
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPIS:MO, I 'OSWIĘCONE SPRA WO:M PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

M 10 (40). Dąbrowa, dnia 15 maja 1905 r. Tom l. 

ROZ PORZĄDZENI A RZĄDOWE. 

PRZEPISY, 
tyczące się zapobiegania wypadkom nieszczę

śliwym przy robotach w zakładach hutniczych. 

(Dokończenie, p. X, 9. str. 193). 

§ 5. Podczas wypuszczania siarki robotnicy 
powinni stawać w ten sposób, żeby nie mogły 
trafiać w nich odpryski siarki lub prąd pary go
rąceJ. 

§ 6. Zabrania się podstawianie wlewuic i 
czerpaków pod prąd siarki roztopionej a dla na
pełniania wlewnic należy czerpać pł:Ynną siarkę 
z oddzielnie przeznaczonego w tym celu zbior
nika. 

§ 7. Zabrania się przestawianie i przenosze
nie napełnionych siarką wlewnic, zanim siarka 
dostatecznie nie wystygnie. 

§ 8. Z aparatami parowymi należy obcho
dzić się z zachowaniem takich samych środków 
ostrożności, jak przy kotlach parowych. Przy 
aparatach powinny znajdować się wskaźniki och
ronne. 

§ 9. Pokrywy aparatów po wyparowaniu 
siarki powinny być otwierane nie inaczej, jak w 
obecności starszego majstra. 

§ 10. Przed otwieraniem pokryw retort ro
botnicy powinni przekonać się, że wszystka para 
wyszła. Przy napełnianiu retort parą robotnicy 
powinni staraTmie obejrzeć wszystkie zamknięcia 
hermetyczne. 

§ 11. Przy każdej zmianie roboczej starszy 
majster obowiązany jest starannie oglądać wszyst
kie retorty jak również dźwigniki i o każdej zau
ważonej niedokładności powinien natychmiast za
wiadomić zawiadującego. 

Dz i ał XVII. 

Przepisy ostrożności dla zarzqdów z aktadów i robot
ników w celu zapobiegallia wypadkont nieszczęśliwym 

podczas pracy 'W warz eliliach soli. 

§ 2. Wejścia na tężnie jak również daszki 
nad temi astatniemi powinny być zaopatrzone w 
mocne poręcze. 

§ 3. Otwory naczyń, zawierających solan
kę, powinny być zawsze zamknięte. 

§ 4. Zabrania się wchod:<.enie bez światła 
do nieoświetlonych pomieszczeń warzelni soli. 
Wyjątek stanowią małe naczynia, które nie przed
stawiają żadnego niebezpieczeństwa. 

§ 6. Jeżeli koniecznem jest wykonanie ja
kichkolwiek robót na pokrywach na.d przewoda
mi i kotłami, . należy urządzić w miejscach odpo
wiednich mocne pomosty, na których robotnicy 
powinni stać podczas wykonywania rzeczonych 
robót. · 

§ 6. Wszelkie reparacye przyrządów, słu
żących do suszenia soli, jak również do tłuczenia, 
mielenia, sortowania i przenoszenia jej mogą być 
wykonywane tylko podczas zatrzymania ich biegu. 

§ 7. W razie zł'ego stanu pokryw nad kot
łami zabrania się warzenie soli w tych ostatnich. 

§ 8. W razie urządzenia na ziemi przed pa
leniskiem skladu materyałów opalowych powinny 
być urządzone stale mocne schody. ze stopniami 
w celu połączenia z powierzchnią zewnętrzną; 
przestrzeń przed paleniskiem powinna być przy
tern o tyle obszerna, żeby zatrudnieni przy piecu 
robotnicy nie podlegali niebezpieczeństwu w ra
zie wypadnięcia z niego paliwa. Tarcze u pokryw 
nad kotlami powinny być zawsze zamknięte i 
mogą być otwierane tylko podczas wykonywania 
wyparowań, połączonych z wa.rzeniem soli. 

11 

Dz iał XVIII. 

Przepisy ostrożllośd dla zarz qdó·w zakladów i robo' ·· 
nilzów ·w celu z apobiegania 1.vypadkom 1tieszczęśli

wym na należqcych rio zakladów leolejach żelaznych 

i po1t'ietrzn yclz. 

I. D l a k o l e i ż e l a z n y c h. 

§ l. Do slużby na kolejach żelaznych mo-
§ 1. Wejścia na tężnie tam, gdzie takowe gą być wyznaczone tylko dobrze obznajmione z 

znajdują się, powinny być u dolu zaopatrzone w poruczoną im pracą osoby. 
drzwi, które powinny być zawsze zamknięte, że- 1 § 2. Obslugę pociągową przy każdym po
by nikt z niewyznaczonych do tego robotników l ciągu powinni stanowić: maszynista, palacz albo 
nie mógl wejść na tężnie. , pomocnik maszynisty i ustawiciel pociągu. 
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214 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'l'NIOZY 1905 

s 3. Maszynista obowiązany jest codziennie 
przed rozpoczęciem pracy obejrzeć starannie pa
rowóz i przed poprawieniem wszystkich zauważo
nych przez niego niedokładności nie ma prawa 
puszczać parowozu do pracy. W ogóle prży ob
słudze parowozów należy zachowywać przepisy 
ostrożności, ustanowione dla obsługi kotłów paro
wych (dzial II), o ile przepisy te mogą być za
stosowane do parowozów. 

§ 4. Ustawiciel pociągu obowiązany jest co
dziennie przed :rozpoczęciem pracy obejrzeć wa
gony, wchodzące do skladu powierzonego mu 
pociągu. 

§ 5. Podczas ruchu pociągu lub samego pa
rowozu w obrębie placu zakładu maszynista obo
wiązany jest dawać częste gwizdki i zwalniać 
bieg przy wchodzeniu: na zwrotnice, przejazdy 
luu przejścia, wewnątrz budynków oraz na luki, 
gdzie nie widać naprzód przynajmniej 50 sążni 
wolnej drogi. To samo powinien on robić przy 
podchodzeniu do miejsc, w których wykonywa 
się reparacya drogi. 

§ G. Podczas ruchu maszynista obowiązany 
jest. eiągle patrzeć naprzód i być zawsze goto
wym do dania gwizdka lub zatrzymania pociągu. 

§ 7. Maszynista powinien zwracać baczną 
uwagę na sygnały i postępować zgodnie z umó
wionem ich znaczeniem, t. j. zatrzymywać po
ciąg, gdy jest to przez sygnał wskazane, zwalniać 
bieg pociągu i t. p. Jeżeli jakikolwiek sygnał bę
dzie zauważony tam, gdzie nie powinien być, al
bo nie będzie sygnału w tem miejscu, gdzie po
winien znajdować się, albo będzie zauważony ja
kikolwiek nieporządek na drodze, wówczas ma
szynista obowiązany jest natychmiast zatrzymać 
pociąg i moż_e puścić go ponownie w bieg wów
czas dopiero, gdy przekoua się o możności bez
piecznego dalszego ruchu. 

§ 8. Przy dojeżdżaniu do zwrotnic maszy
nista obowiązany jest zapomocą umówionych sy
gnałów zawiadamiać zwrotniczego o tern. w ja
kim kierunku powinna być nastawiona zwrotnica 
i zwracać następnie uwagę tak na sygnały zwrot
niczego, jak o i na prawidł:owość nastawienia 
zwrotnicy. Jeżeli przyteru z położenia przeciw
wagi maszynista zauważy, że zwrotnica nie jest 

1 
nastawiona na żądaną drogę, a niema sygnałów , 
na zatrzymanie, wówczas powinien on zatrzymać 
pociąg, poczem ustawiciel pociągu po uprzedniem 
obejrzeniu drogi za zwrotnicą i przekonaniu się, 
że droga znajduje się w porządku, może nadać 
zwrotnicy należyte położenie i przepuścić pociąg 
na odpowiednią drogę; po przejściu pociągu usta
wiciel obowiązany jest przywrócić zwrotnicę do 
położenia pierwotnego. W razie jeżeli ustawiciel 
pociągu zauważy nieporządek na drodze lub w 
zwrotnicy, obowiązany jest natychmiast zawiado
mić o tem dozorcę drogowego lub zawiadującego 
reparacyą drogi w celu przedsięwzięcia środków 
dla usunięcia zauważonych uszkodzeń. 

§ P. Zllaczenie różnych stawianych na dro
dze znaków powinno być dokladnie określone i 
znane wszystkim, komu należy; w tym celu pra
cujący na drodze zaopatrywani są w drukowaną 
instrukcyę. 

§ 10. N aj większa szybkość biegu pociągów 
powinna być określona przez zarząd zakładu za
leżnie od budowy i stanu drogi jak również uży
wanego taboru kolejowego. W każdym razie 
szybkość biegu po linii ]Jrostej na płaszezyznie 
nie powinna przenosić 100 sążni na minutę a na 
lukach i pochylościach-75 sążlli na minutę. 

§ 11. Szybkość biegu powinna być zmniej
szaną przy dojeżażaniu do budynków szczególnie 
drewnianych, przy0zem należy unikać wyrzuca
nia iskier. 

§ 12. Przy dojeżdżaniu do wagonów, prze
znaczonych do spięcia, bieg powinien być stop
niowo zwalniany w celu uniknięcia silnego ude
rzenia; spinanie należy wykonywać tylko po za
trzymaniu pociągu. 

§ 13. Pódczas ruchu i manewrowania rua
szyni ta znajduje się w rozporządzeniu ustawicie
la pociągu i powinien podlegać jego wskazówkom 
we wszystkiem, co dotyczy zatrzymań, porządku 
spinania i rozpinania wagonów i t. p. 

§ 14. Jeżeli parowozowi , idącemu naprzód, 
należy nadać bieg wsteczny, lub idącemu w tyl 
należy nadać bieg naprzód, wówczas należy 
uprzednio zatrzymać parowóz i dopiero następnie 
zmieniać bieg. Odstępstwo od tego przepisu, t. j. 
zmiana biegu parowozu bez uprzedniego zatrzy
mania go, dozwala się tylko w razie koniecznej 
potrzeby. 

§ 15. Zabrania się biegu pociągu w tyl, gdy 
ten ostatni składa się więcej niż z czterech ła
downych lub siedmiu próżnych wagonów. 

§ 16. Podczas biegu w tyl ustawiciel powi
nien ciągle znajdować się na przednim wagonie, 
ażeby zawiadamiać maszynistę o mogących zajść 
przeszkodach w ruchu. 

§ 17. Smarowanie parowozu nie powinno 
być wykonywane podczas biegu. . 

§ 18. Maszyniści obowiązani są czuwać nad 
należytym stanem parowozu a w szczególności 
obręczy kól, resor i regulatora; w tym celu są 
oni obowiązani możliwie częściej rewidować rze
czone części. Wrazie zepsucia się parowozu po
winien on być odstawiony do miejsca postoju a 
o zauważonych niedoklad'9ościach należy zawia
domić zawiadującego taborem kolejowym; ta sa
ma osoba winna być również zawiadamianą wów
czas, jeżeli uszkodzony parowóa nie może dalej 
iść. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek 
reparacyi podczas biegu parowozu. 

§ 19. W nocy i podczas mgly z przodu każ
dego parowozu powinna być zawieszona latarnia 
czerwona, z tylu zielona. W tym czasie maszy
nista podczas biegu obowiązany jest natężać całą 
swoją uwagę i zachowywać możliwą ostrożność. 
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2 10. PRZEGLĄD GÓRNICZO-liU'l'NfCZY 

Rówuież w nocy powinny znajdować się zapalone 
latarnie na buforach i zwrotnicach a ustawiciele 
pociągu powinni posiaclać latarnie. · 

§ 20. Pomocnik maszynisty lub palacz obo
wiązany jest podlegać maszyniście i spełniać je
go rozkazy tak podczas ruchu, jako i postoju. 
Zabrania się dopuszczanie palacza do kierowania 
pociąg~em; pod~zas po~toju prz.y parowozi~ powi
nien meodłączme znaJdować s1ę pomocmk ma
szynisty lub maszynista. 

§ 21. Ustawiciel pociągu powinien czuwać, 
żeby podczas biegu drzwi wagonów byly zam
knięte na zawarcia i żeby naładowane do wago
nów odkrytych i na platformy przedmioty nie 
zwieszały się z boków. 

§ 22. Ustawiciel pociągu powinien czuwać, 
żeby jeżdżący pociągami robotnicy nie zwieszali 
nóg z platform i wagonów jak również żeby nie 
stali w wagonach. 

§ 23. Przy spinaniu i rozpinaniu wagonów 
zapinacz nie powinien stawać pomiędzy wagona
mi przed zupelnem zatrzymaniem pociągu. Syg
nał dla biegu może być dany wówczas dopiero, 
gdy zapinacz wy,idzie nazewnątrz. 

§ 24. Zwrotniczowie obowiązani są czuwać 
nad należytym stanem zwrotnic, rozjazdów i dróg, 
oraz rewidować drogę na swoim oddziale w mia
rę możności po przejściu każdego pociągu, a w 
każdym razie nie mniej określonej przez zarząd 
zakładu liczby razy dziennie. 

§ 25. Zwrotnica powinna być nastawiona 
zawsze na prostą lub główną linię, przestawiona 
stosownie do żąda11ia maszynisty i po przejściu 
pociągu znowu nastawiona na prostą linię. 

§ 26. Zwrotniczy powinien czuwać, żeby 
dwa idące jeden za drugim parowozy lub pocią
gi byly odlegle od siebie przynajmniej o sto sąż
ni; jeżeli odległość ta jest mniejszą, to zwrotni
czy powinien zatrzymać drugi pociąg. 

§ 27. Jeżeli podczas obchodzenia linii zwrot
niczy zauważy uszkodzenie drogi lub taką przesz
kvdę, której sam nie jest w stanie usunąć, winien 
on natychmiast oznaczyć uszkodzone miejsce za
pomocą dwóch czerwonych chorągiewek lub la
tarni, ustawionych w odległości przynajmniej 
trzydziestu sążni z obu stron uszkodzonego miej
sca, i następnie bezwlocznie zawiadomić dozorcę 
drogowego; wszystko to powinno być wykonane 
możliwie spiesznie. Do tego czasu, dopóki miej
sce uszkodzone nie będzie w należyty sposób zre
parowane, rzeczone znaki ochronne (czerwone la
tarnie lub chorągiewki) nie mogą być zdejmo
wane. 

U w a g a. N owo wstępujący na zmianę zwrot
niczy powinien otrzymać od poprzedzającego 
wszystkie dane mu przez dozorcę drogowego zle
cenia odnośnie do nieporządków na drodze i roz
stawionych sygnałów. 

§ 28. Zwrotniczy podczas obchodzenia li
nii powinien zwracać uwagę, czy skutkiem wy-

rzucanych pr~ez parowóz iskier nie zapaliły się 
gdzie budynki, stosy drzewa, zwały węgla lub 
jakiekolwiek inne przedmioty. Jeżeli zwrotniczy 
zauważy gdziekolwiek początek pożaru, jest on 
o bo wiązany natychmiast przystąpić do ugaszenia 
go z pomocą najbliższych robotników i natych
miast zawiadomić o pożarze zarząd zakładu. 

§ 29. Popsute i nie będące w porządku wa
gony i platformy vowinny być odsyłane do miej
sca postoju i w żadnym razie nie mogą być pusz
czane w bieg. 

§ 30. Zabrania się podczas biegu wskakiwa
nie na wagony, platformy i parowozy oraz zeska
kiwanie z nich. 

§ 31. Osobom. nie należącym do służby po
ciągowej, zabrania się wsiadanie do 'vagonów, na 
platformy i parowozy, o ile nie będą one miały 
oddzielnego na to pozwolenia zarządu zakładu, o 
czem powinien być zawiadomiony ustawiciel po
ciągu. 

§ 32. Zabrania się stawanie pomiędzy szy
nami jak również przechodzenie p1·zez nie wów
czas, gdy zbliża się pociąg, parowóz, wagon lub 
platforma. · 

§ 33. Poclczas poruszania wagonów i plat
form rękami robotnicy nie powinny znajdować 
się przed wagonem lub platformą; powinni oni 
popychać je, idąc z boku. 

§ 34. Podczas jednoczesnego poruszania za
pomocą motorów żywych po jednej i tej samej 
drodze kilku platform lub wagonów, te ostatnie 
powinny być wszystkie razem spięte lub znajdo
wać się w takiej odległości jeden od drugiego, 
żeby nie groziły niebezpieczeństwem dla robot
ników. 

§ 35. Pndczas poruszania platform i wago
nów zapomocą motorów żywych .robotnicy, znaj
dujący się przy wagonach, powinni w swoim cza
sie zapomocą okrzyku lub wyraźnego sygnału 
uprzedzać wszystkie te osoby, które mogłyby do
znać uszkodzenia od zbliżających się do nich wa
gonów i platform. 

§ 36. Stojące na liniach platformy i wago
ny, oddzielne lub spięte razem, powinny być za
hamowane a pod kola ich winny być podłożone 
kawalki drzewa. 

§ 37. W agony wywrotowe powinny być 
urządzone w ten sposób, żeby posiadały dosta
teczną równowagę. 

§ 38. Tam, gdzie koleje przeprowadzone 
są na pomostach, pomiędzy torami oraz pomiędzy 
szynami każdego toru powinna być ułożoną po
dłoga; oprócz tego pomosty powinny być ogro
dzone mocneroi poręczami a na końcach pomo
stów powinny znajdować się mocne baryery. 

§ 39. Przy rozładowywaniu wagonów z po
mostów zatrudnieni przy tej pracy robotnicy po
winni uprzednio przekonać się, czy niema kogo 
w miejscach zwalu. 
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§ 40. Robotnicy, zatrudnieni przy jakiej- lin i t. p., powinni dla większego bezpieczeństwa 
kolwiek pracy na linii drogi żelaznej, powinni na wypadek przewrócenia się wagonika przywią
obstawiać reparowany kawaŁek drogi odpowiedni- zać się do haka, na którym wisi wagonik, sznu
mi znakami oraz zwracać uwagę na sygnały, da- rem, przechodzącym pod pachami. 
wane przez przechodzące pociągi, i w swoim cza- § 6. O wszelkich zauważonych niedokład-
sie schodzić z linii . nościach i uszkodzeniach w kolejce powietrznej, 

§ 41. Zabrania się przechodzenie pod plat- przyrządach sygnałowych i taborze kolejki ro
formami i wagonam.i, leżenie lub siedzenie pod botnicy obowiązani są natychmiast zawiadamiać 
nimi, wchodzenie na bufory oraz siadanie na nich, zawiadującego kolejką a w razie potrzeby na
jak również przechodzenie pomiędzy wagonami, tychmiastowego w trzymania ruchu na kolejce i 
połączonymi z parowozem. maszynistę. 

§ 42. a) Podczas gołoledzi zabrania się po- § 7. Należy możliwie częsc1eJ rewidować 
sypywanie szyn piaskiem, idąc przed będącym w kolejkę powietrzną, poddając ją przynajmniej co 
biegu pociągiem lub parowozem. Praca ta po- każde sześć tygodni starannej rewizyi przez ro
winna być wykonywaną podczas zatrzymania po- botników, przejeżdżających po kolejce w wagoni
ciągu. ku, i co tydzień rewizyi ze slupów, podtrzymu-

b) Materyaly na placu zakładu powinny jących kolejkę. Oprócz tego należy codziennie 
być składane w takiej odległości od torów ko- przed rozpoczęciem ruchu posyłać robotnika w 
lejowych, żeby pomiędzy będącym w biegu po- celu obejścia całej drogi. Rozpoczęcie ruchu po
ciągiem i złożonymi materyalami (zwałami rudy, zwala się tylko po otrzymaniu p1·zez wszystkie 
węgla, bloków i t. p.) pozostawała wolna prze- stacye kolejki wiadomości o zupełnym na niej po-
strzeń szerokości nie mniej jak jeden arszyn. rządku. 

c) Zabrania się podczas biegu pociągu prze- 1 § 8. Codziennie przed rozpoczęciem ruchu 
chodzenie z jednego wagonu na drugi jak rów- l na kolejce powinny być nasmarowane wszystkie 
:nież z wagonu na parowóz i odwrotnie. wały napędowe. Również codziennie powinno być 

§ 43. Drzwi lub bramy, przez które prze- ~ wykonywane smarowanie rolek wagoników przy 
chodzą parowozy i wagony do budynków fabrycz- pierwszem przejściu tych ostatnich przez prze
nych lub na place fabryczne, powinny być o tyle znaczoną w tym celu stacyę. 
przestrone, żeby w przestrzeniach pomiędzy wa- l § 9. Podczas wchodzenia wagoników na sta
gonem lub parowozem i bokami drzwi lub bram · cyę należy zwracać szczególną uwagę na stan 
mogli swobodnie przechodzić ludzie w razie nie- przyrządu zapinającego jak również i na to, że
spodzianego spotkania pociągu. by wagoniki zupełnie oddzielały się od liny, któ-

§ 44. Na każdej kolei Ol)rÓcz projektowa- ra ciągnie wagoniki. Wagoniki, u ki.órych przy
nych mogą być wydane i więcej szczegółowe rząd zapinający działa niedokładnie, powinny być 
przepisy z tem, żeby rzeczone przepisy obowiąz- natychmiast usunięte z obiegu. 
kowo przedstawio_ne byl.y pr~e~ inżyniera okrę- § 10. Przyrządy zapinające powinny być 
g~w~go do zatw1erdzema mieJscowego zarządu starannie o~zyszczane i smarowane nie m11iej, jak 
gormczego. jeden raz na tydzień . 

§ l I. Zabrania się puszczanie w bieg wago-
H. Dla kolejek powietrznych . nika, który nie jest trwale zapięty do liny. W 

wypadkach wątpliwych należy zatrzymać ruch i 
§ l. Do obsługi kolejek powietrznych mo- obejrzeć przyrząd zapinający . 

gą być wyznaczani tylko ludzie, dokladnie ob-
znaimieni z poruczoną im czynnością. § 12. Wagoniki powinny by6 zaopatrzone 

§ 2. Należy czuwać, żeby osoby postronne w urządzenie, nie dopuszczające przedwczesnego 
nie wchodziły na stacye tych kolejek i nie ko- ich wywracania. 
rzysta!y z kolejek dla przejeżdżania. § 13. Zarząd zakładu powinien ustanowić 

§ 3. Przewożenie kolejkami powietrznemi odległość, w jakiej co najmniej powinny iść wa
robotników i pracujących pozwala się tylko w goniki jeden za drugim. Rozmiar tej odległości 
celu rewizyi, smarowania i reparacyi liny oraz powinien być dokladnie znany robotnikom i po- · 
innych części kolejki, przyczem o każdem ta- winni oni zachowywać ją. 
kiem przewożeniu należy uprzedzić maszynistę i § 14. Stacya początkowa, gdzie znajduje 
czuwać, żeby przewożenie to było wykonywane się motor, powinna być połączona ze wszystkie
nie inaczej, jak wolnym biegiem. mi pozostałeroi stacyami kolejki powietrznej za-

§ 4. Wagoniki, w których mają mieścić się pomocą urządzeń dla dawania sygnałów w obie 
robotnicy i pracujący, powinny być każdorazowo strony. Maszynista i wszyscy robotnicy, zatruci
przed puszczeniem w ruch starannie zrewidowa- nieni przy obsłudze kolejki powietrznej, powinni 
ne, przyczem szczególną uwagę należy zwracać dokladnie znać wszystkie ustanowione sygnały. 
na przyrządy zapinające. § 15. Na każdej stacyi kolejki powietrznej 

§ 5. R obotnicy, wyznaczeni do smarowania powinien znajdować się robotnik, który ma po-
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wierzone dawanie sygnałów. Tylko w razie gro
żąceao niebezpieczeństwa sygnał może być d;:tny 
i pr~ez innyeh robotników. 

§ 16. W tych częściach, gdzie kolejka prze
chod~i nad drogami pieszerui i jezdnemi, pod li
nią kolejki powinny być urządzone mocne porno-

sty lub innego rodzaju urządzenia ochronne do
statecznej długości i szerokości w celu uchronie
nia od wypadków, mogących powstać skutkiem 
przerwania się liny, spadania wagoników i t. p. 

(Zbiór praw i rozporządzeń rządu z dnia 21 
grudnia r. 1904, dział II, M 57). 

t1 deko\vaniu \\?ielkich p1eców. 
W M 3 czasopisma Stahl und Eiseu z r. b. do wnętrza pieca pokryć go przynajmniej w dol

mz. BucK zamieścił wskazówki, dotyczące deko- nej części g~iną lub cementem, rozrobionym wo
wania wielkich pieców na wypadek braku paliwa, dą, lepiej jednakże pokryć go w ten sposób na ca
mogącego powstać skutkiem bezrobocia w kopal- lej długości. Przypływ wody chłodzącej do form 
niach węo-la zagłębia rzeki Ruhr. Autor posługi- i chłodnic, o ile nie zostanie przerwany zupełnie, 
wal się glównie notatkami, zebranemi w hutach powinien być stopniowo z upływem czasu zmniej
westfalskich a opartemi na doświadczeniu z r. l szany, tak ażeby temperatura wody odpływającej 
1&')9, kiedy skutkiem braku paliwa, wywołanego wyno iła około G0°. Wszystkie czynności przy 
bezrobociem w kopalniach węgla, większość pie- skrzyni pieca, związane z dekowaniem, trwają 
ców została zadekowana na przeciąg czasu od 6 najwyżej do dwóch godzin. 
dni do 3 tygodni. Ogólnie biorąc, obawy przed Ważne są bardzo opinie kół fachowych co 
dekowaniem pieca są nieco przesadzone, gdyż od do składu nabojów, zadawanych do pieca bezpo
czasu zaprowadzenia ogrzewaczy CowPERA opera- średnio przed dekowaniem, a więc tych nabojów, 
cya taka nie pociąga za sobą osobliwych trudno- które mają wypełniać piec w ciągu całP.go okre
ści. Zamiast powolnego biegu pieca korzystniej su zastoju; opinie te niekiedy zasadniczo różnią 
jest zupełni~ go zadeko>yać, o ile istniej~ -rewn?~ć, ~ię pomiędzy sob~. G:dy jedn~ hutnicy są ~dania, 
że bezroboCie w kopalmach potrwa dłuzeJ, amze- ze do zadekowama pieca mozna przystąpić bez 
li tydzień. ·wówczas należy koniecznie zmienić odpowiednich przygotowań, inni w przeciwień
namiar w ten sposób, ażeby bezpośrednio przed stwie zbyt ostrożni są zdania, że przed zadeko
dekowaniem otrzymany żużel był łatwopłynny, waniem należy piec w 2/ 3 do 3/ 4 obJętości wypeł
czem usuwa się w znacznym stopniu przyczynę nić pustymi nabojami z nieznacznym jedynie do
tworzenia się narostów w skrzyni pieca. Rów- datkiem kamienia wapiennego w celu utworzenia 
nież trzeba tarać się o to, ażeby przed zatrzyma- żużla; przezorni, wybierając drogę pośrednią, za
niem biegu pieca temperatura jego była możli- dają G-10 nabojów z zawartością rudy. zmniejszo
wie wysoka. W czasie ostatniego spustu piec po- ną o 1

/ 4 do 1/ 8 , następnie zaś zadają naboje nor
winien być silnie przedmuchany. Otwór spusto- malne. Tym sposobem usuwa się obawy co do 
wy a także żużlowy po wyjęciu formy żużlowej t. z. wieszania się nabojów. Autor radzi, ażeby 
należy wypełnić głęboko ku środkowi pieca mia- pierwsze 10 nabojów zadać z zawartością rudy, 
łem węglowym lub węglem drzewnym, zewnątrz wynoszącą 1/ 2 normalnej, dalej następne 10 z za
zaś wylepić gliną. W niektórych hutach w prze- wartością rudy 2/ 3 normalnej , wreszcie wypełnić 
widywaniu zatrzymania biegu pieca na czas krót- piec do wierzchu nabojami, zawierającymi 3

/ 4 nor
ki po wyjęciu dysz formy zalepiano masą, złożo- malnej zawartości rudy; jeżeli zaś mamy do czy
ną z równych częśei gliny, miału koksowego i nienia z piecem niewielkich rozmiarów lub nasu
popiołu koksowego. Powszechnie jednakże uwa- wa się przypuszczenie, że bezrobocie potrwa dłu
żane jest za właściwsze wyjęcie form i skrzyń żej, to lepiej przed zadalliem lekkich nabojów 
chłodzącychi zalepienie otworów powyżej wzmian- wsypać trzy puste naboje z dodatkiem 10% ka
kowaną masą. Dla kontroli zmian, zachodzących mienia wapiennego. Ażeby zapobiedz wydziela
"'!' piecu, należy przez warstwę masy, zalepiającej niu się gazów, powierzchnię wypełniającego piec 
Jedną z form, przetknąć rurę gazową trzycalową, namiaru pokrywa się warstwą miałkiej rudy. 
zewnętrzny koniec której zakryty jest szybką Puszczenie w ruch pieca odbywa się mniej więcej 
szklaną; pomimo tego dobrze jest od czasu do jednakowo: po założeniu form i dysz dmucha się
c~asu otwierać którąkolwiek formę i po obejrze- gorącym wiatrem początkowo słabo, następnie co
n~u wnętrza pieca niezwłocznie zatykać. Rzeczą raz silniej, skutkiem czego piec zwykle szybko. 
mezbędną jest w celu niedopuszczenia powietrza powraca do normalnego biegu. W. K. 
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O zastosowaniu węgla torlo·wego w procesie wielkopiecowym.':') 
Różne przyczyny zlożyly się na stosowanie skrzynia pieca zostaje uwolniona od pylu, który 

węgla torfowego w procesie wielkopiecowym w l się tam dostaje wskutek zgniatania wegla tor±o
Neuhiitte pod Szmalkaldenem; względy ekono- wego. 
miczne nie mialy tu jednak żadnego znaczenia, Z małymi wyjątkami dodatek węgla torfo
ponieważ w pojedynczych tylko wypadkach wę- wego nie powinien przekraczać 25-33°/0 ogóln ej 
o·iel torfowy był tańszy od w<;gla drzewnego z ilości paliwa, ponieważ twardszy węgiel drzewny 
drzewa bL1kowego. N atomiast często uciekano się musi chronić od zgniecenia w piecu węgiel tor
do węgla torfowego, kiedy wskutek niedostatecz- fowy. Im więcej twardy zbity i gruby jest wę
nego dowozu węgla drzewnego w lecie i w jesie- giel drzewny, tem więcej można dodać węgla tor
ni, zachodziła konieczność mieszania węgla drzew- fowego. Ruda nie powinna być miałka ani też 
nego z innem równowartościowem paliwem, na- łatwo rozpadająca się w wielkim piecu; wtedy 
turalnie takiem, którego nie zabraknie i w zimie. bowiem prawidłowy bieg pieca może być zaldó· 
W ten tylko sposób zapasy w9gla drzewnego mo- ~ eony a nawet uniemożliwione topienie. 
gly wystarczyć do następnego okresu. ~ostawy. W węglu torfowym dopuszczalne są tylko 

Podobne postępowanie szczególmeJ było ce- nieznaczne ilości siarki i fosforu. Używany w 
lowe, kiedy wskutek warunków atmosferyc~nych Neuhiitte wschodnio-fryzyjski węgiel torfowy da
można było otrzymać tylko gorsze gatun1n wę- je doskonały surowiec dzięki ntt.dzwyczaj malej 
o-la drzewnego, do których należy zaliczyć i wę- zawartości fosforu. 
giel_ bardzo _mokry. Przez domieszkę równo war- Zła strona węgla torfowego polega na tem. 
tośmowego 1 suchego węĘla torfo~eg? ~o w_ęgla że wskutek dJ'ugiego przewozu koleją żelazną da
z drzewa bukoweg? . umln~no oz1~b1en~a p1eca; je on dużo miaJ'u, przez co traci na wartości. 
bieg pieca byl rówme.Jszy 1 surow1ec Jednorod- Pakowanie w worki usuwa ten brak, ale pociąga 
niejszy. za sobą znaczną podwyżkę ceny. Przyrządzony 

Óczywiście, że c_ena _wę_gla tor_fow~go odgr.y- według metody ZIEGLERA węgiel torfowy może 
wa tu dużą 1:olę, pomewa~, Jako więCeJ stała, me kosztować w fabryce 3,30- 3,55 marek za 100 kg. 
ID:Oże odp?w1~dać wahamo~ . cen sm~o:vca w ta- Surowiec, otrzymywany w N euhiitte, nadaje się 
lnm stopnm, Jak to przewazm~ 1~1.a mieJ~Ce z wę- szczególnie do wyrobu odlewnic do stalowni i za
glem drzewnym. Wedlug d?swiadczema, n~by- wiera przeciętnie: 91,2730foFe, 2,4360fo0, 1,060°J

0
Si, 

tego w N euhiitte_, dobry węĘ1el torfowy po~Iada .J,016Mn, 0,0730foS, 0,111 °/
0
P i 0,022°f

0
Cu. W skład 

taką samą wartosć ?l~al?\:'ą, pk dobry _węĘiel . z naboju wchodzi ruda błotna z zawartością około 
drzewa bukowego, Jezeh Jest twardy, zbity 1 gr u- 40-50°/' Fe i 4 5-8 5°/ Mn obfituJ· aca w wapno i 

t "l k . o ' 'o l • by, a p~trząc ?!!: rzecz, ze s ~now:s ca e onomicz- i niemiałka, około 0 /
0 

wapienia i nieco fl.uspatu. 
nego, me pow~men byc oden drozsz~. . . Przy wytapianiu surowca połowicznego do 

Stosowa~1e węĘla t~rf_ow:ego me. wywołu.Je rudy dodaje się hematytu, zawierającego krzem 
zaburzeń w b1egu p1eca, Je~eh: ~) w~g~el torfo_wy i mangan. 
nie zawiera zbyt dużo popwłu, Jeżeh Jest zb1ty, p . . . . d , . 
twa d r . b . 2) . eżeli ruda nie . est zbyt miał- o_mewa~ łatw? r~duku.Jąca się ru a rowme 
l ~ 3b 

1 gr~ yb, .J h d ·1· bJyt 1·ego obc1·" łatwo s1ę top1, sp ozyCle węgla w stosunku do {a 1 u oga, ze y nte zac o z11o z n .."- . · · k ł ooo 
· · l · . 3) · . 1· ol ość p1·eca 111·e otrzymanego wytworu wynosi o o o l j0 • zema węg a w p1ecu; J_eze ~ wys { . 
przewyższa 1.0-12 llli 4) Jeżell po każdym spuście \ A. S. 

Jrzewietrzanie ro5ót poaziemnycfi w R_opafni flaturn. 

Istotnie: przypuśćmy, że 

R1 R" 

(Cie,g dalszy, p. '" 9, str. 199). 

(l) 
(3) 

Ponieważ prawa strona w nierówności (3) nie 

(
2
) l * ) Oesterreichische Zeitschrift filr Berg- und Hiittenwesen, r. 

1905, M 11. -
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może być wielkościq odjemną, przeto nierówność 
(l) jest s~uszną. 

W yplywa stąd następujący na pozór para
doksalny wniosek. Nieszczelność tam zwiększa 
oaólną ilość powietrza, dop~ywa.jącą do wnętrza 
k~palni,. a zatem jest poż~dan':\. _Istotnie,_ zmniej~ 
szenie się wskutek tego Ilości uzyteczne,J części 
powietrza jest bardzo nieznaczue, z drugiej stro
ny ze względów zdrowotnych nie należy dopusz
czać, żeby w chodnikach nieprzewietrzanych two
rzy~ się z~stój posyietrza. Tamy ~~szakże powinny 
być w talam stam~, ż_eby (w razie wypadku) z~
pe~ne ich uszczeln~eme _n;tog~o. być z ~atwośClą 
dokonane w każdeJ chwih. Nieszczelność przeto 
może być tylko dopuszczona w szparach odrzwi. 

Przy projektowaniu należy przypuszczać, że 
tamy są w zupe~nym l)Orządku i że powietrze 
idzie tylko w kierunku projektowanym. Wobec 
tego bezpieczniej przyjąć teoretycznie wyprowa
dzone opory ( !?) i temperamenty ( T) ogólne i 
poszc?~ególne za podstawowe przy !(: 0,0018. 

Tablice II i III wyjaśniają przyczyny, utrud
niające dostęp powietrza, które można zgrupować 
w trzy kategorye: . 

J. Zbyt ~uq,.zkie szyby powietr.zlle. W prądzie 
II z szybu powietrznego pola I (:N2 III), majqcego 
1,5 m X 1,5 m w świetle przedzia~u powietrznego 
i 110 m g~ę bo kości, opór tegoż jest 0,1137, pod
czas gdy opór c~ego prqdu 0,4288, co stanowi 
25°/0 • W prqdzie III z szybu powietrznego pola 
II, 50 m g~ębokości. i mającego 1 ,lm X l 111 w 
świetle przedziału powietrznego, opór tegoż jest 
0,2842, co stanowi 22°/0 oporu całego prądu, 
wynoszącego 1,1929. W prądzie IV z szybu po
wietrznego pola III, mającego l 1n X 1,5 m w 
świetle przedzia~u powietrznego i 110 lll g~ęboko
ści, opór tegoż jest 0.2938, podczas gdy opór ca
łego prądu stanowi 0,4968, co wynosi 59°/0• 

W tem miejscu warto jest zwrócić uwagę 
na następujący utarty, w gruncie fałszywy, lecz 
często spotykany w praktyce górniczej zwrot. 
Jeżeli chodzi o połączenie dwóch chodników 
przebitką, mającą na celu tylko utworzenie prze
wiewu, często robią tę przebitkę przez oszczęd
ność nadzwyczaj wązką, mówiąc, że "przebitka ta 
ma s~użyć tylko dla powietrza"; to znaczy: po
nieważ przez przecinkę tę nie będą przejeżdzali 
z wozem (lub klatką w razie szybik:t), nie potrze
buje ona mieć zwyk~ych wymiarów. Jest to fa
talny błąd: przeciwnie, chodniki wyłącznie po
wietrzne, zwłaszcza dfuższe (ponad 10m), powinny 
mieć wymiary conajmniej przyjęte dla najwęż· 
szych dróg przewozowych. Wymownym dowo
dem tego twierdzenia s~użą stare szyby' powietrz
ne na kopalni Saturn, które prawdopodobnie przez 
oszczędność były przebite tak wązkie. 

2. Nie.zreczny rozklad chodników, niepozwa
lający zastosować systemu rozdzielania prqdu 
głównego na kilka równoleg~ych, co szczególnie 
uwydatnia się w polu II, gdzie d~ugość ogólna 

prądu wynosi 4325 m . przewazme w chodnikach 
bardzo wązkich (1,75 lit X 1,75 m). Tu również 
widocznym jest wpływ nowego systemu wązkich 
chodników przygotowawczych. Istotnie, w polu 
I O]Jrócz mniejszych odległości dróg powietrz
nych, szerszych szybów powietrznych, wszystkie 
chodniki w poleladzie Fanny (w starej dzielnicy) 
są przeważnie wysokie i szerokie, przygotowane 
za dawnych czasów, co niewątpliwie przyczynia 
się nie ma~o do tego, że pole I dostaje aż 60% 
całej ilości powietrza w kopalni. 

3. Zbyt ~vrp;kie i dtugie przeumice o-tówne, 
któreroi powietrze powraca do szybu wyciągowe
go. Najfatalniejszą w tym względzie jest przecz
nica zachodnia 2-2, w części 15. D~ugość całej 
przecznicy wynosi 440 m , największy przekrój 
poprzeczny stanowi G m 2 (3X 2) ua przestrzeni 
190 lll , najmniejszy 4,5 m2 (2,5X 1,8) na odległości 
120 m. Tymczasem w przecznicy tej skupia się 
cale powietrze z trzech szybów powietrznych. 

Z tablicy III widzimy, że temperament 
wspólny prądów z trzech szybów powietrznych 
TC\1,3,4,6)=14. Z tablicy II znajdujemy tempera
ment przecznicy 2-2, w części 15: T<7l=l5,98. 
Temperament wspólny prądów z trzech szybów 
w~ącznie z przecz11icą 2-2 znajdujemy w tablicy 
III: T<2,3,4,6,7J=7,4. Temperament wspólny dwóch 
części, w~ączonych jedna za drugą, nie może być 
większym od najmniejszego z temperamentów tych 
części, wypływa co z równania: 

T- tt t2 
-t1+t2 

gdzie T oznacza temperament wspólny dwóch 
części skladowych o temperamentach t1 i t2, włą
czonych jedna za drugą. Istotnie, przypuśćmy, że 

(l) 

wówczas: 
t1 f2 <::

2

t~t:; (2) 

t 2 
o<t ~ 

t22 

Ponieważ prawa strona nierówności (3) nigdy 
nie może być odjemną, przeto nierówność (l) jest 
s~uszną. Cokolwiek przeto usi~owalibyśmy zrobić 
na polu II i III dla powiększenia ich tempera
mentów, bądź rozszerzając szyby powietrzne, bądź 
rozdzielając prąd g~ówny na kilkanaście bocz
nych, a nawet gdybyśmy podnieśli temperament 
do oo, co jest niemoźli we, usiłowania nasze nie 
odniosłyby skutku pożądanego, dopóki ca~e po
wietrze będzie powracało do szybu wyciągowego 
przecznicą 2-2. . 

Istotnie, przypuśćmy, że udało nam się, co 
jest niemożliwe, tak podnieść temperament pól 
II i III, że ich wspólny temperament włącznie 
z przecznicą 2-2 wynosi maximum 14. 
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y Cil,3,4,6,7)=14. 

Temperament prądu z szybu 
je 8,9= okrągło 10. 

l Niezależnie od tego w każciem polu należy 
wodnego zosta- bezwarunkowo rozszerzyć szyby po wietrz

l n e i bardziej dowcipnem kombinowa.niem chod
ników rozdzielać prąd główny na możli
wi e w i ę k s z ą li c z b ę b o c z n i c. · 

7 (0,1,5,8)=10. 

Temperament wspólny wszystkich prądów 

T(O--B)=(VH+VlOY= okrągło 48. 

i włącznie z szybem wyciągowym 

48X178 
T 48~178=okrągło 40. 

Widzieliśmy, że pod względem przewietrza
nia pole zachodnie (II i III) znajduje się w ·naj
gorszyc~ waru.nkach. To też przedewszystkiem 
"?-l~pszema. powm~y. być ~prowadzone w tej czę-

1 

sc1 kopalm, co mżeJ będz1e podane. 

Projekt przewietrzania zachodniej części 
Wtedy cała ilość powietrza, która przy tejże kopalni. 

depresyi 9 IIZin wstąpi do kopalni, będzie: 
Przy projektowaniu przewietrzania należy 

Q=V TH V 40X9= okrągło Hl m
3 

na l sekundę, ~sz:ystkie obliczenia prowadzić: A) na stan robót, 
Jll;kl przypuszczalnie może być po upływie czasu, 
mezbędnego na zamówienie i ustawienie wenty
latorów (przypuśćmy l rok), i B) na największy 
rozwój robót. jaki może być przewidziany w da
n~m polu przy najrozleglejszyr·h drogach po
Wietrznych. 

czyli powiększy się o 22,50fo. 
Z tej ilości na przecznicę 2-2 czyli na trzy 

szyby powietrzne wypadnie: 
QC2,s,4,6,7)=V y{2,a,(6,7>" 

Q2 192 
li=T<O--Bi= 48 = okrągło 7,2 11nn 

gdzie 

więc Q=T114X7,2= okrągło 10,5 m 3
• 

Gdyby te 10,5 m 3 powietrza wchodziły tylko 
na II i III pole, to na każdego robotnika wy
padłoby zaledwie 

_ 10,5 . GO -l 
4

_ 3 
q- 435- - ' o //~ 

W istocie q będzie znacznie mniejsze, ponie
waż znaczna część z tych 10,5 m3 wejdzie przez 
szyb M III. 

Gdybyśmy usiłowali ułatwić powrót do szy
bu wyciągowego przez dolny poziom (przecznicą 
1;1--11, pochylnią Spallet, chodnikiem pośrednim 
@-@,chodnikiem r-r, upadową, chodnikiemgłów
nym na dolnym poziomie i przecznicą 15-15), to 
i wówczas nie osiągnęlibyśmy skutku pożądanego. 
Istotnie, droga ta przy przeciętnych wymiarach 
3 mX2 m musiałaby mieć co najmniej 1000 m 
długości. Takim samym sposobem jak wyżej łat
wo przekonać się, że otrzymalibyśmy na polu 
II i III (wyłącznie) tylko 11 m3 pod warunkiem 
niezmiernie wysokiego temperamentu wspólnego 
pól II i III, co jest niemożliwe. 

S p o s o by p o l e p s z e n i a p r z e w i e t r z a n i a. 
Z powyższego wypływa, że najważniejszym warun
kiem polepszenia przewietrzania na II i III polu 
jest uniknięcie przez powracający prąd powietrza 
przecznicy głównej zachodniej 2-2, czyli inne
mislowyizolować zupełnie zachodnią 
stronę kopalni i przewietrzać pole II i 
III z a p o m o c ą w e n ty l a t o r a w ł a s n y m p r ą
dem zupelnie niezależnie od szybu wy
ciągowego i całej wschodniej strony ko
palni, wpuszczając powietrze przez je
den z dwóch szybów strony zachodniej 
i wypuszczając przez drugi. 

.l. Oblicze11ie I. 

Tablice VIII, IX i X z lewej strony przed
stawiają przypuszczalny stan robót w trzech po
kładach po upływie roku od chwili wypracowa
nia niniejszego projektu, czyli zrobiony w po
czątku roku 1902 projekt robót na początek ro
ku 1903. 

Poldad .Fanny. Roboty w części głów
nej poludniowej są już zakończone. Niewybrane 
zostały: filar oporowy okolo szybu powietrznego 
J\2 V (szesnastego) i filary oporowe około ślepego 
szybika J'l~ VU. W części środkowej górnej po
między pochylniami XVI-ą i XVII-ą ześrodko
wane są główne roboty filarowe. W biegu jest 
10 filarów, przyczem filary odbudowują się od 
pochylni XVI-ej ku XVII-ej bez zostawiania fi
larów oporowych przy pochylni XVII-ej. Zatem 
połączenie części środkowej z poludniową przez 
pochylnię XVII-ą zostało frzerwane . .16 tą chwi
lą okolice pochylń XVI -ej i XVI-ej zostały 
przyłączo,le do pola III administracyjnego, wza
mian zato do pola II zostały dołączone roboty 
w środkowej części pokładu Karolina (pochylnie 
I-IV) oraz roboty w rozdziałowym pasie usko
k~w (poch. XXIII). W części środkowe.i dolnej 
roboty przygotowawcze na pochylniach XX a, b 
i c są wykończone, i pola te stanowią rezerwę. 
Również wykończone są chodniki na pochylniach 
XXV a i b. Sieć tych chodników łączy się z 
chodnikiem głównym pochylni XX b zapomocą 
pochylni XXV, przeprowadzonej przez uskok 8-8 
z upadem 25° 

W p o kład z i e Szczęsny dodało się no
we pole robocze w części poludniowej "trójkąta", 
oraz częściowo w pólnocnej tegoż "trójkąta". 
Widzieliśmy, że chodnik p, na którym stoi szyb 
powietrzny M V, za uskokiem 1-1 w części po-
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ludniowej wstępuje w pokład Szczęsny (rys. 21). 
Stąd też rozpoczęte zostały roboty w tym pokta
dzie w polu II. Chodnik główny a-a, przepro
wadzony w dwie strony, na zachodzie palącżony 
został pochylnią XI-ą z chodnikiem, idącym bez
pośrednio od szybika VII w Farmy ("korycie"). Po
chylnią tą cały urobek z pokładu Szczęsny spusz
cza się na poziom szybika VII i dalej szybiKiem. 
W tym właśnie celu około szybika VII w pokla 
dzie Fauny zostawione zostały filary oporowe. W 
omawianej części pokładu Szczęsny roboty przygo
towawcze są już skończone i prowadzi się odbu
dowa filarów, przyczem w biegu jest sześć filarów. 
Główne roboty przygotowawcze zgrupowały się w 
części pólnocnej "trójkąta". Tenże chodnik p-p, 
w części pólnocnej przed uskokiem 2-2 równiPż 
stoi w pokładzie "Szczęsny" (rys. 21). Stąd prowa
dzą się chodnik gJ'ówny b-b i równoległy, oraz po
chylnie XII a i XII b. Urobek z tych robót przez 
chodnik obwodowy q-q podaje się na chodnik głów
ny a-a poludniowej części i dalej idzie przez po
chylnię XI na szybik VII. W części środkowej 
roboty filarowe na pochylniach IX i VI są na 
wykończeniu. N owe filary odbudowują się na 
puchylni VII-ej. Od pochylni VII prowadzi się na 
poludnie przecznica 22- 22 za uskok 4-4 i da
lej w postaci pochylni. Chodnik równoległy do 
niej idzie na przedłużeniu pochylni VII i łączy 
się z nią szybikiem M 8*). Roboty pod pochylnią 
XVII są całkowicie wykończone. 

W pokładzie Karolina zmiany zaszły 
tylko w części poludniowej ("trójkącie"). W czę
ści poludniowej "trójkąta" na pochylni VIA chod
niki przygotowawcze są wykończone; na pochyl
ni VIB pole rozcinają na filary. W części pól
nocnej pochylnia VII doprowadzona została do 
uskoku i od niej prowadzą się chodniki przygo
towawcze na wschód. N a zachód przeprowadzo
no chodnik c-c, który za uskokiem 2-2 łączy się 
zapomocą szy bika z chodnikiem przewozowym 
e-e, idącym na przedłużeniu pochylni XVII-ej. 
Oprócz tego chodnik c-c szybikiem j łączy się z 
chodnikiem około- szybowym lz-l, leżącym pod 
stropem w "korycie". Szyb powietrzny pogłę
biony został do pokładu Karolina i połączony 
chodnikiem !?-1. Dla odbudowy ~koryta" ", po
chylni II w środkowej części przebita została za 
u~kok 3-3 przecznica 21-21; w końcu tej przecz
mcy przebito szybik J\~ X. Stąd przeprowadzo
na została serya chodników zupełnie analogicz
nych z chodnikami w poleladzie Fanny. Dwa 
chodniki tej seryi m-n obchodząc z dwóch stron 
szyb powietrzny i nie łącząc się z nim, przecho
dzą w skrzydło wschodnie "koryta". Chodnik 
m-11 szybikiem o łączy się z chodnikiem f-.fprze
prowadzonym od szybika VIII do szy bika VII. 

. 9gólny kierunek prądu powietrznego powi-
men 1ść z dołu do góry: l) żeby w razie wypad-

*) Na planie nieoznaczonym. 

ku (wybuchu lub pożaru) mieć zabezpieczony ła
twiejszy dostęp od dołu, i 2) pożądanem jest, że
by na chodnikach głównych przewozowych, na 
których zwykle jest duży ruch, było zawsze czy
ste i świeże powietrze. Stąd wypływa, że świeże 
powietrze powinno wchodzić szybem J\12 IV (pię
tnastym) a wychodzić szybem ;..2 V (szesnastym). 

Cały prąd pod szybem M IV dzieli się na 
dwa główne prądy: prąd I pokładu Fanny i prąd 
1I pokładu Szczęsny (tablica XI z lewej strony)*). 

Prąd I idzie na północ pochylnią XXII. 
Przy chofl.niku pośrednim prąd ten dzieli się na 
dwie główne bocznice (I-ej klasy). Każda z tych 
bocznic w swoim dalszym biegu dzieli się znowu 
na bocznice drugorzędne (II-ej klasy), aż wreszcie 
przechodząc przez chodniki, należące do pochylni 
XXI, XX i XXV, cale powietrze skupia się na 
pochylni XVII, w której trzema arteryami idzie 
do góry na filary. V..1 ten sposób filar oporowy 
na pochylni XVII, który, wchodząc klinem w za
waliska i mając z jednej strony stare wyrobiska, 
pełne kwasu węglowego, znajduje się w najtrud
niej szych warunkach pod względem bezpieczeń
stwft i przewietrzania, otrzymuje zupełnie czyste 
i świeże powietrze. Górnicy zatem, nie będąc za
leżni od strzałów w filarach sąsiednich, mogą z 
całą uwagą poświęcić się swojej robocie. Wszyst
kie następne filary otrzymują od strony chodni
ków czyste powietrze, od strony zawaliska po
wietrze zanieczyszczone z numerów wyżej leżą
cych. W ten sposób każdy następny filar, dosta
je coraz więcej zanieczyszczone powietrze, lecz 
zato coraz większą ilość powietrza. W ostatnich 
dwóch numerach skupia się cały prąd powietrza, 
i dalej po wyjściu z filarów prąd ten w dwie ar
terye schodzi pochylnią XVI na dól, chodnikiem 
głównym i równoległym do szybika I, w którym 
cale powietrze łączy się w jeden strumień. 

Przy opisanym kierunku prądu na pochyl
niach XVII-ej i XVI-ej nie jest wypełnione wy
żej postawione wymaganie, żeby na chodniku 
głównym było czyste powietrze. Lecz, gdybyśmy 
nadali odwrotny ruch powietrzu, zmuszając stru
mień powietrza do wznoszenia się pochylnią XVI, 
a XVII-ą do schodzenia na dół, mielibyśmy prze
dewszyst.kiem na filarach jeden wspólny prąd, i 
ostatni filar oporowy na pochylni XVII, który, 
jak zaznaczyliśmy, wymaga najlepszego przewie
trzania, roialby najwięcej zanieczyszczone powie
trze, a powtóre pochylnia XVII, którą spuszcza 
się cały urobek z filarów, byłaby w takich wa
runkach, jak w 1-ym wypadku chodnik główny 
w części od pochylni XVI-ej do szybika. Ponie
waż zaś ruch na pochylniach przy spuszczaniu 
wózków jest z natury swojej więcej skompliko
wany i niebezpieczny, niż ruch w chodniku prze-
wozowym, przeto będzie lepieJ, jeżeli czyste po
wietrze będziemy mieli na pochylni. 

*) Tablicę, Xl-~ należy nałożyć na tablicę V 11!-e, lub od.ra.zu 
na tablice Vlll·e,, lX-e, i X-~. 

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



222 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

Pod szybikiem I prąd znowu dzieli się na przewietrza roboty przygotowawcze, prowadzone 
dwie bocznice. Jedna idzie n::. wschód przecz- w tem skrzydle, i chodnikiem m powraca na po
nicą 8-~ pod pochylnię kamienną, podnosi się wrót, szybikiem o wychodzi na przecznicę 1-J i 
ostatnią w górę, przewietrza roboty na pochylni ślepym szybikiem j\2 VII i pochylnią XI-ą w 
XXIli schodzi na chodnik I pośredni pokładu pokład Szczęsny na polu II*). Na pochylni XI-ej 
Karolina*), pierwszą przecinką przechodzi na prąd dzieli się znowu na d wie bocznice. Pierwsza 
chodnik równoległy, chodnikiem lewym scho- idzie chodnikiem głównym n-a, chodnikiem ob
dowym pochylni I podnosi się do góry i w gó- wadowym q-q przechudzi z części południowej w 
rze już na chodniku III-im pośrednim rączy się pólnocną ,.trójkąta" i po obejściu robót przygo
z bocznicą II-ą, która oddzieliła się pod szybi- towawczych w tejże idzie pod szyb powietrzny 
kiem I. Bocznica ta, z pod szybika I skierowa- .M V. Druga bocznica chodnikiem pogranicznym 
na na zachód odrazu do pokładu Karolina, po- idzie na filary; od tej bocznicy oddziela się stru
chylnią IV-ą podnosi się na chodnik pierwszy mień, który, wchodząc w środkowy filar, rozrze
pośredni, potem chodnikiem tym kieruje się na dza zadymione powietrze, idące z górnych fila
zachód i podnosi się w górę d w oma stmmienia- l rów. Po wyjściu z ostatniego filaru powietrze 
mi: w pochylni I-ej i w prawym schodowym. chodnikiem głównym a-n i równoległym kieruje 
Po połączeniu się obu bocznic na HI-im pośred- się pod szyb powietrzny M V. 
nim cały prąd _przez przec~nicę 16-16 _i szybik Projekt polega na tem żeby określić siłę 
VIII przechodZl w część głowną połudmową. Tu t 1 t . . ' 
dwoma strumieniami przechodzi przez chodnik wen Y a ora. 
glówny f-f i pochylnię VII-ą; dalej w szybiku j .V Q. H_ 1 IP 
łączy się w jeden strumi61'1 i więcej już się nie l 7t> K 
rozdziela do końca. Chodnikiem !z-l, leżącym w gdzie .Q-potrzebna ilość powietrza w metrach 
"korycie", przechodzi w część poludniową "trój- sześciennych na l sekundę, H-depresya w 111m 
kąta", pochylnią VIA podno i się do góry, po- słupa wodnego, !{-współczynnik sprawności wen
granicznym przechodzi na VIB i, schodząc tą tylatora. Jl-określi się, jeżeli będziemy wiedzie
ostatnią ua chodnik główny g-g, przewietrza li temperament i ilość powietrza: 
roboty, prowadzone z VIB. Następnie z chod- 02 nika g-g schodzi pochylnią VI-ą, przeprowadzoną H ·"' 
przez uskok 2-2 na cbodnik e i 1?, i wreszcie do l T 
szybu powietrznego ~2 V (szesnastego). Cały projekt składa się przeto z następują-

Prąd II pokładu Szczęsny**) wychodzi z szy- l cych działów: l) określenie temperamentu i opo-
bu na przecznicę ,23-23, kieruje się n~ południe . _l. ~ . . . . . . . 3) 
i na chodniku gł'ownym d-d w pokładzie Szczęsny IU y,_ R, "") określeme Ilości powietiza Q, 
dzieli się na 2 bocznice: zachodnią i wschodnią. określenie depresyi H; -±) określenie siły wenty
Zachodnia pochylnią VII-ą podnosi się do góry, latora L. 
przewietrza filary na tejże i przez szybik j\~ 8 
przechodzi za uskok 4-<:1:; przecznicą 22-22 po
wraca na chodnik równolegly do pochylni VII, 
stąd ślepym szybikiem M 9***) schodzi na chodnik 
I pośredni pokładu Karolina z zachodniej strony 
pochylni I; ,w chorl_niku pośrednim prąd kieruj~ 
się na zachod, daleJ lewym schodowym pochylm 
II podnosi się do góry i w górze łączy się z 
bocznicą wschodnią. 

Bocznica wschodnia, dzieląc się parę razy na 
bocznice drugorzędne, obchodzi filary pochylni 
IX-ej i VI-ej i schodzi szybikiem M 4****) na chod
nik ałówny pokładu Karolina*****); w tym kieruje 
się ~a zachód do pochylni II-ej i dalej podnosi 
się w górę pochylnią. Po po_łączeniu d:wóch _b~cz-

. nic cały prąd nową przeczmcą 21-211 szybikiem 
X przechodzi w "koryto" części południowej; tu 
chodnikiem u przechodzi w sluzydło wschodnie, 

*) Tablicę Xl-a, należy nałożyć na tablicę X-a,. 
**) Tablicę Xl-a, należy nałożyć na tablicę lX-a,. 

***) Na planie nieoznac7onym. 
****) Oznaczonym na tabl. III. 

*****) Tablicę Xl-ą należy nałożyć na tablicę X-a,. 

O k r e ś l e n i e o p o r u t e m p er a m e n t u, 
l . . . 

(!?=T) zamieszczone Jest w przytoczoneJ pom-

żej tablicy V-ej. Dołączony schem~t przewietrza
nia (:\12 9, rys. 3G) służy dla szybkiego zoryento
wania się. 

( Patrz tablicę 11a str. 223). 

Opór ealego pola R=0,031i"). 'remperameut 

l T- 31,76. (Otwór równoznaczny 0,38V?l,75=-2,14 m 2
). 

Każda z cyfr poszczególny(;h wyprowadzona 
~ LPK 

została podług wzoru R= ~SS przy K 0,0018. 
Sumowanie części składowych bocznic i prą

dów wykonane zostało podług wzoru R= ~r. 
Sumowanie bocznic i prądów całych wyko-

'~' 1'1'1'2 
nane zostało pod1.ug wzoru R=(V- V-=-)9 

r + r " l 3 

*) Tablicę Xl-a, należy nałożyć na tablicę lX-ą. 
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Szyb IV l 

A a 

a ~X B 

a ~B 
a B 

AaB 
A b 

b l c 

b~ c 

be 
c B 

AbcB 
AB 

B dO 

Be O 
BO 

OD 

D fE 

D g 

gsh 
g l; h 

g h 
hE 

D g hE 
DE 

EF 

F 
F 

i G 

jG 

] ~G 

Wymiary 

110 

90 -
ł 440 l 2.21 

340 3·2 
)28o 2.2 ł . 
i 390 3·2 

170 2 . 2 

L: 2.2 ~ 
3·2 

1240 
100 

2.2/ 

Pl 
-!00 3·2 

{200 ·~ .2l 
200 p ( 
400 3·2 

40 3·2 

1 <O 
' .. f 

73° 2.2 
380 3·2 

{ 100 
170 

2.2} 
3·2 

1)0 3·2 
{ISO 3·2\ 

2.2f 20 

go 2.2 

250 2.2 

}90 2.2t 
)ISO 3·2f 

* J Rys. 36 w M 9-ym, 

PRZEGL-ĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 

Tablica V. 

l l Prądy 
Prąd glówny· poszczególne l Bocznice klasy I l 

'" '" '" ~ ·~ ~ ·~ ~ o o o 
l» "' o J:t -;~ .. "" o 

"""" .... """" "' .. .... 
"' .. .. "' .. "' Q:f;l " Q:f;l Q Q":) Q Q w "' "' 

o,oos3 

o,o228 

o,o250 
o,o475 

o,o378 

~,0105 

o,o332 
o,o8rs 

o,0153 

o,o382 

o,07S2 
o,m3o 

o,ws8 l 
o,228o 

o,osrr 

. 

o,oo36 
o,o203 

o,0750 
o,o3o3 . 

l o,orog l 
o,o561 

o,o323 

o,o iO) 

Bocznice 
klasy II 

.. 
~ 
Q 

o,1048 

o,0954 

o,o299 

o,o623 

o,o125 

o,OI70 

223 

l 
•remperament 

T 1 
='R 

-
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~ 
Wymiary 

Q) 
til H 'O~ o 
~ ~ 

• ., o 
o .0: • 

~ o .>lo~ 
til bl) o "' • 

o .z ~ ~.o 
A 00 · ~ 

GH (QQ 3,2 5 .2,5 
H kK {2~ 2.2l 

p ( 
HlK 40 3·2 
HK 

KV I 
Prąd I Fa.nny i- l 

= 
IV m*) 

1, n n 
m ., n 

In n 

n o 

o 
o 

;, p 

/- P 
o p 
p L 

n L IV 
I V q 

q ~ r 

q k 'l 

qr 
rL 

7 r L 
VL 

n 
I 

LM 

MsN 

MtN 

MN 

-
NO 

6o 3·2 
120 2.2 
120 2.2 

1 ~ '"'''l 300 2.2 
170 3·2 
100 

l 
3·2 

1fio 2.2 

220 3·2 

70 3·2 

L~ 2.2~ 
3·2 

j1; 2.2 ł 
3·2 

j'' '"'''l 540 2.2 
100 3·2 

620 2,2 

20 3·2. 

{: 3·2l 
2,5.2 ( 

*) Rys. 36 w M 9-ym. 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

l Prąd glówny l 
.. 

·~ 1!: 
" o » ""'d ... :~ .. 

o o~ 
l "' 

l 

l 

(c. D. N.). 

Prądy 
'l .poszczego ne 

.. 
·~ 1!: 
" o » ~~ ~ c:5;i;l o .. 

l o,oo27 

o,oo22 

l 
l 

l 

o,o358 

o,oo13 

o,oo16 

l Bocznice klasy I l Bocznice 
kl ll asy l Temperament 

T l =n 
.. 

· ~ 1!: 
" o .. ~~ .. 

~ ~ ~~ o o 
"' 

o,o632 

o,oo34 

l l 
l l 
l~ ~l Tl 10,_.55 

o,ooso 
o,o264 
o,0264 

o,oo66 

o,ogs6 

o,o133 

o,o357 
o,oo51 
o,o183 

o,13o6 
o,oos8 

o,o295 

o,o3-15 

o,oo8o 

o,1439 

0, 1577 

0,1395 

o,oo16 

He11ryk Czeczott. 
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W Y K A Z. l L O S C l W Ę G L A, 

wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w półroczu zimowem r. 190115 

(za czas od l października r. 1904 do 31 marca r. 1905). 

NAZWA KOPALNI 

Droga telazna 
Warsza w sto-Władańska 

Niwka i Barbara. 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabia Renard . 
Paryż .. 
Kazimierz i Feliks 
Saturn . 
Czeladź 
Flora 
Jan 
Antoni. 
Miko l aj i Franciszek 
Matylda 
Red en 
Andrzej u i Tadeusz n . 
J akób 
Flotz Rudolf 
Andrzej I 
Helena 
Tadeusz I 
Al wina 
Grodziec 
Nierada 
Katarzyna i Ludwika 

Razem . 
Droga talazna 

lwangrodzko-Oąbrowska . 
Niwka .. 
Mortirner 
Hrabia Renard 
Paryż 
Kazimierz 
Reden. 
Andrzej I 
Helena 
Matylda 
Tadeusz I 
J akób 

Pólrocze 
zimowe 

Przypada 
na dzień 
roboczy 

Rok 190415 

Półrocze 
zimowe l 

Przypada 
na dzień 

1 
roboczy 

W A G O NÓW 

15648 
14 271 
17 852 
l;) 971 
12854 
14745 
21270 
17 511 
8205 
1585 
3105 

193 
112 
77 

1303 
156 

1153 
251 
283 

30 
160 

1329 
1596 

784 

150444 

107 
98 

122 
109 
88 

101 
146 
120 
56 
11 
21 
l 
1 
1 
9 
l 
8 
2 
2 
o 
1 
9 

11 
5 

1030 

9 248 63 
3851 26 
9531 65 
8297 57 
7 3()1 51 

510 4 
451 3 
130 l 

19 o 
7 o 

9±80 
9950 

10956 
10897 

9±57 
9327 

17 962 
11833 
6168 
1471 
1736 

241 

241 
~91 
±31 
&1:8 
202 
H± 

19 
1625 
20±2 

G37 

106 958 

4549 
1021 
4465 
3065 
5758 

306 
276 
50 

64 
68 
75 
74 
G4 
63 

122 
81 
42 
lO 
12 
2 

2 
2 
3 
6 
1 
1 

o 
11 
14 
4 

721 

31 
7 

30 
21 
39 

2 
2 
o 

W półroczu zimowem r. 1904 l 6 wysłano 

więcej, (+) albo mniej (-), nii w 

półroczu zimowem r. 1903 l 4 

WAGONÓW l 

1-

+ 
+ 
+ 

+ + 

6168 
4321 
689G 
5074 
3397 
541H 
3308 
5678 
2037 

11± 
1369 

±8 
112 
164 

l 012 
275 
30.) 
49 

139 
30 

141 
296 
44() 
147 

- 44 4-86 

4099 
2830 
5066 
5232 
1603 . 

204 
175 

HO 
19 
7 

39 
30 
39 
32 
27 
37 
16 
32 
25 
7 

44 
+ 25 
- 100 + 213 

78 
+ 176 
- 26 
- 20 
- 49 
- 100 

l t 
1 -

88 
22 
28 
19 

2H 

51 
73 
53 
G3 
22 
40 
39 
62 

- 100 
- 100 

437 3 109 l - 328 
Franmszek 

R azem. 

W ogóle 

6 l o - l - - 6 - 100 
-------1----------+-------11----------~-------1-------~--+----:~ 

39 848 l 273 19 699 l 133 - 20249 l - 51 
----------~-------1--

190 292 l 1 303 125 ~)57 l 85± - 64 735 l - 34 

R. K. 
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226 PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1905 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lutym r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W lutym r. 1905 wytwórczość galmanu była następująca: -

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

Nazwa kopalni Od początku l Od początku Od początku roku 
Luty roku do Luty toku do Luty 

olesław B 
J 
u 

ózef . 
lisses 

Podług 
-pudów. 

\l9 lutego \l8 lutego do 28 lutego 

p u d ó w pudów li % pudów l % 

fr; 783 l 147900 83 192 '78 333 + 15409 + 23 + 30 433 + 2! 
137712 

l 
289782 191 052 36g 720 + 53 310 + 39 + 79938 + 28 

235 833 498 373 266 '37 56, 683 + 3° 3°4 + '3 + 63 310 + '3 

Razem l 441358 l 936055 1 540381 1 1109736 l+ 99023 1 + 22 l + 173 681 1 + '9 • 

gatunków wytwórczość galmanu l>yla następująca: gruby 165 905 pudów i drobny 374476 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następująca: -
Nazwa kopalni 

oleslaw 
ózef. 

B 
J 
u lisses 

Rok 1904 

Luty 
Od początku 

roku do 
29 lutego 

---
p u 

!62!4 46171 . 
-· -

3770 88r4 

Rok 1905 

l 

Luty 
i Od początku 

roku do 

1 
28 lutego 

d ó w 

26 572 628o6 
- -

923 2 236 

W r. 1905 wydobyto więcej C+) 
~o mniej (-), niż w r. 1904 

Luty 
Od początku roku 

do 28 lutego 

l % l Oj pudów pudów 
10 

+ !0358 + 64 + ,663s \ + 36 
- - - l -

- 2847 - ~ - 6s78 - 75 
l 

Razem r9g84 1 54g85 1 27495 1 65042 J+ 75'' j + 38 1 +1oos7 1+ r8 

Dnia 28 lutego pozostalość wydobytego zarobili 255 6 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1 141258 pudów, go robotnika wynosił na dniówkę 94 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 149126 pudów. padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 15, 

W lutym r. 1905 w 3 czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 13, zakończonych wyzdrowieniem zupe!nem. 
nosi!a 1231. Robotnicy odrobili 27 098 dniówek i 

Pfukanie galmanu. W lutym r. 1905 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

leslawska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1904 

~u ty 
Od początku 

roku do 
29 Jutego 

- p u 

8r 770 172 264 
- 15 000 

!20838 275783 

Rok 1905 

Luty 
Od początku 

roku do 
\l8 lutego 

d ó w 

8o 124 '76 626 
- -

- 74500 

W r. 1905 otrzymano więcej C+) 
~o mniej (-),niż w r. 1904 

Luty 
Od początku roku 

do 28 lutego 

pudów l % pudów l % 

- !646 - 2 + 4 362 + ., 
J 

-- - - '5 000 - !00 
- !20838 - !00 - 201283 - 73 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa rłuczki 

oleslaws Ie a B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

Od początku 
lm ty 

l 
roku do 
29 lutego 

p u 

l 9~9 4go8 
- --

2 200 2 200 

Rok 1905 

-
1 Od poc zątku 

Luty roku do 
28 lutego 

d ó w 

l 
zogs l 4 QIQ 

- l 
--

- IOO 
l 

-W r. 1905 otrzymano więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 190± 

Od początku roku 
Luty do 28 lutego 

- l O! o pudów ,o l 
pudów o 

+ q6 + 7 + II + o 
- - -- -

-- 2 200 -- 100 -- 2 IOO -- 95 

Razem . l 4 qg 7108 l 2095 soig l -- 2054 so l -- 2o8g - 29 

Dnia 28 lutego r. 1905 pozosLalość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 88. Robotni
nu piukanego na płuczkach wynosila 758895 pu- cy odrobili 1834 dniówki i zarobili 1239 rubli. 
dów, błyszczu olowiu 258G pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W lutym r. 1905 w l czynnej pluczce wynosił G8 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 
galmanu i biyszczu otowiu przeciętna liczba robotnikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. \V styczniu r. 1905 wytwórczość .cynku była następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 

K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 190-ł: 

-
Luty 

(hl początku 
roku do 
2il lntogo 

l 

p u 

20 g67,50 -H 1g8,75 
12 370 25 117 
r6 gs8 34 365 

Rok 190n 

Luty 
Oil początku 

roku do 
28 lnte~o 

d ó w 

2 o8o,25 25 775,75 
420 i 9 223 
304 l 13 6ro 

W r. 1905 wytopiono cynku więcej 
(+) albo mniej (--),niż w r. 190± 

Luty 
Od początku roku 

do 28 lutego 

pudów o/o pudów l Ofo 
-- I8887,25 -- - 18:-ł23 l -go 42 
-Irgso -- g') -- lj 8g4 - 63 
-- rfi 594 l -- g8 -- 20 755 -- 6o 

l 

Razem l so 295,50 I03 68o,75 l 
Wytwórczość pyłku cynkowego była 

2 864,25 48 oosm j--47 43 I ,25 l -- 53 

Nazwa huty 

aulina . p 

K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

Od początku 
Luty l roku do 

29 lntego 

p u 

l 
~ 592,)0 5 154,50 

)03 I 104 
482 l 046 

następująca: 

Rok 1905 

Luty 
Od początku 

t•oku do 

l 28 lutego 

d ó w 

262~30 l 863,IS 
-

l 
247 

- 427 

W r .l905 otrzymano pyłku więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 190± 

Luty 
Od początku roku 

do 28 lutego 

pudó, .. l 0: pudów l Ol 
Al Al 

-2 330,201 83 -go --4 291,35 -

- 503 l -Ioo - 857 - 78 
- 482 -roo - 6rg - 59 

Razem l 3 577~so\ 73o.J,so l 262,30 l 537,15 l -3 3I5,20 l - 93 1- 5 70,35 1 - 79 

Dnia 28 lutego r. 1905 J?Ozostałość wy- J dniówki i zarobili 8024 ruble. Przeciętny zar-:>bek 
topionego cynku w hutach wynostła 61109,90 pu- jednego robotnika w7nosił na dniówkę l rub. 28 
dów, pyłku cynkowego 5484,95 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W lutym r. 1905 w 3 czynnych hutach było 2, zakończoue wyzdrowieniem zupe!nem. 
cyn~owych przeciętna liczba zatrudnionych ro-
botmków wynosiła 223. Robotnicy odrobili 6254 R. K. 
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J rzegfąa fiteratury górniczo--fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczc=hutnicz9ch. 

Gliickauf (1905) NQ 11. a) R. 1\'owiclzi. Przy- sprzyja rozwojowi tęgoryjca wśród pracujących 
czynh do bada/t nad powietrzel/l w kopalniach. w kopalni robotników. c) ll~vpadki uszlwdze11 ko
Opis sposobów i przyrządów, używanych w labo- tlów i silnic paruw_vch . Opis wypadków, zaszł'ych 
ratoryum kopalń węgla zakladów Witkowickich w kopalniach okręgu Dortmund w drugiero pół
do oznaczania tlenu, tlenku węgla, metanu i dwu- roczu r. 1904. Sprawozdanie stowarzyszenia kot
tlenku węgla. b) Best. Po111osty Z'lvrotnicze dla łowego. d) Przemyst · gómiczy we Frauc_vi w r. 
koleje/i: nacltylonych. Opis patentowanego pomostu 1903. Dane statystyczne o wytwórczości i war
zwrotniczego dla zwracania wózków z chodników tości wytworów przemysłu górniczego, liczbie 
poziomo idących na pochylnie lub odwrotnie; po- zatrudnionych robotników, wypłacanych im za
most taki, ruuhomy w punkcie podparcia, łatwo robków oraz dane o liczbie wypadków nieszczę
zmienia swe położenie względem poziomu, dając śliwych. 
możność posługiwania się nim bez trudu wszędzie NQ 13. a) Barlania elelztryczuie porusza11yc!t 
tam, gdzie spadek pochylni nie przenosi 30°. sortowni 'lCJ kopalni Dalilbuscli. Sprawozdanie z ba
Przez wprowadzenie takich pomostów zwrotni- dań, dokonanych przez stowarzyszenie kotłowe 
czych można zupełnie obywać się bez platform okręgu Dortmund. b) D. Sclzwabe. Przedsiębior
pochylnianyJh i rozszerzyć zakres stosowania po- st'wa góruic.se 'l!J potuduiowo-zachodniej kolonii nie
chylni jednostronnych, a więc znacznie zmniej- 111iecldej w Afryce. Dotąd właściwie jedno tylko 
szyć koszta urządzenia pochylni i przewozu. c) przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się wydoby
Speer. SprawoP.danie stacyi badania lin 7.vycirM·o- waniem rudy miedzianej, może się pochwalić pew
wycl! 10 Westfalii. W jednym z poprzednich nu- nymi wynikami. Ogólnie biorąc, przedsięwzięcia 
merów autor podał wyniki badań, dowodzących, górnicze zwalczać muszą wiele przeszkód, w licz
że liny wyciągowe winny być badane na rozer- bie których do najważniejszych zaliczyć należy 
wanie w stanie skręconym, t. j. tak jak używane brak na miejscu węgla kamiennego. Obecnie skut
są w praktyce, nie zaś oddzielnie każdy z dru- kiem powstania krajowców wszelki ruch w prze
tów, wchodzących w skład liny; obecnie autor myśle górniczym został wstrzymany. c) Przerób
przytacza wyniki badań na zgięcie w celu wyka- Iw. rud otowianycli 10 Laurhtlll ( Grecya/ . Przerób
zania, że próby takie powinny być wykonywane ką rud ołowianych srebronośnych zajmują się 
umiejętnie i w warunkach jednakowych, inaczej dwa towarzystwa przemysłowe; z nich jedno 
nie dają dokładnych wskazówek Przepisy in- greckie przetapia pozostałe z czasów starożyt
spekcyi górniczej wymagają, żeby Jiny wyciąga- nych żużle oraz odpadki pozostałe od sortowania; 
we były badane tylko na rozerwanie i zgięcie, towarzystwo francuskie wydobywa galman, blen
tymczasem według wyników badań, dokonanych dę i błyszcz ołowiu. 
prze_z ~utora, najlepsze .wskazówki o >_Vytrzyma- NQ 14. a) ;1ficlzels. Pr.selllyst naftowy w i\'iem
lośCl lmy dać może proba na skręceme. d) Za- c.secll (pocz.). Zródła nafty odkryte zostały w 
rob/d robot11ików, pracujq,cych 'W pr.semyśle górni- Bawaryi, Hol ztynie, Alzacyi i Hanowerze, ale 
c.z_vm 10 Prusach 10 r. 190-1. tylko w dwóe;h ostatnich prowincyach przemysł 

NQ 12. a) Ijjland. rr~vtwarzallie si~v w ko- naftowy zdołał rozwinąć się. \V Alzacyi w Pechl
pallliaclz 1oęgla, posiarlajqcycll piece IJoksowe. Ze- f bronn nafta otrzymuje się z warstw, położonych 
środkowanie wytwarzania siły, a więc zastosowa- na głębokości 240-450 m. Trzy towarzystwa naf
nie elektrycznośe;i w jaknajszerszym zakresie, stać towe wydobyły w r. 1903 20947 t. W Ranowe
się może dla kopalń źródłem bardzo poważnych rze przemysł naftowy ześrodkowany jest w miej
oszczędności. V.,T kopalniach, posiadaJących wę- scowościach Wietze i Olheim. \V Witze na sto
giel tłusty i wytwarzających koks, oszczędności, sunkowo niewielkiej przestrzeni (600-800 m) pra
tą drogą uzyskiwa11e, mogą być jeszcze większe. cuje 14 towarzystw, ogólna wytwórczość których 
.Autor wylicza korzyści, jakie przynieść może dla wynosi 66 000 t. Rozwój przemysłu naftowego w 
kopalni użytkowanie ciepła pieców koksowych i Niemczech utrudniony jest z powodu wspólza
g~zów, p_oz~stałych od suchej dystylacyi węgla. wodn,ictwa zagranicy, mal~j ~ydajności r źródeł. i 
Ciepło p1ecow koksowych może być zużytkowa- brakow prawodawstwa gormczego. 'W rzędzie 
ne wyłącznie do wytwarzania pary, podczas gdy krajów z rozwiniętym przemysłem naftowym 
gazy pozostałe z większą korzyścią dadzą się za- Niemcy pod względem wytwórczości zajmują 
stosować w silnikach gazowych. b) LiUhgm. 8-me miejsce. Wartość wytwórczości w r. 1904 
rvp~y'<v zwilżania kopalni na chorobę robaczq.. Z dosięgła _6 milionów marek. b) To7.Mrz yst'iiJO 

dokonanych badań wynika, że zwilżanie kopalni przemystowo-gómicze Anz iu. Towarzystwo Anzin 

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



M 10. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 229 
----------------------

należy do najbogatszych we Francyi; posiada 81 czania pyłu w gazie wylotowym, składa się z na
nadań górniczych, powierzchnia których wynosi czynia blaszanego do filtrowania gazu i dwóch 
28 tysięcy !za; 19 czynnych kopalni wytwarza ' flaszek, z których każda sluży na przemian jako 
rocznie przesz.ło 3 miliony tonn węgla kamienne- J aspirator lub gazometr. Do filtrowania używa się 
go. Autor daJe pobieżny opis urządzeń technicz- zwyklej bibuły, którą przed i po przepuszczeniu 
nych wogóle, bardziej szczegółowo opisuje urzą- określonej ilości litrów gazu należy wysuszyć i 
dzenia nowego szybu Aren berg. c) Ceny niektó- zważyć. Niekiedy lepiej jest spalić filtr. d) G. 
rvclz !lletali ·w łatącli 1903 i 190-1. W sześciu ta- [{. Otrzymywanie wa!ladu .z wa11a.d_v11ittt i 1u_vtwa
blicach graficznych, wydanych staraniem banku rza11ie lliektórych stopów tego metalu. 
Niemieckiego, przedstawione zostaly poglądowo Stahl und Eisen (1905) NQ 6. a) Zeidler. 
wahania cen cynku, miedzi, cyny, ołowiu, srebra Brykietowanie rud .&elaz11ycli w hucie, należącej do 
i nafty. Krzywe dla większości metali wykazu- towar.Jystwa metalurgiczuego w f{erczu . Olbrzymie 
ją, że początek z 1903 był pomyślny dla rynków 1 złoża rudy żelaznej oolitycznej, znajdującej się na 
metalowych, następnie ceny utrzymywały się pólwyspie Kerczu, dostarczają zaledwie 10--15°/0 

wciąż na średnim poziomie a w ostatnim kwar- rudy w kawalkach, odpowiednich do zastosowa
tale r. 190~ podnio.sły s~ę zuacznie. Przewidywa- nia w procesie wielkopiecowym; pozostała ilość 
nia, że W~Jna. rosyJsko -~apo~ska wy wola spade~ rudy miałkiej, zawierającej o kolo 4'2.0{0 żelaz~ i 
cen metah, me sprawdziły się a, sądząc z wym- 15--20°/0 wody, może być użyta po uprzedmem 
ków, możnaby dojść do wniosków wprost prze- 1 brykietowaniu. Na podstawie dJ:ugotrwalych prób 
ciwnych. d) Zew11ętr.Jny lLa11del Xiemiec w r. 190-1. opracowany zostal sposób brykietowania, polega-

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 1 jący na wytwarzaniu brykiet pod ciśnieniem 
Hiittenwesen (1905) NQ 14. a) Heise. .\'owe bada- 700 atm. z rudy, wyprażonej w temperaturze oko
nia nad wytrzy111atościq, eg111e11tów, slużąc_vclz do lo 500° b) Geilenlzirclłell. Zastosowanie surowcrr 
żelazllej obudowy szybu. O najodpowiedniejszym .zimuego do wyrobu żelasa .::lewuego (pocz.). Arty
przekroju segmentów i warunkach wzajemnego kul ma na celu przedstawienie wyników usilo
ich łączenia . b) .Jfauedw.fer. Za ·tosouiJanie pod- wań, uwieńczonych w praktyce pomyślnym skut
sadzld ptvllllej w llopallli św. Trójcy w Ostrawie kiem, oraz wyjaśnienie warunków, w jakich sto
Pqlskiej (dok.). Autor daje opis wypadku pęknię- sować można t. zw. urowiec zimny czyli ubogi 
cia n~ry surowcow~j skutkiem zatka1:ia się jej yv l w domi~szki jak kr~em, węgiel i fosf?r do wy
kolame; rura, pękaJąc, rozprysnęła Ię podobme twarzama żelaza zlewnego. W procesie besseme
do granatu i wywołała w okoJ:o wielkie spusto- rowskim, gdzie obeC'ność domieszek ma ważne 
szenie. Wypadki podobne przemawiają na ko- znaczenie, zastąpienie ciepła, wytwarzającego się 
rzyść rur walcowanych, które pod działaniem przy ich spalaniu, może się odbywać drogą. ogrze
zbyt wysokiego ciśnienia jedynie rozdzierają się. wania wiatru, wprowadzanego do konwertora; 
Dalej artykuł zawiera objaśnienia rysunków i fo- sposób ten jest łatwo wykonalny i korzystny za
tografii urządzeń, służących do odbudowy zapo- ~ równo pod względem technicznym jak ekonomiez
mocą podsadzki płynnej w kopalni św. Trójcy. nym. c) Kompresor sprzę:30ilY o wysoldem ciś11ieniu. 
Zwraca uwagę między inneroi urządzenie, mają- Nowy kompresor, wykonany przez fabrykę ma
('e na celu nadawanie strumieniowi, wypływające- szyn A. Borsiga, przeznaczony jest do puszczania 
mu z rury wylotowej, dowolnego kierunku. c) l w ruch dużych silników gazowych; prężność po
Dane liistoryczlle o pr.zemyśle gómiczym JW Wę- wietrza wynosi 30 atm. d) Wptyw węgla, fosjoru, 
gr.zecli pr c:ed bitw q pod .Jfoclwc.zem. Streszczenie mailgallit i siarki na 'I.Vytrz_vllłato.~ć na ro:aerwanie 
rozdziału o s~a?ie gói:nictwa na ~ ę&'r~ech, za- stali 11w.rtenow_slziej (c. d.) . Zestawienie da:nych, 
wartego w opisie W ęg1er przez MikołaJa Olaha. odnoszących się badań nad wpływem domieszek 
d) TV. Folt-::. Rynek wr;glo'l.v_l' i metalowy w .lfarcu na wytrzymałość stali kwaśnej i zasadowej. e) 
r. 1905. F. Wiist. Projekty kla.sy(ikacyi surowca odlewnice-

NQ 15. a) H. /{ocli. Ogólile mvagi o pom- ~ go (dok.). Tablice analityczne dostarczają licz
pach, porus.zanyclt elektrycznie, :'Je szc.zególnem nych dowodów, że następujące po sobie spusty 
uwzględnieniem urzqd.zetl odwadniajq.cyclł w ,kopal- l surowca różnią się niekiedy bardzo skladem che
ni Briiderbzwd pod Siegen. b) ]. Fischer. Srodld, micznym; szczególniej odnosi się to do zawarto
.:mpobiegajq,ce s.roer:::enizt się pożarów w pomies::c'"e- ści krzemu i siarki. Jedynym sposobem wyrów
nia~h, prze.iJnaczollyclz ~o !lape.tlliania _lamp bezpie- , nyw.ania .skla_du chemicznego surow?a jest zastoso
c.zenstwa. O urządzemu pomieszczema do napel- wame zbiormka dla surowca. DaleJ autor przy
niania benzyną lamp bezpieczeństwa i o środkach, tacza klasyfikacye, przyjęte w Anglii i Rosyi, a 
zabezpieczających przed pożarem na wypadek za- następnie daje projekt klasyfikacyi, opracowanej 
palenia się benzyny podczas napełniania lamp. przez siebie a najbardziej odpowiadającej stosun
Autor opisuje przyrządy, używane do gaszenia kom niemieckim. f) Ciagly sposób odlewania kól 
zapalonej benzyny zapomocą strumienia piasku. wagonowych. -
c) E Hubendick. Oznaczauie pylu w gazie wyloto- J NQ 7. a) TVol.ff. Generatory, stosowa1ze w Iłu t-
wym. Przyrząd, który autor obmyślH do ozna- nictwie. Opis generatorów, najbardziej rozpow-
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szechnionych w Niemczech a mianowiCie: gene- 1 góle użycie wiertarek opl'aca s1ę tam, gdzie ma
rator typu, %astosowanego w odlewni w Saarbriic- my do czynienia z węglem twardym. b) T!zan. 
ken o rusztach schodowych, dostępny ze wszyst- O wptywie trzf!sienia .sie11zi ua .l[artyllice w maju 
kich stron, dalej generatory Siemensa, Duffa, r. 1902 llrt odchylenie strzat!d IIWglletyc:.:nej w ob
Morgana i Riche'a. b) Opis nowej stalowni i 'Wal- serwntorvac/1 11Wg11etvc:mvclt w Bvtomizt i Fferlllsdor
cowlli towarzystwa Il!inois Steel Co111Pa11y w s·outlt l .fie IW .5l!Jslw ora.a w B~cllltllt ~ Westfalii. Obser
Chicago. c) TVp~vw 'Lvęgla, josjortt, 11WIIf5'Ll'llt i siar- watorya magnetyczne w Bytomiu, Hermsdorfie i 
ki na 'Wytrzymałoś(' stali martenowsldej (dok.). O Bochum. posiadające przyrządy do samoczynnego 
zastosowaniu wzorów do wyliczeń wytrzymaJości notowania ruchów strzałki magnP-tycznej, zano
na rozerwanie stali martenowskiej kwaśnej i za- towały .zupełnie -~godni~, że jednocześnie z wy
sadowej na podstawie składu chemicznego. d) 1 bucham1 wulkameznym1 na Martynice strzałki 
Geilenldrclte11. Zastosowa11ie surowca zinwego do l magnetycz11e dozuały gwałtownych wstrząśnień. 
'l.uyrobu żelaza ~lewnego (c. d.). Domieszk~, zawa~·- j Zab~rzenia te objaś1~ia au.ior naruszeniem równo
te w surowcu, dla procesu martenowsinego me wag1 magnetyzmu Zlelnslnego skutkiem gwałtow
mają wielkiego znaczenia, stąd zastosowanie nego ogrzania pewnych warstw ziemi działaniem 
su~·owc~ zi~mego nie napotyka .na żad11e trucł~1o- 1 p1ynnych mas, wyrzucanych z jej wnętrza. 
śc1; maJąC Jednakże na względz1e wolny przeb1eg l Luty. a) Sprawo:da11ie o sirwie pruskich s/wr
procesu, ~vszelk~e usiłowania ski~rowane są w ce- bowych .saldadów górnic.:.o-lttttuirc,\'cll w r. 1903. b) 
lu przysp1eszema czasu operacy1, a tem samem Sprowarfznuie podsn.dc:l.'i ptynnej w otwarZI'clt ryn
kosztów wytwarzania stali. Autor rozbiera szcze- naclt f:ela.c:llyclt w !wpalni l•ertiynn11d. W celu za
góJowo warunki, w jakich . Rtosowanie surowca mulania niewielkich przestrzeni, będących w 
zimnego do wytwarzania stali martenowskiej róż- znacznem oddale11iu od szybu, zarząd ){opalni 
nymi znanymi sposobami daloby wyniki pomyśl- Ferdynand, uważając, że zastosowanie urządzeń 
ne pod względem technicznym i ekonomicznym. 

1 

do sprowadzania podsadzki płynnej z powierzch-
Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und ni byłoby nieekonomiczne, obmyślił bardzo pro

HUttenmannischen Vereins (1905). Styczeń. a) sty sposób zamulania, w którym zamiast kosztow
Hcllert. Zastosowa11ie wiertare!? (pe,foratorów) obro- nych rurociągów zastosowane są otwarte rynny 
towyclz, poruszanych powietrzel/l .~cieśniouem, w Iw- do sprowadzania podsadzki z położonego w po
palni J!alzs pod .lfic!tatkowica{lzi. Wyniki porów- bliżu chodnika wywozowego. Podsadzka, dowo
nawcze zastosowania w chodnikach odbudowy żona wózkami, spuszcza Rię zapomocą wywrotu 
wiertarek ręcznych jakoteż poruszanych powie- na pochyło położone ruszta, skąd prze_dostaje się 
trzem ścieśnionem. Próby robione były w warun- do rynny, którą przy pomocy strumienia wody 
kaeh jednakowych i dowiodły, że l nt bieżący dostaje ię na miejsce odbudowy. 
chodnika, wykonany zapomocą wiertarki, poru- Marzec. a) Dan~ statvs(vc.sue 
szanej powietrzem ścieśnionem, wypadał taniej górniczo-ltutniczylll IW Slą~lm Gómym 
o 1,:1:7 marek, co wynosi 0,08 fen. na tonnę. Wo-

o pr.semyśle 
'W 11 • 190-1. 

rv. 1\. 

Kronika bie~ąca. 
Krajowa Rada górnicza w Galicyi. Przed 

kilku dniami odbylo się \Y gmachu sejmowym 
posiedzenie krajowej Rady górniczej pod prze
wodnictwem członka Wydziału krajowego d-ra 
JAHLA. Obecni byli pp: BARTONEC, G-1s10ROWsKI, 
GoRAYSKI, d-r OLszEWSKI, PAWLEWSKI, d-r SzAJNOCHA, 
SzuMsKI i SYRoczYŃsKr. Po przyjęciu do wiadomo
ści sprawozdania p. SYROCZYNSKJEGO o wykonaniu 
uchwał krajowej Rady górniczej i wogóle o czyn
nościach górniczych Wydziału krajowego, miano
wicie uzupełnionego objaśnieniami sprawozdania 
przez Wydział krajowy we wrześniu roku zeszL 
przedłożonego sejmowi krajowemu, podnieśli pp. 
BARTONEC i SzAJNOCHA, jak mało władze konsular
ne monarchii opiekują się rozwojem i dobroby
tem naszego przemysłu węglowego, który bardzo 

mało mógl skorzystać z pomyślnych dlań konjun
ktur w handlu węglem w Królestwie Polskiem, 
gdy natomiast przemysł pruski z Górnego Śląska 
znakomicie konjunktury wyzyskał. Rada górni
cza uchwaliła zwrócić na tę sprawę uwagę władz 
rządowych. Na wniosek d-ra SzAJNOCHY uchwali
ła następnie Rada górnicza przedlażyć Wydzia
łowi krajowemu potrzebę utworzenia krajowego 
zakładu geologicznego. ·wnioskodawca przedło
żył szkic organizacyi zaldaclu, któryby obejmo
wał studya geologiczne, górnicze i hydrologiczne 
kraju i mial zapewnion.~ J?Omoc .wl.asnego chemi
ka. D-r SZAJNOCHA podmos-t z naCiskiem, że wszyst
kie państwa europejskie i nawet male kraje ma
ją takie zakłady, a skoro wiedeński zakład geolo
giczny naszym potrzebom odpowiedzieć nie może, 
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za:J;>roponował utworzenie samoistnego zakładu, 
ktorego koszta nie przenosilyby 25000 koron rocz
nie. D-r OLsZEWSKI podniósł potrzebę udziału Ga
licyi i przedsiębiorców naftowych w kongresie 
naftowym, jaki ma się odbyć w Belgii (Liege) w 
końcu czerwca r. b. w związku z otwartą tam 
wystawą przemysłową. Niemniej byłoby koniecz
nem zasiągnięcie wiadomości o tem, co będz~e na 
tej wystawie i na kongresie i jakich korzyści 
nasz przemysł w obecnych warunkach handlo
wych szukać powinien . Gdy zaś czas jest zbyt 
krótki, aby wziąć w tym kongresie skuteczny 
udział, tudzież z uwagi, iż taki udział jest isto
tnie rzeczą przedsiębiorców prywatnych, a nie 
kraju, wniósł d-r OLSZEWSKI, żeby Wydział krajo
wy odpowiednią pomocą poparł ogloszenie pol
skie o tym kongresie i wystawie. P. SZAJNOCHA 
podniósł, że byłoby również dobrze i jeszcze moż
liwe zwrócić uwagę kongresu w referacie nie
mieckim lub francuskim na stan naftowego prze
mysłu naszego kraju. Po krótkiej dyskusyi uchwa
lono przedstawić m.yśli te, jako słuszne, Wydzia-
łowi krajowemu do uwzględnienia. Z. f{. 

Wytwórczość szyn w Rosyi. l '"''" IK'""'"O l R osy a l ~~~~~ l R k połudmo- p 1 k' J Ural R aM m 
0 wa o s 1e polnocn a kowa 

T Y S l Ę O Y p u D O W 

1882 l 191 2 490 830 3 41 l l 434 1 9 356 
!883 816 2081 l 047 2470 l 440 7854 
1884 l 126 1839 1 188 l 386 460 5 999 
1885 l 378 l 031 l 376 l 812 233 5 830 
r886 1700 835 l 247 l 003 525 5 310 
!887 l 544 l q8 l 375 l 753 I JĄO 6960 
r888 l 551 92 l 315 484 407 3849 
188g 2042 129 l 264 2-!3 l 718 5 39Ó 
r8go 4686 l 394 1355 2706 10141 
18gl 5 290 369 l 757 94'5 2 '42 lO 503 
1892 7124 s67 l 897 l 549 657 li 794 
1893 8294 s63 216o 2 594 478 14089 
18g4 9 536 355 2447 2763 1!8 l) 219 
1895 12083 724 2663 2838 J40 18448 
r8g6 15 336 l 542 2 ?45 3022 136 22 381 
1897 15 8og I 788 3907 2700 142 24 346 
18g8 21 qo 1976 4 259 l ros 110 28 595 
18g9 22 433 l 913 3867 114 28 327 
rgoo 22987 1968 5 04'5 72 21 l 30284 
lgDI 21716 2 124 5 168 230 159 29397 
lgD2 1 ? ? ? ? ? ? 
1901 16051 119 4441 17 20628 

R. K. 
Projektowane zmiany w prawodawstwie 

robotniczem. N a zasadzie postanowienia komite-
tu ministrów przy ministerstwie skarbu utworzo-

ną została specyalna komisya, zadaniem której 
jest zaprojektowanie środków, mających na celu 
uregulowanie stosunków pomiędzy pracodawcami 
i robotnikami w zaldaclach przemysłowych. Ko
misya powolała do udziału w obradach przedsta
wicieli różnych instytucyi prywatnych (w tej 
liczbie i rady zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego). Przedstawicielami r ady 
zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego zostali mianowąni p. p.: l) KoNsTANTY HAR
TJNGH i 2) W LADYSLA w ZuKowsKl; zastępcami p. p.: 
1) ALFONs RoGALEWICZ i 2) MrECZYSMW GRABIŃSKI. 

Komisya opracowała dotychczas następujące 
projekty: 

l) Zmiany obowiązujących obecnie norm 
długości i podziału czasu roboczego. 

2) Urządzenie pomocy lekarskiej dla robo
tników. 

3) Zmiana odnośnych artykułów kodeksu 
karnego, dotyczących bezrobocia. 

4) Wprowadzenie instytucyi, mających za 
zadanie rozpatrywanie i roztrzyganie kwestyi, 
powstających w zakładach przemysłowych na 
gruncie umowy wynajmu oraz mających ua celu 
polepszenie bytu robotników. S. 

Kongres międzynarodowy górnictwa, me
talurgii , mechaniki i geologii stosowanei. W 
bieżącym roku urządza się w Liege w Belgii wy
stawa powszechna, w czasie której odbędzie się 
między 26 czerwca a l lipca międzynarodowy 
kongres górnictwa, metalurgii, mechaniki i geo
logii stosowanej . 

Komitet organizacyjny i biuro główne skła
da się z następujących osób: 

Prezes JuLEs MAGERY, pr~sident cle l'associa
tion des ingenieurs sortis de l 'ecole de Liege. 

Wice- prezes a zarazem prezes sekcyi gór
nictwa ALFRED HABETS professeur cl'exploitation des 
mines a l'universite de Liege. 

Prezes sekcyi metalurgii ADoLF GREINER di
recteur generał de la societe Oockerill a Seraing. 

Prezes sekcyi mechaniki HERMAN HuBE~1T 
professeur de mecanique appliquee a l'universi
te de Liege. 

Prezes sekcyi geologii tasowanej MAx Lo
HEST professeur de g eologie ;\ l'universite de 
Liege. . 

Sekretarz geueralny HENR! DECHAMPs profes
seur d'architecture industrieHe a l'universite de 
Liege. 

Pornocnik sekretarza generalnego PAUL HA
BETS professeur d'exploitation des mines a l'uni
versite de Bruxelles. 

Sekretarz skarbnik M. J. LIBERT ingenieur 
en chef, directeur des mines a Liege. 

Sekretarz sekcyi górnictwa RENE HENRY in
genieur au charbonnages du Hasard. 

Sekretarz sekcyi metalurgii OoNSTANT REN
soN directeur technique au acieries d'Angleur. 
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III. S e k c y a m e c h a n i k i. Sekretarz sekcyi mechaniki GEORGEs Du
CHESNE ingeni eur a Liege. 

Sekretarz sekcyi geologii stosowanej RENE l. 
d 'ANDRIMONT secretaire de l'association des inge- ~· 
nieurs sortis de l'ecole de Liege. · 

Zebrania kongresu będą trojakie: ogólne, 
4

· 
sekcyjne i narady. Oprócz tego clo programu 

5
· 

kongresu wchodzi zwiedzanie wystawy, i :1stytucyi 
6

· 
naukowych i zakładów przemysłowych, a także 
wycieczki z dziedziny geologii stosowanej. 

Budowa części maszyn. 
Motory wybuchowe. 
Mechaniczne zastosowanie elektryczności. 
Turbomaszyny. 
Kotły i silnice pal'owe. 
Budowa i użycie samochodów towarowych. 

IV. Sekcya geologii stosowanej. 

Tektonika zagłębi węglowych. 
Złoża osadowe. 
Zloża rud. 
Hydrologia. S. K. 

Uczestnicy mogą zapisywać się do pojedyn- 1. 
czych sekcyi i opłacają 25 franków, które im da- 2. 
ją prawo do otrzymywania publikacyi danej sek- 3. 
cyi; życzący sobie zapisać się do innej sekcyi 4. 
dopłacają ó fr., za co otrzymują publikacye tej l 
sekcy~. p . . . . 

Zyczący sobie wygłosić odczyty na kono-re- . r~Y_WOZ suro'Yca, zelaza t .stah oraz szyn 
sie powinni nie mniej jak na miesiąc przed j~go z wazmejszych krajów do Rosyt. 
rozpoczęciem zakomunikować komitetowi organi- s u r 0 w 1· e c \1 źul• o · t 1 . . . . . . "' Qoz 1 s a oraz szyny 

za?YJIH3mu !Ch treść 1 wymln w Języku francus- z 

1 

" 

1 

z z 

1 

z 

1 
sklm. . . . . Rok Niemiec Anglii Belgii 11 Niemiec Anglii Beigii 

Zgloszema 1 zap1sy należy ]Gerować do se
kretarza generalnego: Monsieur HENRI DECHAMPs 
16 quai de l'universite A Liege. 

Program kongresu ogłoszono następujący: 

I. S e k c y a g ó r n i et w a. 

l. Prowadzenie głębokich szybów. 
2. :Maszyny i przyrządy wyciągowe. 
3. N owoczesne maszyny wodociągowe. 
4. Kompresory. 
5. N owe udoskonalenia odbudowy i podsadzka. 
6. Osiadanie powierzchni wskutek robót górni-

czych i odszkodowania z tego tytułu. 
7. 
8. 
9. 

10. 

l. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

Mechaniczne sortowanie węgla i rud. 
Gazy wybuchowe. 
Warunki stosowania aparatów elektrycznych 

w kopalniach. 
Ujednostajnienie urzędowej statystyki w gór

nictwie. 

II. S e k c y a m e t a l u r g i i. 

Zastosowanie węgli chudych do wyrobu koksu. 
Studya nad wielkimi piecami. 
Wpływ domieszek na surowiec i stal. 
Sposoby usuwania i zużytkowania pyłu wiel-

kopiecowego. 
Cegła i cement ze szlaki. 
Zastosowanie gazów wielkopiecowych do po

ruszania walcowni. 
N owe sposoby otrzymywania stali w piecach 

z dnem (Herdofen). 
Specyalne gatunki stali. 
Kucie zapomocą prasy lub młota parowego. 

Hartowanie i odhartowywanie. 
Elektrometalurgia. 
Metalografia. 

18go 
1891 
18g2 
I8g3 
I8g4 
I8gs 
I8g6 
18g7 
l~ 
r8gg 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

2 320 . 

990 
774 
599 
847 

l 034 
l 257 

763 
344 
195 
126 
18o 

TYSIĘCY 

II2 

19 
4191 95 
8481 64 
7227 )2 
5 )18 lo8 

~\173 1)1 

3 538 300 
4403 275 
4747 71-1 
I 3-18 2]0 

503 7 
191 4 
86 5 

210 

l 

P U D O W 

2711 
2 101 
l 868 
2 477 
7 s6s 
9432 

II 147 
II 1g6 
II 652 
8702 
3 310 
27?2 
1799 
l 143 

977 

qo6 
g8r 
926 

:l r86 
2 755 
2414 
3 425 
4743 
4 155 
4 541 
2257 
2229 
1920 
l 746 
I 647 

407 
l 246 
2868 

3004 
48sr 
6830 

s 957 
3639 

555 
334 
119 
48 

54 

Nowe złoża węglowe w Galicyi. Dotąd 
mniemano, że pokłady węgla kamiennego w Gali
cyi, w powiecie Chrzanowskim, nie sięgają poza 
linię, którą tworzy bieg Wisly od Oświęcima do 
Krakowa. Wielu uczonych geologów wątpiło rów
nież, czy dochodzą one dalej na wschód. Przed 
lFilku laty wykonano wiercenie w Faskowie na 
Sląsku; wykazało ono istnienie pokładów, ale 
w takiej głębokości (G00-706 m), że nie odważo
no się na eksploatacyę. Obecnie wiercenia, doko
nane w Folance Wielkiej w okolicy Zatora, prze
konały, że w głębokości 265 i 285m znajdują się 
tam pokłady węgla kamiennego, zdaje się tej sa
mej jakości co jaworzniański, o grubości 1,5-
1,75 m. Z. K. 

.l{ossoJieHo !JeHsypow, 2 ~raf! 1905 r. 

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