownit ~ykonywujący to: leży un~kać gro~a~zenia się ~urzu na częściach 
powinien stać zboku a nie przed samym otworem. budynkow _lub .P1ecow albo me dopuszcza? tego 

Jeżeli gaz idzie do ogrzewacza słabo lub w g~·omadzema ~1ę zapomocą dobrego przewietrza
malej ilości przy podstawianiu pakuł goreiacych n~a budyn~u 1 dobrze 1_1rząclzonego . odprowadza~ 
wybucha i' znowu O'aśnie należy natychiniast ma pary 1 gazów z p1eców. Belki dachowe 1 

0 ' · l · ' l h · b ć zysz-zamkiJąć wentyl gazowy i przekonać się czy Wierze ty p1eco~ .c.yn c~wyc powumy y . oc 
przyczyna tego nie leży w zlym gatunku s~mego czane me rz.adzieJ Jak Jede~t raz na rok, :przyczem 
gazu, w zbyt słabym jego dopływie, w zlym sta- pod_czas taklego czyszczema huta powmna być 
nie przewodu gazoweo·o lub sameo·o ogrzewacza. zatrzymana. . . . 

':' o, . § 2. Rozdrab1ame Tudy dozwala s1ę wyko-
. § 4. :wpusz~.zame gazu do ogrzewacza św1e- nywać wyłącznie tylko w przyrządach, w ten 
zo wyreparowane0~ lub wyczyszczonego _albo do sposób urzadzonych żeby kurz nie móO'{ trafiać 
będącego długo meczynnym dozwala . ~nę tylko do om'e. · e. ·ob'oc ych 0 

. k · · · . t · t d b . p 1 szcz n r z . 
po prz~ onamu s1ę_, ze ~para. Jes o rze wysu- § 3. Prażenie . rud, zawierających ble~dę 
szony 1 dostateczme ogrzany. . cynkową, powinno być wykonywane w oddz1e_l-

§ 5. P1:zy przep7owadzamu ogrz~wacza "z nem pomieszczeniu, przyozem wydzielający s1ę 
g~zu" na "Wiatr" nalezy prze~ewszystki~m _szczel- bezwodnik siarkawy nie powinien być wypuszcza
me za~knąć wentyl gazowy 1 pozostawić_ Jeszc~e ny na powietrze, lecz powinien iść na wyrób 
na pew1~n czas otwarte :ventyl dymowy_ 1 otwo~ kwasu siarczanego (lub iarkowego) lub być po
dla pow;etrza do . palama. Gdy 1~esztki gazu 1 chłaniany przez rozpuszczalne w wodzie zasady (wo
wytworo:v spalama zos~an_ą zupelme z ogrzew~- dę lub mleko wapienne), a gazy wytworów spala
c_za usumęte, oba wyrniemone wentyle zamykaJą nia, które zostały niepochłonięte, powinny być 
~1ę. Po_tem n~leży otworzyć ~en~yl, doprow~dza- usuwane przez komin wysokości nie mniejszej jak 
JąC! Wiatr zimny, a następme 1 wentyl Wiatru 50 metrów. Piece prażalne w ty~ wypa~ku_ :eo
gorącego. . winny być budowane na zasadzie tych Istme~ą-

§, 6. P_rzy zatrzymywamu ogrzewac~a w ce- cych systemów, w których nie zachodzi wydzie
lu_ wyłączema go z grupy przedewszysthem na- lanie się wytworów spalania do pomieszczeń, w 
l~zy zamknąć_ wenty_l wiatru gorącego a_ następ- których znajdują się robotnicy. . . 
me wentyl w1atru z1~nego. Potem ~alezy otwo- Prażenie galmanów i innych rud, zawieraJą
r~yć wentyl dla powietrza do spalama a następ- cych krzemiany lub tlenki cynku, może być wy
me wentyl dymowy. . . . konywane i w budynkach hutniczych, gdzie p~o-

8:-dy w ogrzewaczu zachodzi 01ąg J?OWietrz~ wadzi się wytapianie cynku, w oddzielnych pie
otaczaJącego, należy otworzyć ":szystkie lazy 1 cach, lecz z warunkiem. że gazowe wytwory s:pa
otwory w celu prędszego ostygama ogrzewacza. lania będą usuwane albo do wspólnego komma 

§ 7. W chodzenie ludzi do ogrzewacza w wyciągowego, albo do osobnych kominów wyso-
celu czyszczenia i reparacyi dozwala się wów- kości nie mniej, ja_k ~5 ~etrów. . . 
c~as _tylko, gdy przekonano się, że ogrzewacz zu- § 4. Dla umkmęc1a tworzema s1ę kurzu 
pełme wystygł, że powietrze w nim jest zupełnie wyprażona drobna blenda cynkowa, dowożona do 
c~yste i nie zawiera gazu lub wytworów spala- pieców z innych pomieszczeń, powinna być co
ma i że wentyle gazowy, dymowe i wiatru go- kolwiek zwilżona przed naładowaniem do taczek 
rącego są szczelnie zamknięte i nie zachodzi lub wagoników. 
przez nie najmniej5lzego przeciskania się. § 5. K:urz, gazy i para, wydzielające się 
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przy wytapianiu cynku, powinny być albo chwy- ny tych pomieszczeń, jeżeli są one z kamienia, po
tane w pobliżu ich ujścia z mufli, albo odprowa- winny być gładko wytynkowane; jeżeli są z drze
dzane w calości do kanałów wy <.:iągowych, połą- wa, powinny być obite dobrze wyheblowaneroi 
czonych ze wspólnym kominem wyciągowym. deskami, połączoneroi na fugi, z zakitowaniem 

§ 6. Zabrania się wysypywanie rajmówki szpar i szczelnem przystawaniem do pułapu i pod
do pomieszczeń roboczych; rajmówka powinna logi. Również pułapy pomieszczeń roboczych nie 
być zbierana pod piecami w kanałach zamknię- powinny mieć ani pęknięć, ani szpar. Ściany i po
tych i z tych ostatnich wybierana i wywożona 

1 

dłogi powinny być pomalowane farbą olejną. Po
w wózkach (wagonikach). dłoga w pomieszczeniach roboczych powinna być 

U w a g a. Za pozwoleniem władzy paragraf szczelna bez pęknięć i szpar. Zabrania się lUzą
niniejszy może nie być stosowany do hut istnie- dzanie podłóg z gliny i ziemi. 
jących, jeżeli dla spełnienia wymienionego w nim § 3. Drzwi, zapomocą których ląezą się 
wymagania potrzebne będą bardzo kosztowne prze- różne oddziały zakładu, powinny być zamknięte 
budowy. i mogą być otwierane tylko wówczas, kiedy jest 

§ 7. Przesiewanie i pakowanie wytworów to koniecznem dla wykonywania robót. 
ubocznych, otrzymywanych przy wytapianiu cyn- § 4. Zabrania się przechowywanie zapasów 
ku, pozwala się wykonywać tylko w osobnem po- rtęci w pomieszczeniach roboczych; rtęć powinna 
mieszczeniu, oddzielonem od innych pomieszczeń być przechowywaną w oddzielnem pomieszczeniu 
roboczyc·h i czyniącero zadość wymaganiom §l-go. zamkniętem w szczelnie zamkniętych naczyniach. 
Przesiewanie rzeczonych wytworów powinno być § 5. O ile pozwala na to temperatura po
wykonywane w przyrządach, nie wypuszczających wietrza atmosferycznego i bieg fabrykacyi, okna . 
kurzu na zewnątr. z (zamkniętych sitach, bębnach [ pomieszczeń roboczych powinny być otwarte 
i t. p.). przed rozpoczęciem robót i po ich skończeniu. 

§ 8. N owo budowane piece cynkowe powin- § 6. Robotnicy nie powinni wchodzić przed 
ny ~yć ur~ą~zane. w spos~b następujący: . a) że?y l rozl?oczęciem swej prac.y do tych . po~ie~zcze~1, 
pom1ędzy sClanarni huty 1 otworam1 mufl1 w p1e- gdz1e mogą wydzielać s1ę pary rtęc1; rowmeż me 
cach pozostawara wolna przestrzeń nie mniej jak l powinni oni pozostawać w takich pomieszczeniach 
5 metrów a w razie umieszczenia pieców wylota- po skończeniu pracy. W ogóle robotnicy, o ile 
mi mufli jeden do drugiego przestrzeń pomiędzy 1 pozwala na to poruczona im robota, powinni uni
nimi po IVinna być nie mniejsza jak 10 metrów; kać przebywania w rzeczonych pomieszczeniach 
b) żeby znajdujące się pod piecami kanały pod- i obowiązani są, o ile jest to możliwe, wychodzić 
ziemne były przestrone, dobrze przewietrzane i z nich na świeże powietrze. 
miały wysokość (do szczytu sklepienia) nie mniej § 7. Czyszczenie sadzy i wszelkie inne czyn-
jak 2,5 metra. ności. związane z dotykaniem rtęci i jej prepara-

§ 9. We wszystkiem, co dotyczy spuszcza- tów, robotnicy obowiązani są wykonywać w rę
nia metalu roztopionego, jego przenoszenia, wy- kawicp;kach, wydawany~h przez zarząd zakładu. 
lewania do form i t. p. w hutach cynkowych 
powinny być zachowywane przepisy ostrożności, 
ustanowione d.la odlewni (dział IX). Przy walcowa
niu cynku należy zachowywać przepisy ostrożno
ści, ustanowione dla walcowni (dzial X). 

Dział XV . 

Przepisy ostrożności dla .sarzqdów .<:aktadów i robot
ników w celu z apobiegania wypadkom nieszc3ęśli

-w_vm podcz as pracy w .ltuta.clt rtęciowych. 

§ l. Piece, w których wykonywa się pra
żenie rud rtęciowych, powinny być zawarte w 
szczelnych płaszczach metalowych, żeby para 
rtęci nie mogla wydzielać się przez ścianki pie
ców. Rrzeczone piece, kaptury przy nich, pro
wadzące od nich do zgęszczalników rury oraz 
same zgęszczalniki powinny być urządzone w ten 
sposób, żeby szkodliwe gazy i para nie mogły 
przedostawać się do pomieszcza~ roboczych. 

§ 2. Pomieszczenia robocze bynajmniej nie 
powinny mieć połączenia bezpośredniego z po
mieszczeniamimieszkalnemi i gospodarczemi. Ścia-

Dz i ał XVI. 

Przepisy ostrożności dla zarządów .;:aldadów i robot
nikó'w w celu .<:apobiegania -wypadkom Jtieszczęśli

wynt podcza~ pracy w zakladach siarczallyclz. 

§ l. Przy przetapianiu rud siarczanych w 
mieleżach te ostatnie powinny być urządzane w 
otwartem ze wszystkioh stron miejscu i posiadać 
dogodny dostęp do wszystkich części. 

§ 2. Przy wytapianiu i otrzymywaniu siar
ki w różnego rodzaju przyrządach te ostatnie po
winny być urządzone w ten sposób, żeby wydzie
lające się z tych przyrządów gazy szkodliwo nie 
mogly rozchodzić się w pomieszczeniach robo
czych i wogóle nie mogły szkodzić zdrowiu ro
botników. 

§ 3. Rozgrzebywanie mieleży może być wy
konywane tylko po zupelnem i~h ochłodzeniu. 

§ 4. Wypuszczanie siarki roztopionej po
winno być wykonywane wobecności majstra. 

(o. N.) 

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



.~ 9. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 199 

j> rzewiefrzanie roóót poaziemnycfi w K.,_opafni }t)aturn. 

(Cia,g dalszy, p. M 8, str. 176). 

Przy takiem rozdwojeniu prądu głównego Badania nad przewietrzaniem. 
filary na pochylniach IX-ej i VI-ej otrzymują We wstęvie zaznaczyłem już, że badania nad 
znacznie więcej powietrza, gdyż prąd znacznie przewietrzaniem, przedsięwzięte w kopalni Saturn 
krótszą drogą podąża od szybu, natomiast na chod- mialy na celu: l) określić, w jakim stopilin jest 
nikach pochylni XXb i c w pakladzie Fanny si- stan przewietrzania niezadawalniającym w obecnej 
la prądu widocznie słabnie. Przy mniejszej ilości cl1'\,vili, 2) wyjaśnić powody, dla których odczu
robót na pochylni XX-ej oraz w wypadkach, gdy wa się brak powietrza w kopalni, oraz 3) znaleźć 
na filarach w pokładzie Szczęsny pojawiał się sposoby polepszenia przewietrzania. 
puch" (kwas węglowy z zawalisk górnego po- S t a n prze w i e trza n i a. Stan przewietrza-
kładu Fanny), zwykle w ten sposób rozdwajano nia określa się iloścją powietrza. przypadającą na 
prąd główny. l człowieka w l minutę (q) oraz stopniem zanie-

Do vowyższego opisu przewietrzania robót. czyszczenia powietrza (a) przez gazy, powstające 
należy jeszcze dodać, że roboty w lJokladzie Fan- ze spalania materyałów wybuchowych, używa
ny w po_lu I1V-em, ~- j. _w północnej czę~ci pola nych do robót górn~czych*). ~aj mniejsza: ilość 
wschodm~go. 1?-a P?ZIOmie II oraz prze~~mc,~ 19- powietrza na ~ ~złow1eka w l mmutę q me :po-
19 przewietrzaJą s1ę zapomocą rurek (l -2 śred- l winna być mmeJszą od 2 m 3• Normalny stopień 
nicy), doprowadzanych do samego przodka od zanieczyszczenia a podług W ABNEHA nie powinien 
~ompresora., ściskające&o powi~tr~e do 5 atmosfe7 prze~craczać O,OG0f0 • Dla o~reślenia. q i r1. ~v ko
l zbudowanego na pow1e1:zchm .. Zap~mocą tegoz palm Saturn należało zmierzyć, 1le po.w1etrza 
kompresora dokonywa s1ę wyc1_ągame z. upado- wchodzi przez każdy szyb na każde pole, 1 zebrać 
wej, do czego łuży niewielka wmda pow~etrzna; dane o liczbie ludzi, pracujących w każdem polu, 
dla tej przyczyny specyalnego prądu w teJ części oraz ilości zużywanych materyałów wybucho
kopalni nie bylo. wych. Rezultaty tych pomiarów i obliczeń stresz-

Roboty na pochylni XXIII-ej i przecznica czone są w _tablicy I-ej.**~ . . 
pólnocna (23-23), pę~zona z J?Okładu Szczęsny Z. tabliCy l~owyższeJ wymk~: l) V:f ogole ;r 
w polu III-em, prze~1etrzały s1ę zapomocą zwy- kopalmę wc~odz1 zbyt ~~lo pow1etrz~ ~ na. kaz
czainych wentylatorow ręcznych. l dego robotmka wypada -/3 normalneJ 1lośc1 po-

T a b li c a I. 

l ~ .. .,. 
l .. .~b~ CI!' 

.~ ~ a>' 
., ·g Q) ... d·l""' ..... "..,"" .., 

"""'S "" "' d "' "' ~q~ ·;~ _g-g N ... ~ ....... .o" o,.,., 
"' o "' 00 ,..., 

.~-g o ~ "'"' "'Jl: ...... 
.o""' ~"' ·O ,:::1,...... 

l 
'() 

p., -l3 ~ ~ "" .~ .~-a ·a o 

l l C1 o 
~ "' ...:l-"1 ~ ~ 

l 
l l l '''" wodny 6,341· 

I ~ rr, r8 s8,na Ofo r8s 32 
. Szyb M Ul 4,84 

II l r,82 9'81% 300 4 

III 3,32 17?27% 135 -

IV 8s 

Ogólero l 

*) W kovalniach, gdzie sa, gazy wybuchowe, również pro
centem 1awartośc1 tych gazów w powracaja,cym pra,dzie powietrza. 

**) Pomiary ilości powietrza dokonane były zapomoca, ane· 
mometru Casella. 

.-< l ' ,::: 

l 
"'' .. 

~l·~ . ....., ~ ........ ·a W l-a, minutę przy- "' .. ,.o.", ~.g~ 
·~ "' a;, A o ......... .. 

pada metrów sze· ·~ ~ " .,. ~~bil~ s:·~ P$ 
ściennych powietrza ~-a§ s ,O C\1 ' 0 O N N ~ ·~" ...... "' "'"' o ca· .... ~ ~ ........ ~ o l» -- ~.,s ·~ ~ jl: ::1 

l 

o ~ bi).s .., " 
t'~ O N " .... bD -o .q m" 

Na l Na ~n p.,~A~ "' G) ~ () 

·~ człowiekaj ~;.S~ ... ..,p., 
1 konia !:; t:'la"' l ~ 1!: ., 

l l l 

***) 
o,o5 °/o 2,14 8,56 355 200 0,39 

o,35 l ,40 6go 387 o,77 o,7 1 °/o 

1,40 -- 2-JS '3~ o,26 0,13 °/o 

110 l 6o l o,r2 

78o l l ?54 

***) Przy obliczaniu ilości gazów Ilrzyjmowałem: l) po_dług 
Wabnera że z 1 kilograma prochu powstaJe 3,35 ms gazu, czyh z l 
funt'!r'-1,1' m• przy zwyczajnej temperaturzo i ciśnieniu, 2) dynamit 
przyJmowałem za proch. 
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wietrza; stopień zanieczyszczenia jest dwa razy przejściu przez nie prądu powietrznego. Istotnie, 
większy od normalnego. 2) Cala ilość powietrza obliczając teoretycznie wiele powietrza przy da
dzieli się na pola bardzo nieproporcyonalnie do ilo- nej depresyi 9 litlit powinno przejść pn::ez każdy 
ści ludzi, zatrudnionych w poszczególnych polach. szyb na każde pole, nie trudno się przekonać, że: 
W najlepszych warunkach znajduje się pole I, l) tylko tyle powietrza może się przedostać do 
które otrzymuje prawie 60% z ca~ej ilości powie- wnętrza kopalni, 2) tylko w tym stosunku cała 
trza. Tu na każdego robotnika przypada normalna ilość powietrza może podzielić się na paszczegól
ilość powietrza (2,14 lita), jak również stopień za- n e pola i szyby. Jednocześnie uwidoczni się, któ
nieczyszczenia nie przekracza normalnego (0,050fo). re. chodniki lub g1~upy ch~dników stawiają najwię
Przeciwnie pole II jest w najgorszych warunkach: ceJ oporu. W tabliCy H-eJ streszczone są oblicze
tu pracuje najwięcej ludzi, wydobycie z pola II nia oporów części poszczególnych i całych prądów. 
stanowi prawie po~owę ca~ego wydobycia, ty1n- (Patrz tablice lla str. 201). 
czasem zaledwie 10% z całej ilości powietrza Na dołączonym rysunku schematycznym (rys. 
przedostaje się na to pole; na l człowieka przypa- 35) przewietrzania: l) płaszczyzny krążków, ozna

. da prawie 1/ 6 normalnego minimum, stopień zanie- czających szyby, są proporcyonalne do tempera-
czyszczenia jest 12 razy większy od normalnego. mentów tych szybów, 2) linie, oznaczające prądy, 

Do tego dodać należy, że często w zależno- są proporcyonalne do oporów tych prądów. 
ści od spadku barometrycznego szyb V zamiast Mając opory i temperamenty poszezególnych 
tłoczyć zaczyna! ciągnąć do góry z bardzo mt:t.~ą częś~i. ko.palni, op~r i temperament .całej kopalni 
szybkością; przytern powietrze, które wchodziło okresh s1ę w sposob P.odany w tabliCy III-eJ. 
szybem IV, pod szybikiem .\~ I po obejściu całe- (Pat:z tablzcę ~w str. 202). 
go pola III rozdzielało się na 2 części, z których 1· Przy. daneJ depresy~ H 9 mlll teoretyczna 
jedna kierowała się pod szyb wyciągowy, a druga 1lość powietrza Q stanow1: 
poclno~iJ:'a się. szybikiem I ~o góry i podążała pud Q= V T. H- V26 93. 9=1ó 4lm'l 

takim odwrotnym kierunku prądu szybkość tegoż . Cala ta ilość powietrza powinna się padzie-
szyb.\~ V w kierunku przeCiwnym zwykłemu. Przy l · ' ' 
była tak mał:a, że w szerszych chodnikach nie moż- hć na szyby i pola w pewnym sto unku zależnie 
na bylo dostrzeclz żadnego ruchu powietrza i ane- od oporów l~b temperamentów częś?i poszcz~gól
mometr pozostawał nieczułym na tę szybkoś6. Dla l nych kopalni. . Stosunek ten da s1~ okreśhć w 
przywrócenia pierwotnego kierunku prądu zwyk- sposób na tępuJący. . , . 
le w takich wypadkach zamykali na szybie IV ~padek d.epresp (:v skrocemu-depresya) w 
klapę na powierzchni, przerywając w ten sposób częśCI wspólneJ wszyst~nch prądów SToznaczmy 
na vewien czas prąd w polu III. W ów czas szyb l przez h(9

), w poz.ostałeJ przez h(0-8
). 

N V zaczynał tłoczyć i po upływie kilku godzin Q2 16 4F 
stopniowo odmy kan~ klapę n~ szybie F':· Tak~m li(9)=T(9)=17g 50=1,30 mm l 
sposobem udawało s1ę czasam1 przywroCIĆ nalezy- ,, _ ' . =9. 
ty kierunek prądu .. Przy ~naczniejszym jedn~k h(o-s)=-~<?:= lb,:l

2
=7,66 111111 j 

spadku barometru s1ła wyCiągowa szybu V rob1ła T(0
-

8
) 31,1 

si~ tak znaczną, że byle b_ył~ o~worzy6 szyb ~V, Ilość powietrza, wracająca z południowej 
wowczas szyb V zaczxnał JUZ Clą.g;nąć. W t~lnch przecznicy (1-1) (8) z zachodnie· (2-2) (7) · 
wypadkach albo koleJnO zamykah 1 odmykall kla- Q ' J Q · 
pę na pewien czas na szybie IV, przez co nor- Q(8)=V (0,1,5,8)~ (0-~J= Vs,9. 7,65=7,92 m 3 1 
malny ruch powietrza tworzył się kolejno to w · T 7 

_ ~ __ 

polu II, to w polu III, lub też, jeżeli szybkość Q'7)=JI yl2,3,4,6,7) 
1

LO-S) =J/7,4. 7,65=7,49 " \ 15,41 
odwrotnego prądu szybu V była dość znaczna, · 

1 
• • • • 

całkowicie odmykano klapę na szybie IV, sta- Depresya w części DS wspolneJ prądow I 1 
rając się utrzymać ten wsteczny ruch powietrza. V -~z i B) , prądów I i V od szybu wodnego do O-

W zwykłych warunkach dla powiększenia 1 11 0,5), - w szybie wodnym - lz(O). 
si~y prądu w polu II klapa na szybie IV była - 2 

zawsze nieco przymknięta. (S) d8) 7,922 
Powody braku powietrza. Ogólny brak h =T(S)=71 ,95- =0,8911un 

powietrza zależy od zbyt małej siły wyciągowej 
szybu wyciągowego. Naturalna depresya H wyno
si 9 mm. slupa wodnego*). Nieproporcyonalny po
dział powietrza na pola zależy od nierównych 
oporów, jakie poszczególne pola okazują przy 

*) Depresya zmierzona była. zapomoce, manometru Maessa z 
pływa,je,ce, skale,. Pomiar ten dokonany był w tamie pod szybem ,\~ 11, 
w części chodnika., przez który przechodzi cały prąd powietrza ze 
wszystkich czterech szybów. " 

7,65 
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T a hl i c a II. 

'";:l l ., Opór cP ~ 
bllf.< 

"'"' >l;;; ~~ 
.... ., 

LPK h Temperament "' P< ·a~ "'" Nazwa. l'!, al ., a "' 
"" ·a~ ... R=-:sa= .Q2 .,... C>..P 

~·;a ~~ '() ... Q2 l R..., >l 

prądu, szybu, pola i chodników 
..,., 

"'"'"' '"" o::. ~a T _.=- 1l ~a >l .o 
'""' K 0,0018 b,; >l·~ .e~ h R "'" NR poszczegól- l całkowity >l·~ 

'" O'" A " "' .-< nych części O"' P< .o 

Ro A Szyb wodny (2,5X6,5) 1 ISO o,OOII 888 T(O) 
AB Chodniki, prowadzące powie- l trze od szybu wodnego do po-

chylni V-ej o,IIIO 

BO Pochylnia V-a o,o82o 

OD Chodniki, odprowadzające po-

l wietrze do szybu n o,o234 

R(') ABOD Razem prąd I 262-:: l o,2164 

l 
4,5977 T (l) 

E Szyb powietrzny pola I (1,5X . X 1,5) 110 o,I137 8,8g 
EF Pochylnia XIII i IX 

l 
o,o237 

FG Fokład Szczęsny, pochylnia 
VIII s6o o,2o49 

GH Chodniki na pochylniach 

l l 
XXIV A i B o,oo,g 

HI Przecznica 4-4 6oo o,o846 

R(2) E-I Razem prąd II 2 370 l o,4288 2,33 17 T(2) 

K Szyb powietrzny pola II (1, 1 X l) s o o,2842 3,52 

KL Sieć chodników na pochylni 
XIX l 345 o,5736 

LM Chodniki w pokiadzie Karo-
lina na pochylni VI i VII l 405 o,244 1 

M-N Pochylnia XVII, chodnik 
główny ll-fl i szybik I 9'5 o,ogiO 

R(a) K-N Razem prąd III 4 325 '''929 o,8383 
T( a) 

o Szyb powietrzny pola III 
(1X1,5) IIO o,2938 3,48 

OP Chodniki w pokładzie Fauny I 145 o,3186 ł o,,g6g *) 
PQ Roboty w pokładzie Szczęsny r o6o O,I6o8 

QN Chodnik glówny w pokładzie 
Karolina 200 o,oo6, -

R (") 0-N Razem prąd IV 3 sos l o,4g68 2,0128 T('*) 

ARD Chodniki w pokładzie Karo-
2605 R(s) lina w polu IV, czyli prąd V ''''40 o,8g7o T(5) 

R(G) NI Część wspólna prądów III i IV 3!0 o,o210 l 47,62 T(s) 

RC) I-S Część wspól. prądów II, III i IV 44° o,o618 '5,g8 T C) 

R(B) DS Część wspólna prądów I i V 100 o,o'39 71,91 T( B) 

R(~) ST l Część wspólną wszystkich prą-

l l dów włączuje z szybem wy-
ciągowym 220 o,oo56 '78,s6 T(s) 

*) O P P Q wł'lczone równolegle. 
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Tablica III. 

R(3,4,6) 

R(2,il,4,6) 

R(2,3,4,6, 
7) 

Wyszczególnienie 
oporów 

Opór w pólny pól II 
i III .... 

Opór wspólny prądów 
III i IV 

Opór wspólny pól II, 
III i części I (po
chylnie XIII i IX, 
Szczęsny i pochyl
nia XXIV) 

Opór wspólny prądów 
II, III i IV 

Opór wspólnypóliiiV 

R (O,l,5,8) Opór wspólny prądów 
r i v 

(0,1,2,3, 
R 4,5,6,7, 

W z ó r 

R(3) Rl4) 
-

- (V NCHl+V RU) )2-
R(:U)+ R l6) = 

(V R(2)+V !?(3J,6) 2 

R(2,3,4,6)+ R7 = 

R(1 J. R (5) 

Obliczenie 

_ 1,1_92_9 _· 0,4968 = 

(J/1,1929+JI0,4968) 2 

0,1834+0,0210= 

0,4288 0,2044-
-

(J/0,±288+Jib,204:1:) 2 

l 

o ono+O oms = ' , 
0,2164 1,1140 
--
(J!6.2164+JI1,1140 )2 

0,0011 +0, 1042+0,0139= 

0,1192 0,1334 

l Tempera- l 
Opór ment 

R 

0,1834 

0,2044 

0,0716 

0,1334 

0,1042 

l _Q2 
T: - = -

R h 

5,45 l 
4,94 

14,0· 

7,4 

9,6 

8,9 

s 
-~ $ ~ 
1=l a:~ ·O 

~~~ 
~.s a 
Ol "' "' " ,. " o .c "' .;P4 

"" 
T(3,4) 

/:!,4,6) 

y(2,H,4, 
6,7) 

T(1,5) 

yCO,l ,5,8) 

8) 

V(RrlJ+J! ~(5J)2 
R(OJ)+ R(1.óJ+ R(8) 

R(O,l,5 , ). 1?(2,3,4,6,7) 
Opór wspólny wszyst" 

kich pól ( J/ f?(0,1,5 ,8)+ J/ R(2,::l,4,6,7) 2 

l Opór całej kopalni R(0,1 ,2,3,4,5,6,7,S)+ R(9)= 
( J/0,119'2+ 110,1334) 2 

0,0315+0,0056 = 

0,1192 1 

0,0315 1 31,7 

0,0371 l 26,93 

1
7 ( 0, 1,2,:~. 
4•5,6,7,8) 

R 

Ilość powietrza w prądzie l z szybu wodne
g o (na pole I)- Q(lJ. Ilość powietrza w prądzie V 

z szybu wodnego (na pole IV)- Q.i_ 

d1)=J!rcll17 (1 ,5)=J/4,<>2X li,l)9=5,so m
3

1 ( 7 92 
d5)=JI rta)17 (1,5)=JIO,l fJ7X6,69=2,42 " J ' 

Depresya w części IS :vspóln.e~ prądów II, 
III i IV - 11 (7), w pozostałeJ - 1y .. ~ ,4,6) 

- ~ 

d7
) 7,49 2 

' -
1 (7)=--=15 98=o,o411lm 
' rt7l , 

- 2 

. . d7
) 7,49 2 

1p.a,4,6) f2'~' 4'6)=--g-=4,11" 

Ilość powietrza w prądzie ~I, z szyl.m po
wietrznego pola I - d2). Ilość pow1etrza, powraca-

jąca z pól II i III - d3,4,!i). 

. Y T ~ h ,. l ' Jf l i.J, ' - 7 49 QC2l='1 l'J) c2 H 6)=' 12 3° 4 n-3,05 m3 ~ 

d3,4,6)=v r3,4,6) ił,3,-!,6J=v4,94. 4,11 =4,44 " • 

Depresya w częsc1 wspólnej prądów III 
i IV- Jz(6)_ w pozostałej- 1/3AJ_ 

-···-- '} 

. d3,4,6) - 4,44 ~ 
11 (3, -!J= r(3 ,4-, - =4,9r=3,69 

Ilość powietrza w prądzie IV z szybu po
wietrznego pola III- d +). Ilość powietrza >V prą-

dzie III z szybu powietrznego pola II- d:l). 

d-ł)=J/~(4) h(:-J,!)=JI2,012K 3,!)9 2,70 m 3 l 

d:l)=J/]-C::l)11c:JJJ=V0,83R3. 3,69 1,74 " \ 
4

'
44 

W tablicy IV zesi;twione są dla porówuania 
wyprowadzone tu cyfry teoretyezne oraz cyfry, 
praktycznie znalezione. 

( Pntrz. tnblice IW str. 20:1/ . 
Z porównania l'Jfl:, wypro_wadzonych . teore

tycznie, z eyframi, znalezionenu praki..yezme, wy-
pływa: . . . . 

1) Stosunek, w ktor,Ym cała 1loś_e pow1et.rza 
rozdziela się na poszczegolne szyby 1 pola, . ~est 
prawie jednakowy w .obu wypadl~aeh. <?kohc~
ność ta Jest nader wazną, wskazuje bow1em, ze 
przyjęty sposób obliczel'1 ~porów daje rezultaty, 
zgodne z prawdą, a zatem 1 pewne podstawy przy 
projektowaniu, pomimo że rezultaty pozornie po-
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na czas pewien może być przyjętym za stały 
może być symbolicznie wyrażony tak: 

"'L p (3) 
C=.,.;;., ss 

l gdzie L d,ługoś~, P obwód a S przekrój chodni-

l 
ków. Z rownama (2) mamy: 

teoretyczne _ R _O ,0371 = 2 0609 c - J{-0,0018 , 

Ponieważ Q teoretyczne [O Ul] jest mniejsze 
od Q praktycznego [Q<Pl], zatem,. z rów~1ania (l) wy
pływa, że R teoretyczne [Ji' (' l] Jest w1ększe od R 
rzeczywistego [ f?(L'lj. Stąd albo C teoretyczne 
[ C('l=2,0609] jest większe od C praktyc;n.ego [ C(Pl], 
albo !{(l) (=0,0018) jest większ~ od A .. (v~ ti:zeczy 
wistego), co wypływa. z równ~ma (2). !ezeh prz!
jąć, że C(')=CCI'), to /(C1•) da s1ę okreśhć w sposob 
następujący: _ _ 

-v " 1/ H QlPJ=l9,09= f?PJ=r fi'[PJ 

f?(t• = 9 - =0 02-:1-2 
(Q(P))2 ' 

- R_(P)- 0,0242 -0 0012 
l{(P)_ C(ll -2,0609- , 

Jeżeli przyjąć, że A i~' =Kl1
, łatwo znaleźć Cfvl 

R<P 0,0242 
cc'')= /(Ul =o,om8=1 ,34±+ 

Znaleziony w ten sposób /{(Pl=0,0012 może 
się wydać za n;talym, g.dyż wo~óle f(, współ~zy~
nik oporu caleJ kopal.m, dl~ ro~ny.ch kopalu me 
zmienia się znaczme 1 przyJmUJe s1ę stale=0,0018. 
Wypada zatem przypuścić, ~e c(!: =?,0609 jest 

l za wysokie, i że CU'l=~,3±44 Jest w1ę~eJ do praw
dy zbliżone z następuJących. powodow. l) ~rzy 
obliczaniu C mogło być przyjęte zbyt małe S (w 
świetle budynku), co wypływa z 1:ównania (3). 2) 

winny były być conajmniej wątpliwe. Istotnie, Przy obliczaniu C przypu~zc~ało s1ę. że cały prąd 
określić tak zmienne elementy ('.hodników, jak powietrza idzi~ rzeczyw1śc~e .w \1erunku. WRka
obwód i przekrój, zwłaszcza w chodnikach sta- zanym na plame ~ze~·woną hmą ('I. YII). W rze
rych, ktore w wielu miejscach wskutek zawale- czywistości tal~ me Jest. 'Y skute]~ hcheg.o sta~u 
nia się przybraly formy, niedające się ująć w tam masa pow1e~rza ZUIJełme bezuzy~eczme krot
żadne ścisłe cyfry, jest rzeczą cona.jmniej bardzo szą drogą wędruJe do szyb~; tworzy s1ę ~ate.m c~ła 
trudną. sie6 prądów, połączonych rownolegle, o mew1elk10h 

2) Absolutna wielkość cyfr, wyprowadzonych (oprócz prądu głównego) ~emperamentach (ws~u
teoretycznie, jest zawsze cokolwiek mniejsza od tek zwężenia w s:~:parach meszczelnych tam). \VIa
cyfr praktycznych, co się da łatwo wytłumaczyć. l domo zaś, że taki system włączania prądów zna-
istotnie: l kornicie wpływa na zmniejszenie C lub R, co wy-

Q=VT. ll=J!~ (l) plywa z wzoru: 
R C K (<J) Rl N~ R1 1?2 
·=.·. ·. ~ . R=(JIR+JIR)2=Rt+h\+2J; R R., 

gdzie K, wspołczynmk oporu, przyJmowahśmy 1 · 2 , 1 -

=0,0018, a C jest współczynnik, zależny od ele- w którym l? jest opór wspólny dwoc~ prądów, 
mentów chodników, stały w przeciągu pewneo-o włączonych równolegle, o oporach {?1 1 R2. 
czasu, lub zmieniający się nieznacznie o tyle, ~e j (c. n. N.) Henry/z Czec.::ott. 
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Wytwórczość bloków, zlewnych i spawalnych 
w Rosy i. 

l Rosya Królestwo U 1 Rosya l Rosya S b F" l d R . . r a , , er a rn an a azem poludmowa Polskre polnocna srodkowa Y Y Y 

Rok bloki / bloki f bloki J bloki l ~ki l bloki bloki l bloki l bloki l bloki l bloki l bloki bloki l bloki f bloki l bloki 

dawne l spawalne l zlewne f spawalne l zlewne /spawalne zlewne spawalne l zlewne l spawalne l zlewne /spawalne zlewne /spawalne l zlewne l spawalne 

T Y S J: ::Ę;: O Y P "O" D 6 v:r 

1882 l 468 l 1918 3 319 1 1259 l 1425 13854 1 S 436 2023 l 3200 l 2166 l - 193 l 16 g64 , 14924 22 377 
1883 1119 1256 343S 202! 1646 148g2 4I33 20IS 29<)8 1627 - 243 17 IOS8 r:~34~ 23II2 
1884 129S I29S 3428 36g2 2205 161S4 3141 205S 22C2 188g - 305 87 1291 123s8 26681 
r885 l gs6 l 404 2 446 4 146 2 021 I4 592 3 394 I sos l SIO l 639 - 3o8 2!8 l 283 l I 545 24 877 
1886 2 816 l 72~ l 585. 6 119 2 1]6 !6 056 4 349 l 735 l 773 l 979 - 2g8 178 63! 12 877 28 546 
!887 2 489 I 527 3 048 3 25S 2 ISS !8 007 31ST I 910 2 259 2 362 - 337 l2S SOI 13 42! 27 899 
1888 240S 1744 3137 24S5 2288 17g81 2g63 2130 2434 2799 - 247 78 46S 1330S 27821 
188g 3721 I642 2390 3013 2376 19624 2909 2463 4010 3183 - 233 59 570 IS465 30728 
18go 7043 2392 3366 2991 2620 18471 4564 1749 5244 3226 - 289 ISO 774 22gB] 2g8g2 
18g1 8972 226g 4o8s 3394 3355 18]6s 4779 2468 4g6o 3461 - 377 182 Bg5 26333 31629 
1892 12012 2463 5007 3382 36o8 20703 6659 3043 2776 4273 - 3s2 1gB 823 3o86o 3so39 
18g3 1386o 1384 7245 4261 44I8 2rg8s 8436 q68 4107 376s - 363 163 674 38229 33900 
18g4 1568o 3774 788g 4134 5I40 23I23 8299 1524 5468 4305 - 395 246 638 42722 37893 
1895 1948o 3014 9367 3548 9154 19302 9 125 178) 5886 4364 ·- 345 334 586 53346 32944 
18g6 25ogo l 3450 10432 4342 8170 21900 10488 I743 6!86 4439 8 3J6 338 747 00712 1 36997 
189] 3o275 4007 12234 4 536 10399 20923 12407 183o 8490 4og8 28 

1 
232 566 81 5 74399 3

6 441 
18g8 45323 1873 14911 3752 I5338 20627 . IOÓS3 2047 10051 4571 195 300 863 730 97334 33900 
18gg S8411 l 1913 IS928 4151 173I3 19724 1949 ·r 1737 IJ 372 4164 39 3C:0 913 ') 10j92S 31g89 
1goo 70677 l 688 17g87 3547 1857I 1 19821 3372 2192 15733 4655 - Ib3 556 74S 1268g6 31811 
1901 73I36 71 I8422 4671 22511 19038 6490 1517 14763 4277 - 139 6o6 537 I3S928 30250 

1902 1 68 397 - I I s 8o3 3 443 23 ]06 l 16 278 8 801 l l 333 9 746 l I 900 - l 143 ? l ') 126 453 1 23 097 
I90":3 77 541 ·- 2036g 2509 25955 13014 71.16 2I50 15477 1452 - 140 ') ? 146 4s8 IQ26~ 

R. K. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W styczniu r. 1905 wytwórczość galmanu była następująca: 

-

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef . 
lis s es 

Rok 1904 

Od p ocza,tku l 
Styczeń roku do 

31 stycznia 

--
p u d 

8o 117 8o 117 
152 0~0 lj2 040 
262 540 262 540 

Rok 1905 

Styczeń 
l Od pocza,tku 

1oku do 
l 31 styc znia 

ó w 

l 
95 141 l 95 q 1 

!78668 178 668 
295 546 295 546 

-
W r. 1905 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Styczeń 
Od początku roku 

do 31 stycznia 

pudów ; % pudów % 

+ 15024 1 + + 15024 1 + I9 I9 
+ 26628 + r8 + 26628 + 18 

+ 33006 + 13 + 33oo6 + 13 

Razem l 494697 l 4946g7 l 56g 355 l 56g 355 l + 74 6s8 1 + 15 l+ 74 658 1 + 15 

Podług gatunków wytwórczość galmanu była następująca: gruby 210121 pudów i drobny 359 234 
pudy. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca : 

Nazwa kopalni 

olesław 

ózef. 
B 
J 
u lisses 

Rok 1904 

l 
Od poc za,tku 

Styczeń l roku do 
31 styczni a 

---
p u 

29957 29957 
·-- -

J 044 l 5044 

Rok 1905 

' 

Styczeń 
Od pocza,tku 

roku do 
l 31 stycznia 

d ó w 

36 234 3623-J 
- -

l 313 l I 313 

-
W r. 1905 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Styczeń 
Od początku roku 

do 31 stycznia 

l % l 0/ pudów pudów !l) 

+ 6277 l+ 21 + 6 277 1+ 21 
- -

3731 f- -

- 3731 
l 

- 74 - 74 

Razem l 35 oor l 35 oor l 37 547 l 37 547 l + z 546 / + 7 1 + z 516 / + 7 

Dnia 31 stycznia pozostałość wydobytego zarobili 29862 ruble. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 9-:1:7 174 pudy, go robotnika wy110sił na dniówkę 96 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 148 203 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 24, 

W styczniu r. 1905 w 3 czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 14, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
nosiła 1249. Robotnicy odrobili 31219 dniówek i 1 

Płukanie galmanu. W styczniu r. 1905 wyt>vórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
Ol 
M 

kuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

l Ocl p ocza,tku 
Styczeń 

l 
roku do 

31 stycznia 

p u 

l 
go494 go 49-1 
1:;000 15 000 

154 9~5 l l 54 945 

Rok 1905 

-
Styczeń 

Od pocza,tku 
roku do 

31 stycznia 

d ó w 

g6 502 96 )02 
- -

74 soo 74 soo 

W r. 1905 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1904 

Od początku roku 
Styczeń do 31 stycznia 

pudów l % pudów % 

+ 6oo3 + 7 + 6oo8 + 7 
- 15000- 100 - 15 000 - !00 
- 8o44s- 52 - 8o445 - )2 

B.azem . 171002 l 171002 1- 894371 - 52 1 - 8g437 1- 52 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

Bolesławska 

Olkuska . 
Mechaniczna 

Rok 1904 Rok 1905 W r. 1905 otr zymano więcej C+) 
·----------!---------~o mniej (-), n iż w r. 1904 

/ Od poezoo t ku 
Styczeń l roku fł, , 

31 s tyczu la. 

p u 

2 959 

d 

Od pocza,tku 
Styczeń roku do 

J 31 stycznia 

ó 

l 
2824 l 

100 

w 

100 

Styczeń 

pudów 

5 

Od początku roku 
do 31 stycznia 

pudów l % 
135 1- 5 

+ 100 +-+ -,00 l+_-

Razem . l 2959 2959 l 2924 2924 l - 35 1- 11- 35 

Dnia 31 stycznia r. 1905 pozostalość gal- zatrudnionych robotników wynosiła 146. Robotni
mann płukanego na pluczkach wynosiła ()81149 1 cy odrobili 3. 6±8 dniówek i zarobili 2262 ruble. 
pudów, błyszczu ołowiu 491 pudów.. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W styczniu r . 1905 w 2 czynnych p l ucz- wynosił 62 kop. Wypadków nieszczęśliwy ch z 
kach galmanu i blyszczu otowiu przeciętna liczba robotnikami nie było. 

Wytapianie cynku. W styczniu r. 1905 wytwórczość cyn ku była następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 190± 

-
Styczeit 

Od pocza,tku 
roku do 

31 stycznia 

p u 

23 231,25 23231,25 
12 747 12 747 
17 4°7 174°7 

Rok 1905 

Styczeń 
Od pocza,tku 

roku do 
31 stycznia. 

d ó \V 

23 69s,so 23 6gs,so 
88o3 

l 

8 8o3 

l '3 246 '3 246 

W r. 1905 wyto pi ono cynku więcej 
C+) albo mniej (-),niż w r . 1904 

Styczeń 
Od początku r oku 
do 31 stycznia 

pudów l o/o pudów l % 

+ 464,25 l + 2 + 464,25 l + 2 . 
- -

l 
-3 944 31 -3 944 3' 

- 4161 - 24 -416! - 24 

Razem l 53 385,25 53 385,25 l 45 744,50 45 744,50 1- 7 640,75 1 - ' 4 , _7 640,75 1 -. '4 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1904 

Od początku 
Styczeń l roku do 

31 stycznia 

p u 

2 562 2 562 
601 6or 

s64 l s64 

Rok 1905 

Od początku 
Styczeń roku do l 31 stycznia 

d ó w 

6oo~8s 6oo,8s 
2~7 247 
427 l 427 

-
W r .1905 otrzymano pyłku więcej 
C+) albo mniej C-), niż w r . 1904 

Styczeń 
Od początku rok 
do 31 stycznia 

-pudów l % pudów l % 

- 1 g61,r5 - 77 - 1 g6r,rs l - 77 
- 354 

l 
- 59 - 354 

l 
- 59 

- 137 - 24 - 137 - 24 

R azem l 3 727 3 727 1 274,85 l r 274,85 l - 2 452,r 5 / - 66 1·- 2 452, '5' - 66 

Dnia 31 stycznia r. 1905 pozostał'ość wy- dniówek i zarobili 22720 rubli. rzeciętny zarJbek 
topionego cynku w hutach wynosiła 62829,15 pu- jednego robotnika wynosił na dniówkę 1 ruo. 22 
dów, pyłku cynkowego 6438,85 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotmkami 

W styczniu r. 1905 w 3 czynnych hutach było 11, zakończouych wyzdrowieniem zup8!nem. 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro-
botników wynosiła 620. Robotnicy odrobili 18585 R. K. 
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WYKAŻ ILOŚCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żełaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w marcu r. 1905. 

Nazwa 
· kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko -Wiudańska 

iwka 
orti.m.er . 
ilowice . 
rabia Renard 

N 
M 
M 
H 
Pa 
K 
Sa 
C z 
F l 
Ja 
An 
Mik 
M 

ry~ 

azimierz i Feliks 
t urn 
eladź 

o:ra . 
n 
toni 
ołaj i Ft•a.nciszek . 

atylda 
R eden. 
An 
Ja 
F l 
An 
H 
Ta 
Al 
Gr 
N 
K 

drzej Il i Tadeusz II 
kób. 
otz Rudolf . 
drze,j l. 

elena 
deusz I . 
wina 
odziec 

ierada 
atarzyna i Ludwika . 

--Razem. 

Droga lalazna 
wangrodzko-Oąbrowska 
iwka 
ortimer 

N 
M 
Hr 
Pa. 
K 
Re 
An 
H 
M 
Ja 
Ta 
Fr 

abia Renard 
ry~ 

azimi~rz 

den 
drzej I . 

elana 
a.tylda 
kób. 
deus z 
ancisze.k 

Razem . 

Wogó1e 

-
Rok 1904 l Rok 1905 W r. 1905 wysl'ano węgla wię-

cei ( +) albo mniej (- ), niż 
w Y s Ł A N o w Ę G L A w roku 1904 

W mitjSił\OU Od pocz.,tku roku W miesi.,cu Od pocz.,tku roku l marcu do 31 marca marcu do 31 m arca 

W 1niesiącu W okresie czasu 

~·~ :» ~·!=l;>, ~·~ ~ ~·~ :» od pocz.,tku roku 
~ ~ ~ ~ marcu do 31 marca ·O ~·~ ~ ·o dj.~ ~ ·o ca.l"ł o ·o ~·~ ~ biJ biJ ~il_g biJ ~"o biJ o ;>,'0] o o -o.., o ;>,'0] 

!S: "=o !S: ~cO O !S: .. .,o !S: .... o 
~<l" ~<l" ~!=l" ~<l" 

w A G o N ó 
--

w ·wagonów l % wagonów l % 

2434 94 7 554 105 4:l7 17 2806 39 - l 997 - 82 - 4748 - 63 
2477 95 7 501 104 185 7 2 554 36 - 2 2!!2 - 93 - 4947 - 66 
2 866 110 8 713 121 622 24 3 630 50 - 2 244 - 78 - 5 083 - 58 
2 631 101 7 91!4 110 574 22 3 244 45 - 2 057 - 78 - 4690 - 59 
2 307 89 6 634 92 27 1 2 438 34 - :!. 280 - 99 - 4196 - 63 
2 607 100 7497 104 l 497 58 3 569 50 - 1110 - 43 - 3 928 - 52 
3 13U 120 10 214 142 3 723 143 7 893 110 + 593 + 19 - 2 3::11 - 23 
2 945 113 8 692 121 732 28 3 456 48 - 2 213 - 75 - 5 236 - 60 
1 532 59 4 135 57 453 18 1 928 27 - 1 079 - 71 - 2 207 - 53 

208 8 871 1:!. 227 9 538 7 + 19 + 9 - 333 - 38 
540 21 1598 22 136 5 481 7 - 404 - 75 - l 117 - 70 

b2 2 118 2 46 2 114 2 - (i - 12 - 4 - 3 
15 1 45 l - - - - - li) - 100 - 45 - 100 
3 o :l8 l - - 94 l - 3 - 100 + 56 + 147 

146 6 685 10 - - 13 o - 146 - 100 - 672 - 98 
7 o 71 1 129 i) 296 4 + 122 + 1743 + 225 + 319 

207 8 616 9 186 7 387 5 - 21 - lO 'ł29 - 37 
34 1 134 2 21 l 59 1 - 13 - 38 - 75 - 56 
40 2 168 2 - - - - - 40 - 100 - 168 - 100 
4 o 22 o - - - - - 4 - 100 - 22 - 100 

20 l 72 l - - - - - 20 - 100 - n - 100 
29u 11 804 11 58 2 509 7 - 232 - 80 - 295 - 37 
248 10 853 12 396 15 1 042 14 + 148 + 60 + 189 + 22 
114 4 379 5 166 6 391 5 52 46 12 3 

l 24 8;)7 956 7'ń 3!8 'l 047 l 9 615 370 l 3!'> 4!2 492 1-15242 - 61 1-39 906 - 53 

l 
l l 

l 810 70 ł ~70 59 - - 1127 16 - 1 810 - 100 - 3 143 - 74 
73:~ 28 l 690 23 - - 305 4 - 733 - 100 - l 385 - 8:4 

1 701 65 4 858 ti8 - - 1240 17 - l 701 - 100 - 3 618 - 74 
1 415 54 3 880 5-! -- - 824 11 - 1415 - 100 - 3 056 - 79 
1 2!!1 50 3 445 48 l 013 39 2 318 32 - 278 - 22 - 1127 - 33 

64 2 !12 2 - - 47 l - 64 - 100 - 65 - 58 
90 4 2:!.9 3 41 1 54 1 - 69 - 77 - 175 - 76 
14 1 H l - - - - - H - 100 - 44 - 100 

- - 11 o - - - - - - - - - 11 - 100 
119 5 313 l 4 8 o 2ó o - 111 - 93 - 288 - 92 

7 o ~ l o - l - - - 7 1- 100 - 7 l - 100 
2 l o o l l - 2- 100 2 - 100 - - - - --

l 7 246 l 279 l 18 861 l 262 l 1 042 40 l 5 940 l 82 1- 6 204 1- 86 1- 12 921 l - 69 

l 32103 11 23:> l 94209 l 30\1 1.10 657 410 l 41 382 :,74 1- 21 446 1- 63 1- 52 827 1 - 56 

W marcu r oku 1905 przypadało do podzia- r na dzień roboczy, co czyni na cal'y miesiąc 
l'u pomiędzy, kopalnie zagl'ębia Dąbrow~kiego V<? 26 000 wagonów: Z liczby tej . kopalnie odwol'a-
1000 wagonow dr. żel. Warszawsko-W 1edeńskleJ l'y 649 wag., me mogły przyJąć z powodu bez-
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robocia w kopalniach 16074 wagony, winny były deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
przeto otrzymać 9277 wagonów. Droga żelazna browskiej. Kopalnie wysłały tą droo-ą 399 wa
podstawila 9618 wagonów czyli 370 wagonów na gonów, czyli 15 wagonów na dzień rob~czy, a prze
dzień roboczy, a przeto o 341 wagonów, czyli 1°/0 to o 511 wago!lów, czyli o 51% mniej, niż przy-
więcej, niż kopalnie winny były otrzym<~ć. Oprócz padało z podz1alu. · 
tego droga żelazna podstawiła kopalniom ponad W marcu roku 1905 kopalnie wysłały do 
normę 54 wagony austryackie. Wars~awy 2261 wagon?~ wę~la, czyli 87 wagonów 

W marcu roku 1905 przypadało do po- na dz1eń roboczy; mmeJ, mż w marcu r. 1904 o 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 3574 wagony, czyli o 61%. W okresie czasu od 
po 270 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow- l styczni a do 31 marca r. 1905 kopalnie wysła
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc ły do Warszawy 7866 wagonów węgla, czyli 303 
7 020 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały wagony na dzień roboczy; mniej niż w tym sa-
425 wagonów, nie mogły przyjąć z powodu bez- mym okresie czasu r. 1904 o 7828 wagonów, czyli 
robocia w kopalniach 5552 wagony, winny by- o 50%. W marcu r. 1905 kopalnie wysłały do 
ly przeto otrzymać l 043 wagony. Droga żelaz- Łodzi 2254 wagony węgla, czyli 87 wagonów na 
na podstawiła l 042 wagony, czyli 40 wagonów na dzień roboczy; mniej niż w marcu r. 19.04 o 
dzień roboczy, a przeto o l wagon mniej, niż 3168 wagonów, czyli o 58%. W okresie czasu 
kopalnie winny były otrzymać. od l stycznia do 31 marca r . 1905 kopalnie wy-

W marcu roku 1905 przypadało do po- ~ słały do Łodzi 7 852 wagony węgla, czyli 302 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wagony na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 910 wa- ~ mym okresie czasu r. 1904, o 8564 wagony czy-
gonów na cały miesiąc do przeładowania węgla li o 52% . ' 
w Golonogu z wagonów dr. żel. Vlarszawsko-Wie- . R. K 

Jrzegfąa fiteratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutn icz9ch. 

OlUckauf (1905) NQ 6. a) M. Bu/de. Nowe l rach kolanowych do wysokości 200fo. N owe za
urzqdzenia przewozowe. Autor opisuje niektóre suwy do zamykania rur rozgałęzionych posiadają 
urządzenia do ciąglego przewozu materyalów i bardzo prostą budowę i zabezpieczone są od za
oddaje pierwszeństwo systemowi Konveyor, wy- nieczyszczenia materyalem podsadzkowym, gdyż 
różniającemu się z pomiędzy nich tem, że może przylegają szczelnie do znajdującej się wewnątrz 
służyć do przewozu zarówno w kierunku piono- rury obręczy, posiadającej przecięcie o kształcie 
wym jak poziomym lub pod kątem; ładunek bez pięciokątnym. Ażeby uniemożliwić zatykanie się 
wstrząśnień i przeładowań dostaje się na miejsce rur skutkiem zatrzymania dopływu wody, lej po
przeznaczenia; sila, potrzebna do poruszania urzą- siada urządzenie do samoczynnego zamykania 
dzenia, jest stosunkowo nie wielka, a dla dozoru przewodów rurowych dla podsadzki tak długo, 
wystarcza tylko jeden człowiek. b) Uleps'2fenźa ru- aż zacznie działać strumień wody o sile dosta
rociq,gów i leja w urz qdze1dach dla ptyrmej pod- tecznej. e) Ogólne uwagi o przemyśle węglowym 
sadzili. Wobec tego, że rury kolanowe najbar- w pólnocnej Frcuzcyi w depa-rtamentach Nord i Pas 
dziej narażone są na zużycie skutkiem silnego rle Calais. 
tarcia, wywoływanego działaniem materyalów NQ 7. a) Speer. Ze stacyi badania lin wyciq,
podsadzkowych, stosowane są rury o ściankach gowyclz w Bochum. W celu wyjaśnienia kwestyi, 
grubszych na zgięciu. W ostatnich czasach fabry- w jaki sposób najracyonalniej należy próbować 
ka maszyn Westfalia w Gelsenkirchen opatento- wytrzymałość lin wyciągowych, czy można od
wała nowy typ kolan o ścianach jednej grubości, dzielnie badać pojedyncze druty, czy też cale li
lecz znacznie większej średnicy w miejscu środ- ny skręcone, autor dokonał szeregu badań nad 
kowem, a zmniejszającej się ku końcom. We- różnego rodzaju linami i na podstawie wyników 
wnątrz kolana znajduje się szereg żeberek, mię- doszedł do wniosków następujących: badając na 
dzy któreroi zatrzymuje się pewna ilość materya- rozerwanie pojedynczo wszystkie druty, wchodzą
lu podsadzkowego, zabezpieczającego ściankę ru- ce w skład liny, lub też cal~ linę skręconą, otrzy
ry od zniszczenia. Kolana takie mog~ być wy- mujemy znaczne różnice; jeżeli lina składa się z 
konywane z surowca nie zaś jak obecnie ze stali, jednego splotu, to wytrzyma!ość jej jest większa, 
co pozwoli na wprowadzenie oszczędności na ru- niż suma wytrzymałości drutów, w skład jej wcho-
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dzacych, gdy zaś lina składa się z większej licz- 11lysl gómiczo-hutuiczy w Salzs ·,nii w r. 1903. Da
by· splotów, rzecz ma się przeciwnie. Różnice ne statystyczne, dotyczące wytwórczości i warto
wahają się w granicach 0,6-19,2°/0 , średnio 90fo. ści wytworów przemysłu górniczo-hutniczego. d) 
Autor jest zdania, że liny powinny być wobec W. Foltz. Rynek węglowy i metalowy w lutym r. 
tego próbowane w całości, t . j. skręcone, w takim 1905. 
stanie, jak używane są w praktyce. b) Wniosk1: NQ 11. a) rv. Zele1i_v. Przemyst górniczy w 
komisyi, wy.2inaczonej do zba1ania zapasów 1vęgla Bohm.isclt Katharinaberg 1v gómch Kruszcowych 
w Anglii. Prace komisyi, rozpoczęte w kon'cu (pocz.). Rozwój historyczny przemysłu górnicze
r . 1901, zostały ukończone w początkach r. b. go, wiadomości geologiczne i opis złóż rudy mie
Uwzględniając tylko pokrady nie ciensze nad l dzianej srebronośnej. b) B. Bolzv. ~vbór systernu 
stopę, na głębokości nie większej nad 4000 stóp robót dla odburiow_v gmp_y poldadów (c. d.). c) Wy
(1219 m), t . j . na takiej gfębokości, na której wy- twórczość cyn/w na lzuli ziemsldej w r. 190-1. 
dobycie w warunkach obecnych jest możliwe, i NQ 12. a) H . Brauue. Cya1telz potasu i azot 
przyją:wszy za p~d~tawę ?~ecną. wytwórczość ora~ w procesie wielkopiecowym. Autor mówi o warun
przypuszczalne J9J zmmeJszen1e w przyszłośCI, kach, w jakich azot z żelazem tworzy połączenia 
obliczono, że zapasów węgla w Anglii wystarczy chemiczne, i o szkodliwym wpływie tego pier
na 400 lat. . Zmniejszenie wytwórczości i spoży- wiastku na własności żelaza. b) IV. Zelell_v. Prze
cia może nastą1)ić skutkiem wprowadzenia licz- myst górnic.<~y 1v BO!zmisclz Katharinaberg w gó· 
nych zmian w spnsobach wydobywania i użytko- rach Kruszcowych (dok.). c) B. Boky. Wybór sy
wania węgla. K.omisya jest zdania, że ~w tym ce- stenw robót dla odbudowy grupy po/zladów (dok.). 
lu nale7.y starać się o możliwie najszersze roz- NQ 13. a) J, .Mauerlzofer. Zastosowallie płyn
powszechnienie wrębiarek, użycie których ułatwia nej podsadzki w leopalili ś1v. Trójcy w Ostrawie 
pracę i podnosi wartość węgla; pożądane jest rów- Polskiej (pocz.). Artykuł zawiera dane, dotyczące 
nież szerokie zastosowanie siły elektrycznej w trwałości i kosztów różnego rodzaju rur, używa· 
kopalniach, wprowadzenie ulepszonych sposobów nych do zamulania. Ogółem w pokładzie Johann 
sortowania i płukania, gdyż to da możność zu- 4 m grubości odbudowano 9 000 cm3; po zbadaniu 
żytkowania dużych ilości pozostającego na dole starych robót, wykonanych przed dwoma laty, 
w kopalni miału do wyrobu koksu i brykiet. Co okazało się, że osiaelanie podsadzki wynosi za
się tyczy możliwych oszczędności w spożyciu wę- leclwie 4-50fo. Koszta wbsne skutkiem zastoso
gla, to komisya zwróci!a uwagę, że 50% węgla, wania plynnej podsadzki podnoszą si9 o 5,1 h na 
używanego do wytwarzania pary, da się zaoszczę - cent. metr .. do tej sumy należy dodać jeszcze po 
dzić przez zaprowadzenie ulepszeń, jakiemi dziś . 2 h na zużyeie rur. b) H . Hojer. Fiaskowiec z 
już technika rozporządza; zastosowanie gazów , SalesiuslzO!ze pod Osseg. c) K. .IIz'iller. Gaszenie 
wylotowych również przyczyni się do zmniejsza- l pożarów w poktadaclz węgla, <::najdujqc_vch się pod 
nia użytkowania węgla. Zapasy węgla w Cardiff, bztrl_Vizlzami. W pólnocno - zacbodniem Czeskiem 
prawie wyłącznie używanego na potrzeby mary- zagłębiu węglowem niejednokrotnie przytrafiają 
narki wojennej, komisya uznała za wystarczające się wypadki zapalenia się wychodów pokładów 
na 200 lat. Rozwój przemysłu węglowego w in- l węgla brunatnego od położonych w blizkości ge
nych krajach a głównie w Niemczech wytworzył neratorów. Wynikające skutkiem tego pożary 
poważne współzawodnictwo dla węgla angielskie- pokładów stają się następnie powodem zapadania 
go; cla wywozowe także wywierają wpływ po- powierzchni i uszkodzenia budynków fabrycz
ważny na zmniejszenie wywozu, wobec czego ko- nych. Autor podaje sposób gaszenia takich po· 
misya, mając na uwadze znaczne zapasy węgla, żarów, zastosowany z powodzeniem w kilku fa
uznała za zbyteczne wszelkie sztuczne ogranicza- brykach. Należy mianowicie wybić w obrębie 
nia wywozu w celu zabezpieczenia zapasów węgla placu fabrycznego dużą ilość otworów wiertni
na przyszle potrzeby kraju. c) B. Simmersbach. czych w odległości mniej więcej 2m jeden od 
Amer_vka;lskie koleje :i!elaz ne i taryfy celne. drugiego i wypełnić je płynną miesżaniną, zlożo-

NQ 8. a) E11gel. Bezrobocie w kopalniaćh za- 1 ną z wody, wapna i cementu. Postępowanie takie 
g-tębia Y?eki Ruhr w r. 1905. b) Badania ur.sqdze;~ l nie tylko 'przyczynia się do szybkiego stłumienia 
elelztryc.snych w kopalni Dalbusch. Sprawozdanie pożaru, lecz zapobiega powstawaniu jego w przy
towarzystwa kotłowego okręgu Dortmund. szłości, gdyż mieszanina płynna wypełnia wszyst-

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und kie szczeliny i pęknięcia w pokladzie i stropie, 
HUtteowesen (1905) NQ 10. a) Przyczynki do me· utrudniając tym sposobem krążenie powietrza. 
talurgii cynku (pocz.). Streszczenie art.ykulu Brand- Stahl und Eisen (1905) NQ 4. a) No-u:e trak
horsta, zamieszczonego w czasopiśmie Zeitsclzrijt taty handlowe i przemysl .ifelazn_v. Autor daJe cha
fur angewandte Chemie 15 kwietnia r. 1904, w rakterystykę nowych umów i, porównywając no
któ_rym autor na podstawie wieloletnich badań we stawki taryfy celnej ze staremi, wyraża opi
wyJaśnia wiele kwestyi spornych z dziedziny me- nie, że będą one niekorzystne dla niemieckiego 
talurgii cynku. b) B . Boky. Wybór systemu ro- przemysłu żelaznego, gdyż utrudniają, a nawet 
bót dla odbudowy grupy poktadów (c. d.). c) P rze- zupełnie uniemożliwiają wywóz niektór ych wyro-
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bów do Rosyi, Austryi i Ameryki. Warunki no
we zmuszą wielu fabrykantów do przeniesienia 
swej działalności za granicę. Autor wyraża wąt
pliwość w skuteczność środków, zmierzających 
ku podniesieniu rolnictwa kosztem przemysłu 
niemieckiego. b) Wywóz wytworów niemieckiego 
przelllystu żelaznego w r. 190-/.. Tablice graficzne 
do statystyki handlu zewnętrznego Niemiec w 
okresie piętnastoletniem. c) Walcownia f~vt pan
centych ~u zal~ladach mary11arki francuskiej. Opis 
i rysunek walcowni w Guerig ny, zbudowanej we
dług projektu fabryki maszyn w Wetter nad rze
ką Ruhr. d) V. Engellzardt. TVyrób stali w piecu 
elektryc.emym sposobem Kjellilla (c. d.). e) W ust. 
Projek~v klasy(ikacyi surowca odlewnic,sego (pocz.). 
Przemysł odlewniczy w ciągu lat ostatnich uczy
nil olbrzymie postępy, czego dowodem szybki 
wzrost wytwórczości, wartość której już w r. 1902 
dosięgła 362 milionów marek, co stanowi 25% 
ogólnej wytwórczości przemysłu żelaznego; tym
czasem odlewnie dotąd posługują się starożytny
mi sposobami określania gatunku surowca, nieod
powiadającymi zarówno dzisiejszym wiadomo
ściom o własnościach i składzie surowca, jak i 
rozwojowi tej gałęzi przemysłu żelaznego w Niem
czech. Sąd o gatunku surowca wedlug barwy 
złomu, a ewentualnie wielkości ziarna, oparty na 
tej podstawie, że ciemniejsza barwa zlomu i więk
sze rozmiary listków grafitu odpowiadają więk
szej ilości krzemu w surowcu, jest słuszny tylko 
do pewnych granic. Ponieważ krzem wpływa 
na zmniejszenie zdolności węgla rozpuszczania się 
w żelazie płynnem, więc w razie większych ilo
ści krzemu ilość węgla zmniejsza się, a co zatem 
idzie, zmniejsza się ilość grafitu. Mangan i siar
ka również wywierają wplyw na obecność grafitu 
w surowcu. Autor, pragnąc oprzeć klasyfikacyę 
surowca na podstawach racyonalnych, t. j. na roz
biorze chemicznym, dokonał rozbioru 150 prób 
surowca lejarskiego, dostarczonego z różnych fa
bryk niemieckich, i, porównawszy ich sklad che
miczny ze składem surowca angielskiego i ame
rykańskiego, doszedł do wniosku, że nie ustępują 
najlepszym markom amerykańskim. 

NQ 5. a) Kolej liilawa i droga żelazna. Opis 
nowo zbudowanej przez firmę Pohlig kolejki li
nowej dla huty żelaznej w Kncutingen. Kol ejka 
liczy okolo 12 km długości; zasługuje na uwagę 
ze względu na wysoką zdolność przewozową (5,5 
miliona tonnokilometrów rocznie). b) A. Rock. 
Projekty ulepsz e/z walcowni starego typu. Autor 
zwraca uwagę głównie na ulepszenia w dziale 
pieców ogrzewalnych; artykuł ma na celu wyka
zanie korzyści, wynikających z zastosowania pie-

ców ogrzewalnych systemu Stapfa zamiast pieców 
ogrzewalnych dawnych systemów. c) J![athesius. 
Osuszanie ~uintru. Opierając się na wywodach 
Liirmanna, że obecność wilgoci w powietrzu jest · 
przyczyną obniżania się temperatury wewnątrz 
pieca a zmiany atmosferyczne mogą być powo
dem zakłóceń normalnego biegu procesu wielko
piecowego, autol' widzi korzyści, wynikające z 
zastosowania suchego wiatru. Sposób Gayleya 
jest zbyt kosztowny, ażeby mógl znaleźć szersze 
zastosowanie, dlatego autor proponuje sposób osu
szania zapomocą chlorku wapnia. Dokonane przez 
autora próby pozwalają wnosić, że sposób ten da 
się bez wielkich trudności i kosztów zastosować 
w praktyce. Ponieważ wprowadzenie przyrzą
dów pochłaniających, wypełnionych chlorkiem 
wapnia, może d0 pewnego stopnia zmniejszyć wy
dajność maszyny wiatrowej, autor zaleca zastoso
wanie pomocniczego wentylatora (turbowentyla
tor systemu Riedlera i Stumpfa). d) T': Engel
hardt. Tl(vrób stali w piecu elel~trycznynt sposobem 
Kjellina (dok. J. e) U ust. Projekty ldasyfikac_vi su
rowca odlewliicz ego (c. d.). O składzie chemicz
nym różnych rodzajów odlewów surowcowych. 
Zestawienie analiz różnych materyalów surowych, 
dostarczanych do odlewni; tablice te slużyć mo
gą j ako przykład, że niejednokrotnie po sobie 
następujące spusty surowca różnią się mięclzy so
bą skladem chemicznym. f) H. Nathusius . .llagne
~yczne wtasllości surowca odlewnicz ego (dok.) . Ba
dania mikroskopowe, stwierdzające stosunek, za
chodzący pomiędzy budową metalu i jego włas
nościami magnetycznemi. 

Revue de metallurgie (1905) NQ 3. a) Jl. 
Kurbataft Przyczynek do badań metalograficz nych 
nad stalq hartowanq,. Wyniki badań, wykonanych 
w laboratoryum H. Le Chatelier w celu znalezie
nia odczynników, najodpowiedniejszych do wy
krywania składników stali hartowanej, oraz zasto
sowania tych odczynników do badania zmian, za
chodzących w stali hartowanej w czasie odpusz
czania. b) Ch. de Jlocomble. Użytkowanie gazów 
wylotowych. Czr;ść druga. Wyczerpujący opis po
równawczy różnych systemów oczyszczania ga
zów wielkopiecowych w celu zastosowania ich w 
motorach gazowych, przyczem autor zwraca 
głównie uwagę na stoJJień oczyszczania, koszta 
uTządzenia i utrzymania przyrządów oczyszcza
jących. N a zakończenie podany został opis przy
rządów i sposobów mierzenia ilości gazu, ilości 
zawartego w nim pyłu i określenia wartości 
ogrzewalnej. c) L. Descroix. Opis ~ualco~vni rygli 
w zakladach Lackawam·1a Steel C!:'... 

WK. 
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Cło od wytworów przemysłu cynkowego, 1 szybkości w wykonaniu prowadzą do zupelnie 
przywożonych z zagranicy do Rosyi. Dnia 28 dokładnych rezultatów. 
lipca r. 1904 zawarty został pomiędzy Rosyą i O l ów. Do analizy bierze się zależnie od 
Niemcami traktat handlowy, który w razie za- zawartości olowiu 0,5-3 g rudy, wytrawia się ją 
twierdzenia go obustronnie przez władze odnośne kwasem azotowym, dolewa 2-3 cm3 stężonego 
otrzyma moc obowiązującą po uplywie 12 miesięcy l H2SO~, ogrzewa aż do wystąpienia białych dy
od dnia wymiany ratyfikacyi, lecz nie później, jak l mów, rozcieńcza i filtruje. Osad przemywa się 
od dnia l lipca r. 1906, i będzie obowiązywał do rozcieńczonym H 2S04, dygieruje z 15-20 cn13 go
dnia 31 grudnia r. 1917. Podlug rzeczonego trak- rącego roztworu węglanu amonu, utworzony wę
tu clo od wytworów przemysłu cynkowego, przy- ~ glan olowiu rozpuszcza w 5-6 cnz3 gorącego kwa
wożonych z zagranicy do Rosyi, wynosi (kopi.e- su octowego lodowatego lub w 15-20 cm3 300fo 
jek od puda):**) kwasu i mianuje roztworem żelazocyanku potasu 
Pozycya taryfy: (25 g w 2400 Cił• 3 H 20), stosując octan lub azotan 

138. Galman . . . . . . . . . 10,5 uranu za wskaźnik oraz odmianowując roztworem 
147,1. Cynk w plytach, kawałkach i w prosz- l octanu cynku_ nad~iaru żelazocyanku. Roztw?r 

ku oraz popiól i pyłek cynkowy . . . . . 70 K 4!e9,y6 p_owmn? s1~ sprawdza? co 2-3 tygod1~1e . 
147,2. Blacha cynkowa, chociażby szlifowa- J ezeh 1lośc ołowm me przewyzsza 50 111g, mozna 

na i polerowana, oraz pręty cynkowe . . . 125 eo oznaczać wag·owo, a_ wtedy os~dzony na sącz-
131. Biel cynkowa 130 ku PbS04 rozpuszcza s1ę w octame amonu,_ prze-
Blacha cynkowa, pokryta w jakikolwiek my wa. HOl, ~ pTze~ącz~ st~ąca P? c:ynklem w 

sposób (galwanicznie, p rzez nałożenie warstwy postac~ gąbk~ olowJ_aneJ, ktorą wazy sJę po wy-
roztopionej, zapomocą walcowania i t. p.) innymi susze1pu pomrędzy brbu~ą, _a następme na~ H2S~4 • 
metalami zwykłymi, opłaca clo w podanej powy- Z e l a z o_ oznacza srę Jak zwykle przez re
żej wysokości, jeżeli warstwa nalożonego metalu dukcyę cynkrem lub sposobem ZIMMERMANA 1 REIN
nie przenosi 25% _ogólnej wagi blachy; w razie HARDTA. . . 3 jeżeli rzeczona warstwa. przenosi wskazaną normę, . W a P n o. l, g rudy rozp_uszc~a srę w 10_ cm . 
w takim razie przewyżka opłaca cło podług ta- stęz . HOl, r,oztwor odparowuJe meco, filtn;tJe. 1 

ryfy, ustanowionej dla metali, pokrywającej bla- dolewa ~o filtra~u 1-:--2 cm
3 

H N03 dla . utlemema. 
chę. s. Następme dodaJe srę ~-8 g .NH49l ~ strąca na 

Oznaczanie ołowiu, żelaza, wapnia, siar- gorąco 10-:-12 _cm a amon~aku; filtruJe r wyn;yw:a 
ki, kadmu i miedzi w rudach cynkowych. ~odą, zawre~aJącą NH3. 1 NH~~L. Osad powtorme 
WARING podaje następujące metody które mimo I ?zpuszcza s~ę w HOl 1 powt?rm~ strąca. W ra-

' z1e obecnoścr Mn płyn ut lema srę br omem lub 
nadwęglanem amonu (nigdy zaś persiarczanem) i 
mangan osadza razem z żelazem. W połączonych 

* Do Niem iec przez Holandyę. 

**) Przegll\d Gorniczo-Hu t niclly, r. liKJ4,1 :N! 18, str. 608. 
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~lt~·atach o~nac~a się wapno jako szcza.wian. Je
zeh w płymo me było zbyt dużo ołowm, strąco
ny szczawian wapnia jest wolny od Pb i Zn; w 
przeciwnym razie operacyę osadzania trzeba po
wtórzyć. Szczawian przemywa się najpierw wodą 
czystą i mianuje, jak zwykle, nadmanganianem. 

Siarka. 0,25 g blendy miesza się z 0,5 g 
suchego N a2C03 i 0,25 g KCl03; do mieszaniny do
sypuje się 1,2 g Mn02 , wszystko wkłada do tygla 
porcelanowego, przykrywa niewielką ilością MgO 
i ogrzewa w ciągu 15--20 minut. Ze stopem po
stępuje się według znanego przepisu EsoHKI. 

Kadm i miedź oznacza się w ten sposób, 
że siarczki ich, strącone z kwaśnego roztworu, 
gotuje się z rozcieńczonym H 2S04 . Klarowny 
płyn Cd+ Cu rozcieńcza się aż do zawartości 
6,5% H 2S04 i w temp. 70° strąca w nim siarko
wodorem Cd. Osad zbiera się na ważonym fil
trze i waży lub też dygieruje z siarczanem żela
zowym i roztwór mianuje nadmanganianom. 

• 

(Chemik Polslti) 

Wytwórczość cynku na kuli ziemskiej w 
r. 1904.*) 

tonn metrycz. pudów 
Prowincye nadreńskie 65390 3988790 
Belgia . 139 984 8 539024 
Holandya. 13101 799161 
Śląsk . 125674 7 666114 
Anglia . 46218 2819 298 
Francya i Hiszpania 49083 2994063 
Austrya i Włochy 9246 564006 
Królestwo Polskie 10613 647 377 

Razem 459 309 28 017 849 

Stany Zjednoczone 
Ameryki PMnocnej 165 832 19115 752 

W ogóle 625141 38133 601 

Świecąca blenda cynkowa. Niektóre odmia
ny blendy cynkowej, w szczególności pochodząca 
z Kapurki na Węgrzech, świecą po uskrobaniu 
lub po roztarciu. Niedawno w Kalifornii natra
fiono na pokłady blendy cynkowej, na której ry
sa, zrobiona nożem, świeci i jest widoczna nawet 
w bialy dzień. Ruda kalifornijska ma wygląd 
szarego ł11pku i sklada się z barytu, blendy cyn
kowej oraz nieco błyszczu ołowianego. W kwa
sach częściowo rozpuszcza się i pozostawia resztę 
z blendy cynkowej, niezwykle silnie świecącą za 
potarciem. Po zupelnem usunięciu blendy baryt 
wcale już nie objawia świecenia, które jest więc 
właściwością blendy cynkowej i zdaje się być 

*) Przegls,d Górniczo-Hutnic.,y, r. 1904, :N! 18, str. 502 . 

związanem z pewną krystaliczną jej budową. Nie 
zawadzi wspomnieć, że sztucznie przygotowany 
siarczek cynku do t. zw. ekranu SmoTA świeci 
również po potarciu, o ozem latwo się przekonać, 
wodząc przedmiotem metalowym po ekranie SI
noTA. W rudzie kalifornijskiej radu nie znalezio
no. Tak samo nie znaleziono go w świecącej 
blendzie cynkowej ze stanu Newada. 

(Chemik Polski ) 

Spożycie węgla kamiennego w Rosyi. 

lp . l w . ąpoży-
01e wę-

W t . .6 l rzywoz z za- , ywoz Spożycie g la 
Rok Y worc.,os granicy*) za granicę 

włas-
n ego 

p u d ó w % 
1873 71 586 328 49948 000 -- 121 534 328 58,8 
!874 78795 093 62 s63oX! 33 1 5'5 '4' 031 578 55,1 
!875 103 772 688 61-164000 6g 546 165 167 J42 63,0 
!876 l Ił 299028 88 18g800 34475 199 453 553 55,8 
!877 109137 094 87814000 110978 196 840 116 55,4 
1878 153 98! 727 107674000 978g6 261 557831 .)8,8 

1879 178238013 87795 000 l 33 372 265 8gy641 67,0 
J88o 200784874 I 14 145 000 503 999 314415875 63,6 
1881 213 258477 l 07 307 0:.>0 25 918 320 539 559 66,3 
!882 230 193 536 103 327000 -- 333 520 536 6g,I 
!883 242 7rf364s 132047000 36291 374 8og 354 64,7 
!884 239921 295 112336000 !Ol 336 352 l 55 959 68,o 
1885 26o 577779 106296ooo 182 257 3666gi 522 7',o 
J886 279 393 439 IOJ013000 274 381 386 132 o58 72,o 
!887 276778 774 86877000 294 225 363 361 549 ]6,1 
1888 316 593 914 96046000 l 2)2 25! 41 I 387 663 ;6,8 
I889 379 350 192 l '3 873000 996835 492 226 357 77?0 
I8go 36J20..j045 93 rf39ooo 83-1726 460 358 319 79?7 
I8gl 38o 526 569 936-10000 683030 473 483 539 8o,3 
1892 424053 38o 87 373 000 48g978 510936 402 82,9 
!893 464 g,g 293 104 355 000 481 595 568 6gr 6g8 8r ,s 
I894 53494' 429 l20os8ooo 460003 654 538 826 s,,s 
r8gs 555 462 57' '17 sg8 ooo 381 867 6726i~J04 82,5 
18g6 572 sooo52 !20826000 559736 702]66 326 82,6 

r897 683927859 129 s8o ooo /2 023 353 s, 1 484 5o6 84,2 
J8g8 7.i' 370 5g6 l 5-146g 000 2 930 os s gD2 gog 541 83,2 
r8g9 853 '35 65o 237947 000 8o6 9?6 logo 275 674 78,2 
lgOD l 100 "3 356 240090000 824 284 l 339 379 072 8o,8 
1901 '038463 926 191212000 692 578 I 228 g83 348 84,5 
IgD2 994932651 175 619 000 3o6g 6oo I 167482051 85,o 
1903 l T 16 552 268 !81 219000 4686000 r 293o85 268 86,4 

*) Przegls,d Górni<>zo-Hutniczy, r. 1904, :N! 23, str. 627. 

.l{ossoneao IJeasypoiO, 18 anpilJln 1905 r. 
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