
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUrrNICZEGO. 

M 12 {42). Dąbrowa, dnia 15 czerwca 1905 r. · Tom II. 

J>n~ewietrzanie roBót poaziemnycfi w 1\opafni ~aturn. 
(Dokończenie, p . :;-,; 11, str. 240). 

Bocznica chodnikowa, która odłączyła się podąża wprost do ostatniego. Bocznica 3-a wschod
od filarowej pod szybikiem x na przeeznicę 23- nia szybikiem N~ II schodzi na dól na przeczni-
23, idzie tą przecznicą na północ, wcho,, ;i przez cę 9-9 i podąża na południe w środkową część 
szybik XI na roboty w "trójkącie północnym", pokładu Karolina; następnie, przechodząc przez 
tu pochylnią XXX podnosi się w górę dwoma pochylnię III, chodnik I pośredni, pochylnię I, 
strumieniami, przewietrza roboty przygotowawcze chodnik III pośredni, przecznicę 16-16 i szybik 
w górze tej pochylni i dwoma strumieniami wraca VIII, kieruje się w część południową; dalej kieru
przez pochylnię XXXI do szybu powietrznego je się na zachód przecznicą f-f do szybika VII-go, 
VI-go. ostatnim podnosi się w pokład Fanny i w górze 

Prąd II*) idzie od szybu na południe w po- dzieli się na 2 gałęzie: poJ:udniową i północną. 
kład Szczęsny. Na chodniku głównym d-d prąd Obie kierują się na filary w pokładzie Szczęsny 
dzieli się na 3 bocznice klasy I-ej; zachodnią, po- w pólnocnej części trójkąta: południowa-pochyl
ludniową i wschodnią. Bocznica 1-a zachodnia nią XI-ą, chodnikiem powietrznym a-a, chodni
kieruje się chodnikiem głównym na zachód, po- kiem obwodowym q-q, i wreszcie chodnikiem po
chylnią VII przenosi się do góry na chodnik średnim b-b przychodzi w środek linii przodków 
pośredni f-j, przewietrza roboty przygotowawcze filarów, rozrzedzając w ten sposób zadymione po
na pochylni XV-ej, przechodzi na chodnik po- wietrze drugiej części, która, kierując się od szy
średni e-e i na roboty filarowe pochylni XIV-ej biku VII na południe w chodnik główny c-c, przy
(skrzydło zachodnie); po obejściu tych robót wra- chodzi na początek tej linii. Obie części, połą
ca przecznicą 25-25 na chodnik pośredni e-e, po- czone w środkowym filarze, po obejściu ostatnie
chylnią XVI na chodnik pośredni f-f i stąd śle- go filaru, przechodzą na chodnik p-p; stąd bezpo
pyro szybikiem powietrznym N 9 na chodnik I średnio do szybu V-go. 
pośredni pokładu Karolina**). W dalszym ciągu Prąd III kieruje się od szybu IV-go na 
prąd kieruje się na zachód do pochylni II, tu le- wschód nową przecznicą 26-26 do szybika I, 
wym schodowym wznosi się do góry i na chodni- schodzi tym na dół i dalej*) idzie na wschód pod 
ku III-im pośrednim łączy się z powracającym pochylnią kamienną; dalej pochylnią kamienną i 
prądem bocznicy 2-ej. Bocznica 2-a południowa XXIII-ą na chodniki nowej pochylni XXXIII 
pochylnią VI-ą przechodzi na chodnik pośredni, w południowej części rozdziałowego pasa osko
ostatnim na pochylnię VII-ą i tą (lewym schodo- ków; stąd na chodnik główny f-.1 pokładu Karo
wym) przechodzi za uskok 4-4 na wschodnie lina w" trójkącie" południowym;**) tutaj, dzieląc się 
sk~·zydfo filarów (pochylnia XIII). Prąd powra- na 2 strumienie w sieci chodników na pochylni 
C~Jący schodzi przecznicą 22-22 i prawą pochyl- VII-ej, przewietrza roboty przygotowawcze, pro
~uą VII na chodnik równoległy do pośredniego wadzone z tejże, i skupia się na chodniku e-e pod 
l s~ąd szybikiem powietrznym M 7 na chodnik pochylnią VIA, przechodzi tą pochylnią w część 
g~ow~y :rokladu K~rolin~_. W tym ?statr:im prąd południową, pr~ewieti·z~ d-w:oma. str~m~eniami fi
k~eruJe s1ę za zachod, m1.1a pochylmę I, 1 pochyl- l lary w pokladz1e Karolma 1, po wyJśCiu z astat
mą I~-ą podnosi się w górę na chodnik III po- niej roboty chodnikiem głównym i równoległym 
średm, gdzie łączy się z poprzednią bocznicą. 1 g-g, podąża wprost do szybu powietrznego. 
Prąd wspólny przecznicą 21 i szybikiem X-ym ' Widzimy z powyższego, że każde pole 
przechodzi w "trójkąt" poludniowy do części po- filarowe z liczby 7 dostaje swój prąd powietrza, 
kładu Karolina, leżącej w "korycie", i tu syste- który po wyjściu z filarów nie trafia już więcej 
mem chodników m-n, połączonych z szybem V-ym, na żadne roboty, lecz kieruje się wprost do szy-

*:l Tabl~cę Xl-ą należy nałożyć na tablicę X-ą. 
Tablicę Xl-ą należy nałożyć na tablicę lX-ą. 

*) Tablicę Xl-ą należy nałożyć na tablicę Vlll-ą. 
**) Tablicę Xl-ą należy nałożyć na tablicę X-1\. 
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2ó4 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

bu wyciągowego. Z tych siedmiu pól 5 dostają 
oprócz tego zupełnie czyste i świeże powietrze, 
które zanim trafi na filary, nie przechodzi · przez 
żadne inne roboty. Każde pole jest zatem pod 
względem przewietrzania zupełnie izolowane i w 
razie wybuchu lub pożaru w któremkolwiek z 
tych pól, roboty w innych mogą iść bez przerwy 
trybem zwyczajnym. 

Przebieg obliczeń w tym razie jest ten sam, 
co i poprzednio: 1) określenie oporu i tempera
mentu, 2) określenie ilości powietrza, 3) okre-
ślenie depresyi i siły wentylatora. '1 

O k re ś l e n i e o p o r u i t e m p e r a m e n t u. 
Załączony schemat ogólny przewietrzania (rys. 37) 
oraz 3 schematy trzech głównych prądów (rys. 38, 
39 i 40) służą dla szybkiego oryentowania się przy 
obliczeniu oporu i temperamentu, które w skró
ceniu przytoczone jest w tablicy VII-ej tekstu. 

Rll+Rlll = 0,0185 
Szyb V =0,0025 
( Rll+ Rlll J+szy b V= 0,0210 
Rll,lll+Rl =0,0060 
Szyb IV =0,0053 

R-Opór całej kopalni = 0,0113 

l 
T temperament= R =88,5 

Określenie ilości powietrza. Wobli
czaniu A widzieliśmy, że na ilość powietrza naj
większy wpływ wywiera dopuszczalna szybkość 
powietrza w chodnikach. Cała ilość powietrza 
pod szybem IV-ym dzieli się na 3 prądy, propor
cyonalnie do pierwiastków stopnia 2-go z tempe
ramentów, czyli proporcyonalnie do liczb: 

V T {1J=V36,5 =6,04 
V T(liJ= Y25 64 =5,06 , 
Jl ]'(lU>= V 5 19=2,08 

l 

Zatem największą szybkość spotykamy w 
prądzie I-ym w przecznicy 23-23 pomiędzy szy- l 
hem IV i szybikiem x. Ponieważ w przecznicy 
tej projektuje się zastosować mechaniczny prze
wóz urobku z północnej części do szybika M II, 
przeto ruch ludzi w przecznicy tej będzie nie
znaczny i szybkość w tejże może być przyjętą l 
4 m. Wtedy największa ilość powietrza w prą
dzie I na l sekundę przy wymiarach przecznicy 
3X2 m będzie 24 m3• W innych prądach ilość 
powietrza będzie proporcyonalna wyżej wypro
wadzonym cyfrom, czyli wypadnie: 

Q l= 24m3 na l sekundę 

Q 11 =20"." " 
Qlll = lO " " " " 

Cała ilość Q =54 m3 na l sekun dę 

(Szybkość w szybie 7,7 m). 

T a b l i c a VII. 

Q) o p ó r R ... .,,g ..... 
1'1 

>=l :;:j "' ·a g 
Q) 1-< Pra,d główny Bocznice klasy l S- 1~ ~ a N O ~ ~l ~ p.. " ., 

"' "' ., .. 
·~ ~ ·~ ~ Bocznice "" 1'1 .. 

>:l o a " "" " o " o o a N ,t> ... 'd ., 
~~ klasy II "' o ..... ~ E-< .. ., 

8~ 8);l ... o o 
"' .. 

Pra,dlh'an-ny (rys. 38) 

IV-A o,0092 
A-B o,0017 
BFC o,o6z6 
BEC o,o887 
B D C o,x 193 
BO o,ooo8 
CG o,o405 

AB CG o,o48g 
ALG o,oif>? 
AG o,o167 

Szyb VI o,oozs 
Rl o,oz74 36,so T l 

Pra,d U 
Szczęsny 

(rya. 39) 

IV-B' o,oo34 
B'E'C' o,z8x x 
B'F'C' o,4044 

B'C' o,o834 
C'D' o,oz8g 

B'C'D' o,x 123 
B'G' o,o794 
G'D' o,xos3 

B'G'D' o,x847 
B'D' o,o356 
Rll o,o3go zs,64 yu 

Pr!\d Ul 
Karolina 
(ry•. 40) 

IV N o,x485 
N V o,o440 

N aj większe możliwe wydobycie zależy od 
żądanego stopnia zanieczyszczenia a.=0,06°/0 • 

p 100054.60. 0,0006=3600 wozów na 24 godziny 
0,55 

czyli 1800 wozów na l zmianę. 

N aj większa liczba ludzi przy t em wydoby
ciu może być przyjęta 600 na l zmianie. Wtedy 

. k b d . . l ' 54·60 5 4 3 l na l człow1e a ę z1emy m1e 1 600 - , m w 

minutę. 
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M 12. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 255 

Określenie depresyi Hi sily wenty
latora L. 

Ostatecznie: 

Opór kopalni . 
Temperament 
Otwór równoznaczny . 
Ilość powietrza na l sekundę 
Depresya . 

Sila wen ty la tor a 

Maksymalne wydobycie na zmianę 
Stopień zanieczyszczenia . . . 
Liczba ludzi na l zmianę . 
Ilość powietrza na l czlow. i l 

minutę 

Szybkość w chodniku głównym 
Szybkość w szybie I V . . . . 

R=0,0113 
T=88,5 
tZ=3,58 m 2 

Q=54 m 3 

H 33 mm 
l 

L=24- lP 
k 

p 1800 wozów 
a=0,06% 
JV 600 

ą=5,4 m 3 

v-4 m 
V 1=7,7 11Z 

Jeżelibyśmy postawili od razu wentylator o 
sile 24IP (wrazie A, zamiast obliczonego w tym 
wypadku na 27IP) wówczas otrzymalibyśmy mniej
sze Q i H, a mian owicie: 

Rozwiązanie tych dwóch równań daje: 

Q=38 m3 

H=47 nzm 

Cyfr y te niewiele różnią się od wyprowa
dzonych w wypadku A. 

Zatem sila wentylatora L=24IP może być 
przyjętą za miarodajną . Początkowo wywołana 
depresya B'=47 mnz, ilość powietrza .Q'=38 m3 

na l sekundę . Z czasem depresya spada do 
H"=33 mnz, a ilość powietrza podnosi się do 
54 m3 na l sekundę. 

Oczywiście, że projekty robót, wykonane na 
odleglejsze czasy, nigdy nie mogą być ścisle. N a
przykł'ad i w niniejszym projekcie przypuszcza
no, że od chwili opracowania tegoż wentylatory 
będą postawione w ciągu j ednego roku czyli w 
styczniu r . 1903. Tymczasem przeszlo już 2 la
ta, a wentylatory będą czynne zaledwie w maju 
roku bieżącego (1904).*) Już dzisiaj widać, że ro
boty przyjęły nie ten przebieg, który przewi
dziany byl w projekcie. Tern niemniej przypusz
czam, że o ile prąd główny będzie podzielony na 
tę samą liczbę bocznic, jaka przyjęta była w 
projekcie, temperament i opór niewiele będą się 
różniły od wyprowadzonych, a co zatem idzie i 
wentylator wybranej sily będzie prawidłowo do
pasowany. Przyszłość dopiero pokaże, o ile rze
czywistość będzie się różniła od projektu, a 
przez porównanie rzeczywistych danych z teo
retycznie wyprowadzoneroi można będzie należy
cie ocenić prawdziwą wartość projektu. 

Henryk Czeczott. 

Prostowanie szyn kolejowych na zimno i na gorąco. 
Na prostowanie szyn kolejowych dotąd nie

dość zwracano uwagi. Dawały się słyszeć wpraw
dzie pojedyncze glosy, wskazujące na szkodliwość 
stosowanego obecnie sposobu prostowania szyn 
na zimno przy pomocy powszechnie używanych 
pras, lecz i te glosy, jako na środki zapobiegaw
cze, wskazywały tylko na pewne zmiany i \].lep
szenia w obecnym sposobie prostowania. Zeby 
?liżej rozpatrzeć się w tej na pozór prostej, ale, 
Jak się dalej okaże, bardzo złożonej sprawie, roz
ważymy początkowo przyczyny zginania się szyn 
w .cza~ie ich ostygania i sposób, w jaki one zgi
naJą s1ę. 

Szyny kolejowe typu VIGNOLESA posiadają 
wz~iuż tylko jedną pionową płaszczyznę syme
try~ (rozpatrując szynę w położeniu, jakie ta zaj
muJe na torze kolejowym). Podzial materyalu 
~zyny w płaszezyznie poprzecznego jej przekroju 
Jest nader nierówny: materyał najwięcej ześrod-

kowany jest w główce szyny, mniej w stopie i 
najmniej w szyjce; dlatego też jednostajnie na
grzana szyna zawiera w rozmaitych częściach swe
go profilu niejednakową ilość ciepla. Samo przez 
się jest zrozumiałe, iż podczas ostygania szyny 
typu VIGNOLESA owa niejednostajność podziału 
cieplika powinna wywołać nierównoczesność osty
gania różnych części szyny i, jako wynik osta
teczny, wygięcie się szyny; oczywiście wygięcie 
to winno mieć miejsce w wyżej wspomnianej 
ptaszezyznie symetryi. Dodać _nal~ży, że. byw.ają 
wypadki, kiedy szyna otrzymuJe ~~ę wyg1ę.tą 1 w 
innych płaszczyznach, a:le :vypadk~ te, zale~ne od 
nieprawidlow.ego ustaw1ema :val~ow lub mnych 
przyczyn wyJątkowych, trafiaJą. s1ę ba~dzo rza~
ko .i z rozpatrywaną sprawą me wspolnego me 
maJą.. 

*) Wentylator został puszczony w ruch w sierpniu roku 190ł. 
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266 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

Wywalcowana a nie poprzecinana jeszcze 
s~taba, c_hociaż ochładza się, jednak jeszcze się 
me wygma, gdyż utrzymywana jest w stanie pro
stym przez brzeg płyty, na której spoczywa pod
czas przepiłowywania na pojedyncze szyny i po
części przez drążki. którymi jest przytrzymywa
na podczas tego rozcinania. NiezwJocz11ie jed
nak po rozcięciu sztaby na poj.edyncze szyny te 
ostatnie poczynają się wyginać. Stopa szyny, 
jako zawierająca mniejszą ilość ciepła, 1\iż gł.ów
ka, ?styga prędzej, a zatem i kurczy się więcej 
w_ p~erw~zym okresie, ostygania, powodując wy
gięcie się szyny głowką nazewnątrz; następnie 
zaczyna mocniej ostygać główka, skutkiem czego 
okazuje się wygięcie się szyny w odwrotną stro
nę t. j. główką wewnątrz łuku. Oczywiście, że 
przy pr.zejściu o~ wygięcia +do wygięcia- szy
na powmna przeJŚĆ przez okres przejściowy, t. j. 
O, w którym szyna będzie zupełnie prostą. W 
nastęl?nym okresie czasu stopa szyny ostyga osta
teczme, co powoduje jeszcze raz wygięcie się 
szyny główką nazewnątrz, przyczem szyna znów 
przechodzi przez okres przejściowy (czwarty) i 
znowu chwilowo wyprostowywuje się; nareszcie 

! 7 

Rvs. l. 
po pewnym przeciągu czasu, zależnie od typu 
szyny i temperatury otaczającego szynę powie
trza, cała szyna ostyga ostatecznie, przyczem 
główka, jako zawierająca większą ilość ciepła, 
kurczy się mocniej i w rezultacie otrzymuje się 
szynę, wygiętą główką na wewnątrz; oczywiście 
szyna przy tern przechodzi jeszcze raz okres 
przejściowy (szósty), w którym iest ona zupełnie 
prosta. Tym sposobem szyna od czasu opuszcze
nia piły do zupełnego ostygnięcia przechodzi 
przez cztery krańcowe i trzy przejściowe okresy 
(rys. 1). Strzałka wygięcia ostygłej szyny zale
ży od jej kształtu (przekroju poprzecznego) i 
szybkości ostygania i dla szyn o długości 35 stóp 
dochodzi do 2 lub 3 stóp, a czasami nawet i 
więcej. 

W końcu ubiegłego 1904 roku w fabryce 
Drużkowskiej towarzystwa Donieckiego (gub. 
Ekaterynosławska\ zrobiłem szereg doświadczeń 
nad ostyganiem .>zyn kolejowych na rusztach 
chłodzących. W tym celu pięć szyn długości 
~orn;talnej (35 stóp) typu 221

/ 2 funta w stopie bie
ząceJ (30,23 kg w metrze bieżącym), wywalcowa-

· nych z jednego bloka (t. j. wyci<;tych z jednej 
sztaby) natychmiast po obcięciu pilą odciągnięto 
na ruszta i złożono jedną obok drugiej zdaJa od 
innych szyn, wychodzących z pocl1Jiły. Rozmaite 
okresy wyginania się szyn zostaly schwycone 
przy pomocy aparatu fotograficznego. Okresu 
pierwszego, t. j. wygięcia Rię szyn główką na 
zewnątrz, schwycić mi się nie udało, ponieważ 
szyny przebyJ'y ten okres podczas odciągania na 
ruszta. Po zupełnem ostygnięciu wszystkie szyny 
były wygięte glówkami na wewnątrz łuku. 

Tak więc wszystkie ostygające po opuszcze
niu walców i rozcięciu szyny okazują się w 
mniejszym lub większym stopniu wygięte i oczy
wiście w takim stanie nie mogą być zdatne do 
użytku. Ażeby więc otrzymać zupełnie prostą, 
mogącą być ułożoną na torze kolejowym szynę, 
należy ją wy1Jrostować~ Prostowanie szyn może 
być do pewnego stopnia osiągnięte przy pomocy 
pewnych manipulacyi, kieuy szyny znajdują się 
jeszcze w stanie gorącym, zazwyczaj zaś prosto
wanie ostygłych szyn odbywa się na zimno. 
Pierwszy sposób otrzymania możliwie prostej 
szyny nazywa się prostowaniem na gorąco, 
drugi zaś, otrzymanie zupełnie prostej szyny, 
prostowanie na zimno (prawidłowiej: pro
stowaniem szyny w gorącym i w zimnym stanie). 

Dotychczas niedość jeszcze oceniane są wa
dy i zalety prostowania szyn na zimno i na go
rąco. \V rzeczy samej: czem jest prostowanie 
szyn na zimno? Rozpatrzmy, co się dzieje pod
czas próby szyn przy pomocy obciążenia statycz
nego pod prasą, zupełnie pod względem charak
teru działania podobną do prasy do prostowania 
szyn na zimno. Poclczas próby szyn przy pomo
cy obciążenia statycznego rozróżniamy tak zwa
ne chwilowe i pozostające wygięcie. Obecność 
pozostającego wygięcia dowodzi, iż elastyczny 
opór szyny na zgięcie został do pewnego stopnia 
już przemożony i otrzymane stale wygięcie jest 
wynikiem zaszłych stałycl1 zmian w budowie 
wewnętrznej szyny. Takie właśnie nieustępujące 
odkształcenie wywatuje w szynach prostowanie 
na zimno, ponieważ bez osiągnięcia tego nieustę
pującego wygięcia szyny nie zostalyby wypro· 
stawane, a po ustaniu ciśnienia prasy szyny 
dzięki swej sprężystości powróciłyby do pierwot
nego stanu. Przy prostowaniu szyn na zimno 
nieustępujące wygięcie, czasami nawet bardzo 
znaczne, bywa wywołane w różnych kierunkach. 
Ponieważ szyny po ostygnięciu są wygięte głów
ką wewnątrz łuku, to oczywiście przy prostowa
niu stempel prasy powinien prz~dewszystkiem na
ciskać na stopę szyny; przytern Jednak trudno by
wa osiągnąć należytą wielkość naciśnienia i często 
zdarza się, że szyna pod prasą wygina się w stro
nę przeciwną, co wywołuje znowu konieczność 
prostowania szyny w odwrotnym kierunku, t. j. 
naciskania prasą na główkę szyny. Rzecz prosta, 
że te nieustępujące wygięcie jest wywołane zmia-
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ną, zaszłą w budowie wewnętrznej, a następnie równawczych a wyciętych z owych szyn, miały
zmianą kształtu zewnętrznego szyny, jako belki, by zawsze jeden i ten sam znak; ponieważ jed
wogóle jako części konstrukcyjnej. · nak znak ten się zmienia, t. j. sztabki po odcię-

Odkształcenie budowy wewnętrznej szyny w ciu ich od szyny jedne wydłużają się. drugie zaś 
p~wnych jej części~ch, zmiana niejedn?st~jna. i skracają, to okoliozuość ta może. być wytloma
rożnorodna, wywołuJąCa wewnętrzne nap1ęma me czoną tylko przez wpływ prostowania na zimno. 
tylko niejednakowe pod względem wielkości, ale Każdemu, kto byl obecnym przy prostowa
i pod względem znaku, t. j. dodatnie i ujemne, niu szyn na zimno przy pomocy prasy, znany jest 
wpływa na niejednostajność zużycia się szyn na ' dźwięk. towarzyszący każdemu naciśnięciu stern
torze kolejowym, i ta właśnie niejednostajność pla prasy; dźwięk ten, przypominający dźwięk, 
jest jednym z głównych powodów szybkiego jaki wydaje szkło przy kruszeniu, dowodzi, że z 
zużywania się szyn wogóle. Różnorodne odkszt.ał- materyalem szyny dzieje się coś niedobrego. Ka.ż
cenia metalu są po części przyczyną rozmaitych demu naciśnięciu stempla prasy na stopę szyny 
rezultatów. otrzymywanych pny statycznych towarzyszy odpadanie warstwy ogarków, pokry
próbach szyn na rozerwanie: zupełnie jest zrozu- wających szynę, i to nie tylko ze strony ciśnie
miałem, że pn;y badaniu na rozerwanie różnych nia i strony przeciwległej, ale i z obu boków 
części jednej i tej samej szyny, podległych róż- prostowanej szyny; okoliczność ta dowodzi, że 
nym pod względem znaku odkształceniom, otrzy- wszystkie te powierzchnie szyny ulegają rozsze
mane rezultaty muszą być rozmaite. rzeniu się lub skurczeniu. Miejsca na szynie, na 

Z drugiej strony wyprostowana na zimno które naciskal przy prostowaniu stempel i z któ
szyna, uważana jako belka, nie posiada tej wy- rych odskoczyła warstwa ogarków, niezwykle 
trzymałości, jaką mieć powinna. na podstawie szybko rdzewieją i j'uż na drugi lub trzeci dzień 
obliczenia. W rzeczy samej, budowa metalu w stają się bardzo widoczne nawet ze znacznej od
swobodnie ostygniętej a zatem zgiętej szynie jest ległości. 
jej budową naturalną (t. j. taką, jaka jedynie być Wszystko wyżej powiedziane przyprowadza 
może w zależności od poprzecznego kształtu szy- do wniosku, że prostowanie na zimno wplywa 
ny, chemicznego składu metalu, warunków osty- nadzwyczaj szkodliwie na materyał szyn i na sa
gania i innych okoliczności), w szynie zaś. wy- me szyny, uważane jako belki, a przeto jest ono 
prostowanej na zimno, to naturalne ugrupowanie przyczyną wielu złych następstw. N a szkodliwy 
się cząsteczek metalu zostalo naruszone, gdy tym- wpływ, jaki wywiera na szyny prostowanie na 
czasem kontury zewnętrzne pozostały zgodne z zimno, zwraca się i obecnie do pewnego stopnia 
pierwotnym projektem; oczywiście, że podobna uwagę, ale, o ile się zdaje, złe strony tego po
budowa. nie przedstawiająca jednakowego we stępowania są jeszcze nie dość ocenione dla tego, 
wszystkich swych częściach oporu. pod wpływem żeby zdecydować się na zupel:qe usunięcie go z 
sil zewnętrznych może uledz odkształceniu, któ- fabrykacyi szyn kolejowych. Srodki, stosowane 
re wywoła albo złamanie się szyny, albo też jei obecnie dla us.unięcia złego, dotyczą przeważnie 
wygięcie, a to znowu spowoduje szybkie zużycie zmian w samem prostowaniu na zimno, jak np. 
się szyny. Również i rezultaty prób statycz- zmiana odległości między punktami oporu, ksztal
nych na zgięcie i dynamicznych na uderzenie ty tych punktów i kształty stempla, stopniowość 
kafarem wyprostowanych na zimno szyn a uwa- w zwiększaniu się ciśnienia i t. p. Proponowano 
źanych jako belki, będą rozmaite, zależnie od te- również inne sposoby prostowania szyn na zimno, 
go, jaka część szyny, prostowana lub nieprosto- które ostygły w stanie swobodnym, jak np. ciągłą 
wana, wziętą została dla próby i jeżeli prostowa- l maszynę rolkową w rodzaju używanej do prosto
na. to jakie mianowicie odkształcenia zostały w wania kątówek, żelaza T-owego i innych podob
niej wywołane przez proces prostowania, t. j. czy nych profilów, ale oczywiście i te sposoby. pro
to ostatnie odbyło się przy naciskaniu prasy na stując szynę, musiałyby naruszyć jej naturalną 
glówkę szyny, czy też na jej stopę. / budowę. 

Rezultaty badań, wykonanych niedawno nad Przychodzimy więc do wniosku, że tu może 
świeżo wziętemi z różnych fabryk szynami (t. j. pomódz jeden tylko środek, tym zaś jest prosto
szynami, które jeszcze nie leżaly na torze kole- wanie na gorąco, t. j. nadanie szynie pewnego 
jowym), przytoczone w artykule profesora gene- kształtu w stanie gorącym, kiedy cząsteczki me
ra!a M. PIETROWA p. t. "Stale napięcia w szynach talu są jeszcze plastyczne i kiedy można im bez
kolejowych" (Żelez11oriorożuoje Dieto, r. 1904 MM karnie nadawać kształt pożądany. Proponowano 
19--20), również potwierdzają wypowiedziane wy- prostować gorące jeszcze szyny w ciągłych rol
żej zdan_ie o wpływie prostowania na zimno na kowych maszynach do prosto~ania l~b umoco
powstame wewnętrznych napięć w szynach. W wywać szyny gorące do prosteJ mocneJ plyty że
rzecz:r samej, 'gdyby zauważone napięcia w szy- l:;tznej i pozos~av.:iać _je ~o zup~lnego .ochł?dzen~a 
nach Jeszcze nie używanych wywołane byly wy- s1ę, ale oczywiŚCie, ze Jedno 1 drug1e me daJe 
lą~znie prze~ zjawiska, to~arzysząne ostyganiu, rezultatów pożądanych, gdyż wyprosto_wa~<.t pien~
to wydlużema sztabek, wziętych dla badań po- szym sposobem szyna przy ochladzanm s1ę będzie 
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znowu wyginała się według niezmiennych praw ny, leżące na rusztach bokiem i zwrócone głów
natury, prostowana zaś drugim sposobem,- gwał- ką w stronę przeciwległą kierunkowi ruchu przy 
tern umocowana do płyty szyna, według tychże odciąganiu, posuwają się po rusztach nierówno, 
praw natury zamieni się po ostygnięciu na nie- niejednostaj nie i nierównolegle; jeżeli niejedno
zmiernie silną sprężynę, wyjąć którą z umocowa- stajność ta josL znaczna i szyna w swoim ruchu 
nia, jak się to okazało w rzeczywistości, .prawie napotka gdziebądź około środka (ab) przeszkodę, 
jest niemożebne bez narażenia życia ludzkiego. to wygnie się główką nazewnątrz (rys. 2). Na
Na szczęście sama sprawa daje wskazówki, jakie- stępstwem tego jest wyprostowanie się szyny pQd
mi drogami iść należy, żeby dosięgnąć zamierzo- czas ostygania. 
n ego celu. Zauważono, że szyny, wypadkowo Należy mieć na względzie. że przez samo 
zgięte w stanie gorącym, tak, iż główka ich wy- tylko prostowanie na gorąco nie udaje się otrzy
pada na zewnątrz luku, przy ostyganiu same mać zupełnie prostej szyny. Chodzi o to, że dla 
przez się prostują się. Zjawisko to jest zupełnie l otrzymania zupełnie prostej zimnej szyny należy 
zrozumiałe: ta praca wewnętrzna ochładzania się nadać gorącej szynie ściśle określoną strzałkę wy-
szyny, która przy prostej gorącej szynie używa gięcia; ale strzałka ta będzie się 
się na niejednakowe kurczenie się rozmaitych jej - zmieniała w zależności od przekro-
części i w rezultacie ostatecznym wyraża się w ju poprzec·znego szyny, temperatu-
postaci wygięcia się szyny główką wewnątrz, przy ry, przy której odbywa się to wy-
szynie, wygiętej uprzednio w kierunku przeciw- gięcie, od chemicznych i fizycznych 
nym, nieodwołalnie powinna spowodować jej wy- własności stali, szybkości ostygania 
prostowanie się. Wszystko to jest tak proste i szyny. wreszcie, być może, jeszcze 
logiczne, że wydaje się niezrozumiałem, dlaczego od wielu innych, dotąd nie zbada-
prawda i.a dotąd jeszcze nie przez wszystkich zo- nych przyczyn, i zupełnie jest zro-
stała zrozumiana i dlaczego podobny sposób zumiałem, że uchwycenie dla każ-
prostowania szyn nie znalad dotąd jeszcze po- <J dego danego wypadku !lależytej 
wszechnego zastosowania. Nie można oszukać RYs. "'· strzałki wygięcia szyny praktycz-
ani gwałcić praw natury, ale można i należy skie- nie jest niewykonalnem. Wskutek tego szyny 
rować je w ten sposób, żeby działały one w po- po prostowaniu na gorąco nie są jeszcze zupełnie 
żądanym dla nas kierunku. Zarzut, że w wygię- proste; w każdym jednak razie są one nieznacz
tej na gorąco szynie mogą również powstać szkocl- nie tylko wygięte w tym lub w innym kierunku, 
liwe napięcia, jest niesłuszny, gdyż takie wygię- zależnie od tego, czy zostały, jeżeli wolno się 
cie szyny ma miejsce natychmiast po jej przepi- tak wyrazić, niedoprostowane, czy też przepro
J:owaniu a zatem przy temperaturze 600°-800°, stowane w stanie gorącym. Cała mądrość prosto
zależnie od temperatury walcowania i szybkości wania szyn na gorąco przy obecnym stanie rze
przepiłowywania, w każdym zaś razie blizkiej czy powinna polegać na tern, żeby prostowanie 
do temperatury krytycznego punktu danego ga- na zimno sprowadzić do możebnego minimum i 
tunku stali. Chociaż podczas prostowania szyny przez to uniknąć powstania w szynach szkocili
na gorąco ziarna stali już się sformowały, jed- wych napięć, o których była mowa wyżej. Z 
nak są one jeszcze o tyle plastyczne, że łatwo bardzo pomyślnym skutkiem prostują się obecnie 
dają się wyciągać, ściskać lub przesuwać w kie- na gorąco szyny w N oworosyjskiej fabryce RuG
runku żądanym; dowodzi tego kucie i walcowanie l HESA (Juza). 
stali przy temperaturach niższych od krytycznej N aj prostszy ze znanych sposobów prostowa
dia danej stali, które to postępowania, jak wia- nia szyn na gorąco zasadza się na wygięciu szy
domo, dodatnio wpływają na własności stali. ny gorącej podług szablonu z określoną strzałką 

Wspomniane wyżej zjawisko, że wypadkowo wygięcia przy pomocy drewnianych młotów; lep
zgięte główką nazewnątrz szyny przy ochładzaniu szym jest sposób mechaniczny, polegający na od
się same przez się wyprostowują się, sprawdzić l ciąganiu szyn na rusztach nie zapomocą popy
nie trudno. Oglądając w jednej z hut szęregi chaczów (ripeurów) w postaci palców, lecz całej 
leżących na rusztach swobodnie ostygłych nie- belki żelaznej w kształcie łuku o ellugości rów
prostowanych szyn, dostrzegłem, że pośród zgię- nej lub nieco większej od długości samej szyny 
tych jak zwykle główką nawewnątrz szyn trafia- i o strzałce wygięcia zależnie od typu walcowa
ją się zrzadka szyny zupełnie proste. Chcąc nych w danej chwili szyn; wreszcie najdoskonal
wyjaśnić to na pozór niezrozumiale zjawisko, śle- szym ze znanych sposobów jest urządzenie, skła
dziłem za sposobem odciągania i ostyganiem dające się z trzech rolek pionowych, działających 
znacznej liczby szyn na rusztach. W fabryce tej podobnie do znanych walców, służących do zgi. 
szyny są odciągane nie przy pomocy urządzeń nania blachy na kotły cylindryczne. Przy po. 
me~banicznych, lecz przez dwóch robotników, mocy tego mechanizmu, manipulując jedną z ro. 
którzy zapomocą haków, zaczepianych za końce lek o osi ruchomej, można otrzymać żądane wy. 
szyn, odciągają je na oznaczone na rusztach miej- gięcie szyny w zależności od jej typu, tempera. 
sce. Przy tej czynności długie, po 35 stóp szy- tury i t. p. okoliczności. 
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Chociaż do warunków technicznych na do
stawę szyn w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Pólnocnej nie wchodzi warunek prostowania szyn 
na gorąco, jednak niektóre z tamtejszych fabryk 
zastosowały już u siebie podobne prostowanie 
szyn ze względu na wlasne korzyści. W e Fran
cyi w ostatnich czasach wprowadzono do warun
ków technicznych zobowiązanie przedwstępnego 
prostowania szyn zaraz po opuszczeniu walców, 
t. j. w stanie gorącym, a ostateczne prostowanie 
szyn należy uskuteczniać po zupelnem ich osty
gnięciu. W innych państwach europejskich, cho
ciaż nie zostało to jeszcze wprowadzone do wa
runków technicznych, wyraża się jednak życze
nie, żeby pl'ostowanie szyn odbywało się na go
rąco. a przy prostowaniu 11a zimno żeby usuwa
lo się tylko nieznaczne nierówności. W ogólnych 
warunkach technicznych, dotyczących dostawy 
szyn kolejowych w państwie Rosyjskiem, niema 
wzmianki o prostowaniu na gorąco; tylko w do
datkowych warunkach technicznych na dostawę 
szyn typu 321

/ 2 funta w stopie bieżącej (43,7 llg 
w metrze bieżącym) mówi się nawiasowo i to 
niedość wyraźnie o prostowaniu na gorąco, amia
nowicie: "zabrania się po przewalcowaniu szyny 
powtórne nagrzewanie jej dla prestowania. Pew
ne, nieznaczne prostowanie szyny na zimno do
zwala się, ale powinno być ono dokonane ostroż
nie pod prasą przy stopniowo wzrastającem ci
śnieniu, przyczem ani punkty oparcia, ani stem
pel nie powinny zostawiać na powierzchni szyny 
żadnych śladów". 

Pomimo to jednak prostowanie na gorąco 
stosuje się obecnie w Rosyi w dwóch fabrykach 
szyn: N oworosyjskiej (HuGHESA) i Taganroskiej. 
Fabryka N oworosyjska, walcując szyny wszelkich 
typów, wprowadziła u siebie od kilku już lat pro
stowanie na gorąco przy pomocy wyżej wspom
nianej nitowanej belki żelaznej o lukowem wy
gięciu. Belka ta wprowadza się w ruch zapomo
cą dwóch stalowych lin, umocowanyeh do koń
ców belki i przer",uconych przez dwa kola lino
we, umieszczone pod podlogą fabryki. Używa 
się dwie belki o różnych strzałkach wygięcia: 
260 i 290 mnz, w zależności od typu szyny. Przy
czyną, która wpł'ynęla na wprowadzenie w tej 
fabryce prostowania szyn na gorąco, była znacz
na ilość braków, otrzymywanych przy próbie sta
tycznej na wygięcie. Wiadomo, że zgodnie z 
obowiązującymi obecnie warunkami techniczny
mi pozostające wygięcie szyny przy pierwszem 
naciśnięciu określonym ciężarem nie może być 
większe od 0,5 mm, a przy drugiero i trzeciem 
nie większe od 0,1 mm; tymczasem trafialo się 
często, że wyniki prób przewyższaty te normy i 
szyny ulegaly wybrakowaniu. Zarząd fabryki 
słusznie mniemał, że jeżeli przy ciśnieniu vrasą 
na stopę szyny, podczas prostowania jej na z1mno, 
elastyczność w kierunku ciśnienia do pewnego 
stopnia zwiększa sję, to jeżeli następnie wywie-

rać ciśnienie na szynę w kierunku odwrotnym, 
t. j. na główkę, szyna wykaże mniejszą elastycz
ność. Oczywiście, możebne są wypadki, że przy 
badaniu szyn przy pomocy wygięcia statyczne
go stempel prasy, naciskający na główkę, tra
ti wlaśnie naprzeciw miejsca na stopie, na któ
re naciskal stempel prasy podczas prostowania 
na zimn? i. wte~y rzecz. pr?sta, wyniki próby 
otrzymaJą s1ę w1ększe, amżeh gdyby stempel na
ciskał na nienaruszone, t. j. nienaciskane przy 
prostowaniu miejsce szyny. Wprowadzenie w 
fabryce prostowania na gorąco, a więc znaczne 
zmniejszenie wpływu prostowania na zimno, zna
komicie dowiodło racyona:lnośc:i poglądów zarzą
du i od tego czasu wypadki otrzymania niezada
walających rezultatów przy próbach statycznych 
n::~ . zgięcie więcej się nie powtarzają, przeciw nie 
przy badaniu na zgięcie pod prasą pozostające wy
gięcie szyn fabryki N oworosyjskiej w ogromnej 
większości wypadków, jak to stwierdzają dane 
urzędowe, jest równe zeru. Również, jak stwier
dzają te same dane, pozostale wygięcie szyn fa
bryki Now~rosyjskiej, otrzymywane przy próbie 
dynamiczneJ pod kafarem, jest stale mniejsze, 
aniżeli w innych fabrykach rosyjskich. 

Zupełnie inne powody zmusiły fabrykę Ta
ganroską do zastosowania u siebie prostowania 
szyn na gorąco. Sposób ten znalazł tam zasto
sowanie przy wyrabianiu szyn tramwajowych 
ciężkich typów. Ponieważ szyny te przy wyso
kiej szyjce mają dużą główkę i stosunkowo cien
ką stopę, to w czasie ostygania wyginają się 
znacznie więcej, aniżeli szyny kolejowe zwyczaj
nych typów, i prostowanie ich zwykłym sposo
bem na zimno przedstawia znaczne trudności. 
Prostowanie szyn na gorąco odbywa się tam spo
sobem ręcznym, a mianowicie dwóch robotni
ków, postawiwszy gorącą szynę stopą na rusz
tach, naciskają ciężarem własnego ciała na końce 
takowej przy pomocy rozdwojonych w postaci 
wideł drągów długości około 3 m. Szyny po 
ostygnięciu okazują się wcale nieźle wyprosto
wane. 

Wszystko wyzeJ wyłożone sprowadza się 
do następujących wniosków: 1) prostowanie na 
zimno swobodnie ostygłych szyn szkodliwie wpły
wa na ich własności; 2) prostowanie na gorąco, 
nie zastępując w zupełności prostowania na zim
no, w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe 
działanie tego ostatniego; 3) wprowadzenie w 
fabrykach sposobu prostowania szyn na gorąco 
nie pociąga za sobą wielkich wydatków, ponie
waż belka lukowa lub rolki, o których bylo 
wspomniane wyżej, słnżą jednocześnie jako po
pychacz w pierwszym, lub jako przenośnik w 
drugim wypadku, slużący do przesuwania szyn 
na ruszta w poprzecznym lub w podluźnym kie
runku; 4) prostowanie szyn na gorąco okaże się 
korzystuero nie tylko z punktu widzenia wytrzy
małości szyn na torze kolejowym, ale i dla sa-
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mych fabryk, walcujących szyny, zmniejszając do prostowania kątówek i żelaza T-owego lżej
wydatki na prostowanie na zimno oraz ilość bra- szych typów. W ostatnich czasach ukazała się 
ków, otrzymywanych przy próbach; 5) jako na- silna rolkowa maszyna do prostowania żelaza 
stępstwo czterech powyższych punktów, że obo- kształtowego wszelkich większych przekrojów, 
wiązujące wprowadzenie w fabrykach prostowa- opisana w artykule d-1:!1 MonA z Marthahiitte na 
nia szyn na gorąco jest możebne i pożądane. Sląsku Górnym p. t. "U ber d as Richten von Pro-

Prostowanie szyn na zimno od bywa się, jak fileisen unter Rollenrichtmaschinen" ( Staltl ltitd 

wiadomo, przy pomocy pras zwyczajnych, dzia- Eisen r. 1904, M 24). Maszyna ta, zaprojektowana 
łających przez naciskanie stemplem na wygięte i zbudowana przez znaną firmę Maschinenfabrik 
miejsce szyny; tak więc współczesne urządzenia Sack G. m. b. H. Rath bei Diisseldorf dla. wyżej 
do prostowania dziabją peryodycznie. naciskając wspomnianej fabryki Marthahiitte, w ogólnych 
na szynę 20-30, a często i więcej razy. Oczy- zarysach przedstawia typ zna11ych maszyn roi
wiście, że wyprostowana w ten sposób szyna po- kowych do pro towania kątówek i t. p. żelaza, 
siada t~:~.kąż ilość miejsc, mniej lub więcej od- tylko że zbudowana jest ona znacznie mocniej i 
ksztalconych. Wszystkie obecnie prasy do pro- posiada urządzenia dla szybkiej i łatwej zmiany 
stawania na zimno są urządzone mniej więcej jed- rolek, w zależności od przekroju prostowanego 
nakowo, różnią się tylko odległością między pun- żelaza. Odsyłając życzących zapoznać się bliżej 
ktami oporu i wielkością skoku stempla; pierwsza z tą maszyną do wskazanego wyżej źródła, powie
waha się zwykle między 1220 i 1830 m•n, stopień my tu, że maszyna byla zbudowaną dla prosto
zaś naciskania stempla na szynę zmienia się z·a- wania 2 T-owego i U-owego żelaza do M 26 nie
pomocą różnej grubości podkładek, tak, że strzał- mieckich normalnych przekrojów, co jak wiado
ka elastycznego wygięcia waha się od O do 25 Jllllt, mo. odpowiada rozmiarom: dla pierwszego ksztal
pozostające zaś wygięcie od O do 1 mm, a czasa- tu 260X1:1-3X9,4 mm i wadze 41,9 kg w metrze 
mi i więcej. bieżącym, a dla drugiego 260X90X10 mm i wa-

Wszelkie sposoby, stosowane dotychczas dla dze 37,8 kg w metrze bieżącym. Chociaż maszy
ulepszenia sposobu prostowania szyn, dotyczyły na ta prostowala dotąd wyłącznie te dwa rodza
przeważnie ulepszenia prostowania na zimno przy je przekrojów, nie ulega jednak wątpliwości. że 
pomocy prasy, a mianowicie: l) zmiany odległo- może ona prostować na zimno i wszelkie inne 
ści między punktami oparcia w zależności od ty- przekroje, nie wylączając szyn kolejowych, na 
pu szyny; 2) oznaczenia przy prostowaniu wiel- które zresztą byla obliczoną. Maszyna wprawa
kości najmniejszej dozwolonej strzałki chwilowe- dza się w ruch przez elektrosilnicę i dla prosto
go wygięcia; 3) stopniowego zwiększania ciśnie- wania wymienionych wyżej przekrojów wymaga 
nia prasy w czasie prostowania i t. d., ale rzecz 2000 woltX6,4 amperów=12,8 kilowattów, przy
prosta, że sposoby te są tylko pólśrodkami i usu- czem otrzymuje się szybkość prostowania 0,4 m 
nąć zle, t. j. wpływ wykończającego prostowania l na sekundę, t. j. belka długości 10m jest wypra
na zimno, idącego za zasadniczem prostowaniem stowan ą w ciągu 25 sekund. W ogóle w ciągu 
na gorąco, może tylko ciągle prostowanie (dressa- 12·godzinnej zmiany można wyprostować około 
ge continu) szyn na zimno. 9000 m bieżących żelaza kształtowego większych 

Wyżej już bylo wspomniane, że podobne wymiarów, t. j. do 900 sztuk szyn kolejowych 
ciąs-le prostowanie na zimno swobodnie ostygłych, długości 35 stóp. To znaczy, że jedna taka ma
t. J· mocno wygiętych szyn, przedstawiałoby szyna rolkowa mogłaby zastąpić kilka pras do 
znaczne trudności, i że nie mogłoby ono nie wy- prostowania. 
wrzeć szkodliwego wpływu na budowę metalu i N a podstawie wszystkiego powiedzianego 
na samą szynę. Zupełnie inaczej przedstawia się wyżej zdawaloby się, że wstępne prostowanie 
sprawa, jeżeli sposobem ciąglego prostowania hę- szyn na gorąco, z pozostawieniem pewnego nie
dą się ostatecznie prostować szyny, uprzednio znacznego wygięcia ich główką na zewnątrz lu
wyprostowane na gorąco, ponieważ będzie tu ku, i następujące zatem ostateczne prostowanie 
chodziło tylko o wyprostowanie stosunkowo nie- na zimno przy pomocy maszyny rolkowej najle
znacznej krzywizny szyn. piej rozwiązują zadanie prostowania szyn kole-

z liczby urządzeu, służących do ciąglego jowych. 
prostowania metałów wogóle, znane są obecnie 
walce do prostowania blachy i rolkowa maszyna 

Stanistaw Żukowski 
inżynier górniczy 
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.Ą-rtyku~ _ni~iejszy jest d~lszem opraco~a-j wego i t: J?· Aby un~knąć grubych pochodzących 
niem 1 rozw1męe1em tematu, ktory był przedm10- z tego zrodła blędow, bylem zmuszony w obu 
tern obliczeń statystycznych, drukowanych w cza- opracowaniach sumę zysku lub straty wyprawa
sapiśmie Pr.'aeglqd Teclmic.~ny (r. 190ę, ~ 2_7, str. dzić _z każdego sprawozdania samodzielnie według 
409-413j. W tytule noweJ pracy zm1emam Jednak staleJ zasady. W rachunku tym do strat zaliczam: 
wyraz "zyski" na "zyskowność", przez co pragnę opłatę podatku skarbowego od kapitałów i od zy
podkreś!ić, że podczas I:iedy w poprzednim arty- sku, wy~agrodzeni_e do?atkowe personelu służbo
kule glowna uwaga zwroconą była na stronę fak- wego, me wylączaJąC Ciała nadzorczego i kontro
tyczną przedmiotu, w niniejszym jednocześnie za- lującego, umorzenie wszelkich sum wątpliwych, 
mierzam rozpatrzeć go ze strony fakultatywnej; ofiary na cele polepszenia bytu pracowników, bo
czyli że w zjawisku otrzymywania zysków w jed- ni:fikacyę usług kapitałów obcych, przyjmujących 
nych grupach pi"zeclsiębiorstw i strat w innych udział w danem przedsiębiorstwie, więc dyskonto 
prze~tudyowane .ma być dzill:lanie czy~ników e_ko- w~ks!i, procenty i pro~vizye bankowe,_ odse~ki od 
nomiCznych zarowno w stame dynamiCznym 1 w długow hypotecznych 1 pożyczek obhgacyJnych, 
stanie potencyalnym. zmniejszenie wartości materyalów fabrycznych lub 

Ponieważ większa część wniosków ma być teki papierów publicznych, wreszcie s_aJdo nie
wyprowadzoną przez porównanie cyfr, odnoszą- rozdzielonego .zysku z . roku J?Oprzedmego. Do 
cych się do dwóch okresów, w obu obliczeniach racln;mku zyskow natom1ast _zahczam, s_u~y op~a
zastosowane zostały we wszystkich szczegółach coneJ , dyw1cl_endy, um?rzema wartosCl ~rodkow 
jednakowe sposoby opracowania materyału suro- wytworc;ZOŚCl, u~orzeme. stra~ z lat ub1e~łych, 
wego. Za materyal ten służyły ogłaszane w do- u;norzen~e ko~ztow orgamzacy1 tow:arzystw 1 kosz
datkach do dziennika ministerstwa skarbu TViest- tow reahzac:p pożycze~ długoter;mmowych, a~o~·
nik finallSOW, promvszlemwsti i torgowli coroczne tyzacyę _kapitału akcyJn~go, ,gdzie ma ona roieJ
sprawozdania akcyjnych towarzystw handlowych sce, o~p1sy I?a rzecz kap1tałow zapasowych,_gwa
i przemysłowych; w poprzedniej pracy rozpatrzo- ra_ncyJnych 1 ase_kuracyJnych oraz zapasoweJ dy
ne były bilanse, ogłoszone do dnia 14 styczn·ia r. w_1dendy~ wreszcie przechodzące na rok następny 
1903, w niniejszem opracowaniu- do tegoż dnia n~erozdz1elone saldo .. W ten sposób dla wszyst
r. 1905. Różnica pomiędzy obu pracami polega k1~h towar~ystw ?bliczone sumy zysków lub st~·at 
jednak na tern, że podczas kiedy w artykule daJą nam_ hc;Zby J~dnakowego charakteru, ktore 
pierwszym zyski za okres sprawozdawczy pozo- łatwo daJą s1ę porownywać. 
stawały w pasywach pod ogólnym tytułem zysku, Do sumy strat z lat ubiegłych zaliczone zo
w dołączonych do artykułu niniejszego tablicach stały nie tylko straty, powstale z eksploatacyi 
uw~ględnione już zostały wszystkie zmiany, spo- przedsiębiorstw za poprzedzające okresy sprawoz
wo~owane przez po?ział zysku, t. j .. odpowiedn_io l dawcz_e, le~z i pozostalo~ci nieul?-orz~ne kosztów 
zw1ększone są kap1taly zapasowe 1 umorzerna. orgamzacyJnych, kosztow reahzacy1 pożyczek 
To oznacza, że w poprzednich tablicach sumy długoterminowych i różnic kursu, wreszcie kur
rezerwy i umorzenia odpowiadały stanowi tych taże założycieli, gdzie są one w bilansach oddziel
kapitałów na początku, a w podanych obecnie nie wymienione. Do ogólnej sumy wartości hi
tablicach takowe odpowiadają ich stanowi w koń- lansowej środków wytwórczości zaliczoną została 
cu okresów sprawozdawczych. Mające zatem być ocena gruntów, lasów, budynków, warsztatów, pie
stwierdzonemi tutaj rÓżllice w tych stanach hę- ców, kopalń, dróg, maszyn i narzędzi, modelów, 
dą się odnosiły nie do dwuletniego, a do trzech- 1 rysunków, sprzętów biurowych, wreszcie opłaty 
letniego okresu. za patenty i koszta nabycia firmy. Sumy te po-

Pojęcia zysku są różne w rozmaitych spra- dawale~ jak_o pier:v?tne WJ:datki na ur;Ządzm~ie 
wazdaniach towarzystw akcyjnych zależpie od be~ odhczan~a ?dp1sow na IC_h umorzeme. ~le
tendencyi i zamiarów stojących u ich steru osób. ktore p~ze_dsięh10rstwa w swo1ch sprawozdamac~ 
W niektórych bilansach suma zysku rozmyślnie ogla~zaJą Jednak t:1;lko sumy, pozos~ale J?O od.h
ule~a ;Zmniejszeniu, przyczem na rachunek strat c~enm. am~rtyzacy1, a sumy ostatn~c~ me są z 
zapiSUJe się nawet umorzenie długu obligacyjne- h1lanso;w w1doczne w tym wypadku, 1 Ja do swych 
go; wiele sprawozdań do strat zalicza umorzenie wykazow bylem zmuszony brać to, co było. 
wartości inwentarza i strat z lat ubiegłych. Inna Oprócz tego w przytoczonym poniżej wyka
~nów grupa przedsiębiorstw za ogólny zysk uwa- zie wprowadziłem dwie nowe kolumny: długi 
za ~u~ę, która w następstwie ulega znacznemu krótkoterminowe i sumy kapitałów w bankach 
zmmeJszeniu na rzecz skarbu, personelu służbo- oraz w papierach publicznych. Liczby te pozwo-
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lą nam wnioskować o względnej zależności lub j lunków rządowych (z 5007126 do 5268432 rub.); 
niezależności finansowej oddzielnych grup przed- rozdrobnienie kapitału natomiast wykazują gru
siębiorstw. py kopalń węgla w pozostałych okręgach pań-

Dla przedsiębiorstw mechanicznych zastoso- stwa (z 1559 775 do 1309 375 rub.), kopalnie ru
wany został dwojaki lJOdzial: najprzód ogólny dy żelaznej w Rosyi poludniowej (z 1925000 do 
teryt.oryalny na cztery grupy: wybrzeża Baltyc- 1586 667 rub.), huty żelazne na wybrzeżu Bal ty c
kiego, Rosyi środkowej, Rosyi poJudniowej i Kró- kiem (z 3471800 do 3089750 rub.), wreszcie pra
lestwa Polskiego; niezależnie od tego z przedsię- wie wszystkie grupy przemysłu mechanicznego 
biorstw tych wydzieloną została ogólna dla cale- fnywatne-go; nieznaczne zwiększenie odpowiedniej 
go państwa grupa 15 fabryk, pracujących prze- iczby dla Królestwa Folskiego pochodzi skut
ważnie dla zaspokojenia potrzeb marynarki, arty- kiem przeniesienia fabryki w Noworadomsku z 
leryi i dróg żelaznych; dla pozostałych przedsię- grupy hutniczej do grupy mechanicznej. Z ogól
biorstw, pracujących dla odbiorców prywatnych, nych liczb dla poszczególnych gałęzi przemysłu, 
pozostawiony zosta-l podział terytoryalny. wnioskujemy, że kapitał konsoliduje się w towa-

vVymieniona powyżej moja praca, pomiesz- rzystwach hutniczych i rozdrabnia w pozosta
czana w czasopiśmie Prz eglffd Tech11icz lly, ogło- lych dwu gałęziach, t. j. w towarzystwach gór
szon(\ została następnie w powtórnem i uzupel- niczych i mechanicznych. vV grupach, wykazu
nionem opracowaniu w czasopiśmie Russkoje eko- jących rozdrobnienie kapitału, spostrzegamy jed
nomiczeskoje ebozre11je (r. 190-±, J~ 3); tern drugiero nocześnie zwiększenie liczby wchodzących do ich 
jej wydaniem będę posilkowal się przy odnośnych składu towarzystw; szczególniej słusznym jest ten 
porównaniach. wniosek dla przedsiębiorstw mechanicznych; wi-

Cały zebrany materyal liczbowy zestawiony dzimy przeto, iż rozdrobnienie to pochodzi skat
został w tablicy I-ej (M 13). Aby wyraźniej okre- kiem powstawania nowych towarzystw akcyj
ślić stan finansowy oddzielnych grup i okręgów nych lu b · skutkiem l)rzyjęcia przez przedsiębior
przemysłowych, ułożoną została tablica II-ga stwa prywatne formy organizacyi akcyjnej. Po
(N~ 13) liczb stosunkowych. W niej znajdujemy gląd mój na dodatnie korzyści dla przemysłu 
wskazówki liczbowe o stosunkowem nagromadze- skutkiem powstawania drobnych przedsiębiorstw 
niu kapitałów zapasowych i umorzenia, o kredy- akcyjnych, udziału w ich organizacyi możliwie 
tach dłngo i krótkoterminowych. o pokryciu kre- szerokich warstw społeczeństwa, nagromadzenia 
dytów własnymi papierami procentowymi, o sta- w ten sposób doświadezenia finansowego i gospo
nie strat nieumorzonych, o zyskach lub stratach darc.zego i wyrabiania się odpowiedniego personelu 
bilansowych, o nadmiarach zysków ponad wypła- działaczów dla niwy ekonomicznej, jakoteż wy
coną ?ywidend,ę, o :p~kryci~ war~ości bilan~owej l łuszczenie potrzeby usunię~ia wszelkich ograni
środkow wytworczosm kap1tałam1 własnym1 to- czeń prawodawczych, tamuJących normalny roz
warzystw, wreszcie o przeciętnej wysokości ka- wój powstawania instytucyj przemysłowych, wy
pitałów zakladowych. powiedziałem w artykule: r.Statystyka towarzystw 

Przy porównaniu liczb dwu okresów sp o- akcyjnych w Rosyi", pomieszczonym w czaso
strzegamy w niektórych wypadkach poważne piśmie IViestllik finansow, promyszlemwsti i torgowli 
zmiany; pochodzą one skutkiem kilku przyczyn: (r. 1901. M 48, str. 413). Z wyłuszczonych we 
l) likwidacyi niektórych wchodzących w skład wzmiankowanym artykule względów wypada no
grupy pojedynczych przedsiębiorstw, 2) zmian towane tutaj rozdrobnienie kapitału i papulary
faktycznych w ich stanie finansowym, 3) przenie- zacyę akcyjnej formy organizacyi przedsiębiorstw 
sienia niektórych przedsiębiorstw z jednej grupy uznać za stadyum postępu w rozwoju przemysłu. 
do drugiej, wreszcie 4) powstawania nowych przed- Widzimy, że suma kapitalu zrzeszonego w bada
siębiorstw. nych trz.ech gałęziach przemysłu w państwie 

Już przy pierwszym rzucie oka na tablicę przez dwuletni okres wzrosła z 589 do 624 mili.o
II-gą ( ! 13) możemy stwierdzić niektóre ważne nów rubli, a liczba towarzystw akcyjnych z 227 
momenty w rozwoju wymienionych trzech dzia- do 244, suma zaś kapitału, angażowanego stale w 
!ów przemysłu. Z pierwszej kolumny dochodzi- przemxśle w postaci udziałów, rezerwy, urnorze
my do wniosku o stosunkowem rozdrobnieniu ka- nia, obligów lub hypoteki, wzrosła z 923 do 980 
pitalu akcyjnego: przeciętna jego wysokość dla milionów rubli; wartość bilansowa środków wy
całości trzech grup obniżyła się z 2596318 do twórczości wzrosła z 756 do 784 milionów rubli; 
2557 530 rubli. W ewolucyi tej oddzielne grupy wzrost ten prawie w jednakowej mierze dotyczy 
odgrywają odmienne role. Widoczny postęp w wszystkich trzech gałęzi przemysłu, co dowodzi, 
konsolidacyi kapitału spostrzegamy u przedsię- pomimo ciężkich chwil przesilenia ekonomiczne
biorstw hutniczych w Rosyi poludniowej (z go w państwie w latach 1901-1903, niezaprzeczo
G 634 303 do 7 090 411 rub.), Rosyi środkowej (z n ego zaufania kap i talu do spraw przemysłu i 
3270531 do 3912198 rub.) i Uralu (z 5696324 do l wia.ry w jego potęgę i rozwój. 
5896_324 rub.), wre~zcie dla przedaiybiorstw me- W spra~ie nagromadzeni~ rezerw w licz
chamcznych, pracuJących przeważme dla obsta- bach, obeJmUJących trzechletm okres, zauważyć 
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się daje również zmienność losu ekonomicznego 1 ~atnej Królestwa Polskiego, różnice pochodzą 
oddzielnych grup przemysłowych. W grupie hut- stąd, że do ogólnej sumy pożyczek w ostatnim 
niczej na Uralu spostrzegamy zmniejszenie rezerw roku nie zostaJ'y włączone obligacye jeszcze nie
z 7,38 do 2,47°/0, w Rosyi środkowej z 11,37 do zrealizowane. W ogólnym rezultacie widzimy 
5,71% i na wybrz.eżu :ąaltyckiem z 2,75 do 0,41%; zmniejszenie się sumy kredytu długoterminowe
w grupie mechamczneJ prywatnej Królestwa Pol- l go ze J87 do 171 milionów rubli, czyli z 31,65 
skiego z 7,04 do 4,590fo, w grupie węglowej Rosyi do 27,440fo. 
poludniowej z 4,47 do 3,11%; wzrost kapitałów Dla kredytu krótkoterminowego widzimy 
zapasowy.ch I_Jatomiast .zano~ować możer;ny w gru~ l n~ekiedy zmiany w kier~nku od:vrotny:n: Kopal
pie hutmczeJ mechamczneJ prywatneJ w Rosy1 me węglowe na połudmu Rosy1 zmmeJszywszy 
środkowej z 1,53 do 8,7±0fo, w Rosyi potudnio- obdłużenie długoterminowe o 2,48%, jednocześnie 
wej z 3,0G do G,220fo, w grupie mechanicznej rzą- stan kredytu krótkoterminowego zwiększyły o 
d owej z 11,50 do 15,81 Ofo. W ogóle rezerwy abso- 3,71 Ofo; grupa mechaniczna prywatna w tymże 
lutnie zwiększyły si<p z (:)1 do 63 milionów rubli, okręgu zmniejszyła kredyt długoterminowy o 
a stosunkowo zmniejszyły z 10,33 do 10,13%; w 1,620fo a kredyt króLkotarminowy zwiększyła o 
grupach poszczególnych widzimy zmniejszenie 14,89%; hutnictwo na Uralu zwiększa kredyt 
rezerw w górnictwie i hutnictwie i wzrost ich obu typów, pierwszego o 1,98% i drugiego o 
w przemyśle mechanicznym. 3,01 %; inne znów grupy zmniejszają oba tytu-

Kapitały umorzenia we wszystkich prawie ły, np. górnictwo w Królestwie Polskiem o 7,54 
grupach wzrastają dla tego już powodu, że ka- i 2.8 . Ofo, hutnictwo tamże o 4,03 i 20,52%, grupa 
pitały te nie mogił być użyte ani na zaspokoje- mechaniczna prywatna tamże o 14,24 i 32,84%. 
nie strat z eksploatacyi, ani na konwersyę walo- Stan papierów procentowych, będących własno
rów. Zmniejszenie kapitulów amortyzacyjnych ścią towarzystw, za wyłąuzeniem własnych obliga
widzimy tylko w grupie hutniczej Rosyi środko- cyi niezrealiz.owanych, przedstawia największe po
wej z 10,96 do 0,99% i wybrzeża Bałtyckiego z zycye w górnictwie Królestwa Folskiego (47,39 
13,62 do 2,90°/0 z powodu przeniesienia niektó- i 47,160fo), w grupie mechanicznej prywatnej tam
rych przedsiębiorstw zależnie od zaszlych zmian że (28,54 i 32,0130fo), jakoteż w hutnictwie tegoż 
w charakterze ich wytwórczości z grupy hutni- okręgu (31,33 i 25,50%), nadto w przem)rśle me
czej do mechanicznej lub ich likwidacyi. Najsil- chanicznym prywatnym na wybrzeżu Bałtyckiero 
niejszy wzrost kapitału umorzenia spostrzegamy (14,71 i 10,36%); dla innych grup tytul ten nie 
w kopalniach rudy Rosyi południowej z 7,G~ do ma ważnego znaczenia. Ogólna suma papierów 
18,32%, w przedsiębiorstwach mechanicznych dla publicznych zmniejszyła się za dwuletni okres z 
potrzeb rządowych z 18,31 do 31,35°, 0 , w grupie 78 do 76 milionów rubli, a stosunkowo z 13,31 
mechanicznej pry\\'atnej Rosyi poludniowej z 7,51 do 12,05° .0 • 

do 17,55% i Rosyi środkowej z H,Dl do 21,80%, \V następnej kolumnie wyprowadzoną zosta
hutniczej Królestwa Folskiego z 23,81 do 47,95% la nadwyżka papierów procentowych, będących 
i węglowej tamże z 34,0± do 45,070fo. \V ogólnym własnością towarzystw, nad stanem kredytu krót
wywodzie wszystkie gałęzie przemysiu wykazują koterminowego. Papiery przewyższają obdłuże
wzrost kapitałów umorzenia, a cała ich suma nie tylko w górnictwie Królestwa Polskiego: 
zwiększyła się z 86 do 122 milionów rubli czyli przez dwa lata zaszła tutaj zmiana na lepsze, 
z 14,57 do 19,54.0 

0 • Jest rzeczą oczywistą, iż mianowicie z 38,78 na 41,42%. Zmniejszenie nad
grupy, dla których notowany był silny nn.pływ 

1 

wyżki obdłużenia nad stanem papierów procento
kapitalu zakładowego i tworzenie się nowych to- wych widzimy w grupie mechanicznej prywat
warzystw, wykazują slabszy stosunkowy wzrost nej Królestwa Polskiego, mianowicie z 65,96 do 
kapitału umorzenia. 29,60° 0 , w grupie mechanicznej rządowej z 68,57 

Stan pożyczek długoterminowych za dwu- do 52,20%, w hutnictwie Królestwa Folskiego z 
letni. okre~ czasu wy~azuje. w,zrost w &rupie me- l 35,~2 do 20,73%,,.., w taki.ejże grupie Rosyi śrorlko
chamczneJ prywatneJ Rosy1 srodkowe.1 z 1,68 do weJ z 56,43 do 3t ,05°/0 1 na wybrzeżu Baltycklem 
8,14% i w grupie hutniczej tegoż okręgu z 13,52 1 z 35,16 do 20,05%; natomiast wyraźne zwiększe
do 30,26°/0 dzięki nowym emisyom obligacyi; w nie tej nadwyżki widzimy w przemyśle mecha
pozostałych grupach widzimy zmniejszenie za- nicznym prywatnym Rosyi poludniowej z 37,60 
dłużenia dlugoterminowe&o; nie bez wpływu jest do 48,59%, w takiejże grupie Rosyi środkowej z 
tutaj wprowadzona w niektórych towarzystwach 46,82 do 71,32%, w kopalnictwie węglowem i ko
zamiana obligacyi na akcye. Skutkiem tego palnictwie rudy żelaznej na poludniu Rosyi z 
ostatniego powodu zmniejszy:! się stosunek dla 25,44 do 30,88% i z 18,59% do 24,48%, wreszcie 
grupy hutniczej w Rosyi południowej z 49,83 do w kopalniach węgla pozostałych okręgów pań-
36,73% i dla węglowej w tymże okręgu z 37,97 do stwa z 37,46 do 44,830fo. 
35,49%; dla innych grup zmiany pochodzą skut- Odpowiednie wskazówki otrzymujemy z ko
kiem normalnego umorzenia długów, w niektó- lumny, w której wyprowadzone zostało pokrycie 
rych wypadkach, np. w grupie mechanicznej pry- wartości bilansowej środków wytwórczości sumą 
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kapitałów stałych towarzystwa, t. j. udziałów, re
zerwy, umorzenia i obligacyi lub hypoteki. Pew
ne wnioski o większej luh mniejszej niezależno
ści finansowej grup przemysłowych możemy wy
prowadzić z liczb pokrycia wartości finansowej 
środków wytwórczości sumą tychże kapitałów 
stałych. Widzimy, że podczas kiedy przeą.się
biorstwa mechaniczne prywatne na wybrzeżu 
Baltyckiem wykazują takowe pokrycie w stosun
ku 151 lub 149 na 100, dla kopalń węgla pozo
stałych okręgów w państwie pokrycie to wyno
si tylko 90 i 74 na 100. 

Ważne wskazówki o przyszłych losach grup 
przemysłowych otrzymujemy z kolumny strat 
nieumorząnych. Hutnictwo na wybrzeżu Bałtyo
kiem zwiększa stosunek strat do kapitału udzia
łowego w prz-eciągu trzech lat z 11,45 do 20,4-±0fo, 
przemysł mechaniczny prywatny tamże z 2,36 
do 13,230fo, takaż grupa na poludniu Rosyi z 8,36 
do 32,9:10fo, i w Królestwie Polskiem z 1,47 do 
12,280fo; kopalnie rudy żelaznej na poludniu Ro
syi zwiększyły straty z 3,41 do 10,940fo, górnic
two węglowe tamże z 7,30 do 16,98°i0 , hutnictwo 
tamże z 5,20 do 15,280fo, na Uralu z 3,72 do 9,28%, 
w Rosyi środkowej z 6,22 do 13,670fo. Zmniejsze
nie strat widzimy tylko w grupie mechanicznej 
prywatnej Rosyi środkowej z 9,23 do 6,57°/0 i w 
grupie węglowej Królestwa Folskiego z 6,39 do 
5,02. W ogólnej sumie nieumorzone straty z lat 
ubiegłych ciążą. na bilansach przedsiębiorstw sumą 
36 i 89 milionów rubli, czyli w przeciągu trzech 
lat zwiększyły się 2,3 razy. Straty te, jakoteż 
ich wzrost, rozkładają się na oddzielne gałęzie 
przemysłu prawie równomiernie. 

Liczby zysków uległy dalszemu opracowa
niu w tablicy III-ej ( ~ 13) na zasadach, wyłusz
czonych w pierwszym artykule, drukowanym w 
Przeglqdzie Tecludczn_vm. Mianowicie od ogólnej 
sumy zysków całej grupy przemysłowej została 
odjętą ogólna suma jej strat; następnie otrzyma
na w ten sposób nadwyżka zysków została zmniej
szoną o sumę umorzeń normalnych według obli
czonych w powolanej pracy spółczynników. 

Ostatnia kolumna tablicy III-ej (M 13) daje 
nam końcowy wynik zysków towarzystw akcyj
nych. Podlug stosunku zysku czystego do kapi
talu udziałowego i zmian, które tutaj zaszły. mo
żemy od n otować następuj ą.ce szeregi grup. N aj
wyższą dochodowość widzimy w grupie węglo
wej Królestwa Folskiego +19,306 i +13,892%; 
grupa ta wykazuje zmniejszenie zysku o 5,414°/0 ; 

jak zobaczymy niżej, to zmniejszenie zysku jest 
zjawiskiem przejściowem; następnie idzie grupa 
hutnicza Królestwa Polskiego, przeciętny zysk 
której prawie nie uległ zmianie. Do zyskownych 
grup należą również przedsiębiorstwa mechanicz-

ne, pracujące dla zaspokojenia potrzeb państwo
wych, z zyskiem -0,114 i +.3,380; widzimy tutaj 
zwiększenie zysku o 3,4940fo. Wielirą zmjanę ku 
lepszemu widzimy w grupie hutniczej w:ybrzeża 
Bałtyckiego z -16,342 do +1,230; pochodzi to 
skutkiem likwidacyi towarzystwa stalowni imie
nia Cesarza Aleksandra w Petersburgu, które w 
wykazie roku 1901/~ figurowało ze stratą 992816-
rubli, następnie zwinięcia dzialaln ości towarzy
stwa Stal, które w poprzednim okresie wykazało 
statę 394080 rubli, a w nowym wykazie, jako jesz
cze nie zlikwidowane, figuruje tylko ze swemi 
kapitałami, wartością bilansową środków wytwór
czości w sumie 5134143 rubli i stanem strat nie- 1 

umorzonych w sumie 2848613 rubli; na zmianę 
ostatecznego wyniku grupy wplynęJ'y nadto do
datnie rezultaty eksploatacyi walcowni żelaza. 
dawniej Bekera w Libawie, która zamiast straty 
461124 rubli w okresie poprzednim dała w ostat
nim roku zysk 463522 rubli. Ponieważ nadto w 
wykazie tej grupy figuruje jeszcze towarzystwo 
zakładów górniczych kraju Olonieckiego, które 
już przerwało ogłaszanie sprawozdań rocznych 
ale do likwidacyi jeszcze nie przystąpiło, trzeba. 
się zastrzedz, że przemysł hutniczy rzeczonego 
okręgu znajduje się jeszcze w przejściowym sta
nie reorganizacyi, i bardziej stanowcze wnioski o 
jego przyszłości trzymać w rezerwie. Obecny 
charakter tej gałęzi przemysłu, która przeważnie 
matery al surowy w postaci surowca lu b blo
ków sprowadza z innych okręgów hutniczych, 
nie posiada jeszcze danych na to, aby jej w 
przyszłości można wróżyć trwały rozwój. 

Reszta grup wykazuje straty. Najlepiej jesz
cze stoją sprawy przemysłu mechanicznego pry
watnego w Rosyi środkowej, której straty z 5,389 
zmniejszyły się do 1,932%, potem idą kopalnie 
rudy zelaznej na poludniu Rosyi, dla których ' 
straty zmniejszyły się z 3,126 do 2,500%; zmniej
szenie strat dostrzega się także w hutnictwie Ro
syi środkowej z 8,893 do 6,666°/c jakoteż wybrze
ża Bałtyckiego z 6,291 do 4,7120fo. W z~·ost strat 
widzimy w mechanicznej grupie prywatnej Rosyi 
poludniowej z 7,502 do 9.7950fo, w grupie węglowej 
Rosyi południowej z 4,653 do 8.369% i w pozosta
łych okręgach państwa z 8,059 do 10,787%, w hut
nictwie na Uralu z 4,609 do 5,690% i w przemy
śle prywatnym mechanicznym w Królestwie Fol
skiero z 5,580 do 9,0210fo. Hutnictwo na poludniu 
Rosyi daje stale straty -5,599 i -5,3400fo. W ogól
nym obrachunku wszystkie trzy gałęzie przemy
słu dają straty; zyskowność górnictwa pogorszyła 
się o 3,677%, straty hutnictwa zmniejszyły się o. 
1,071% i przemysłu mechanicznego o 1,4260fo. 

(n. N.). 
Faustyn Rasi/zski. 
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l 
Podczas mojej wycieczki do Stanów Zjedno- mocników pod ziemią, a na l robotnika pod zie

czonych Ameryki Pólnocnej wiosną roku 1904 mią wogóle przypada 0,44 robotnika na po
zwiedziłem główne punkta przemysłu węglowego wierzchni. Prawie w tym samym stosunku gru
w stanie Pensylwania, a mianowicie, we wschod- pują się robotnicy różnych kategoryi na kopal
niej części stanu-zagłębia pokładów antTacyto- niach antracytu w Pensylwanii, mianowicie: na l 
wych w okolicy Wilkes-Barre, Scranton, Hazle- górnika przypada 1,78 pomocników pod ziemią, 
ton, Potswille i Schamokin, oraz w zachodniej- a na l robotnika podziemnego 0,41 robotnika na 
zagłębia, tak zwanego, węgla miękkiego w oko- powierzchni. Inaczej ten stosunek przedstawia 
licach J ohnstown, Pittsbourgh i Connelswille. się na kopalniach węgla miękkiego w Pensylwa
Opróoz tego zwiedziłem jedną kopalnię w połud- nii. Tu na l górnika przypada 0,77 pomocnika 
niowej części stanu Illinois. Ogófem zwiedziłem pod ziemią, czyli dwa razy mniej, niż u nas, a 
18 kopalń, z tych 9 kopalń antracytu i 9 węgla na l robotnika podziemnego tylko 0,2 robotnika 
miękkiego. na powierzchni, czyli również dwa razy mniej, 

Jakkolwiek w tak krótkim czasie, jakim roz- niż u nas. 
porządzałem, nie miałem możności zapoznać się Wyjaśnienie tych stosunków nastąpi poniżej. 
wy'ezerpująco ze stanem górnictwa w Ameryce Warunki naturalne. Przeważna część 
Północnej, bowiem w tym celu należałoby jesz- kopalń węgla miękkiego w Pensylwanii odbudo
cze zwiedzić kopalnie w Zachodnich Stanach Co- wuje jeden i ten sam pokład węgla, tak zwany 
lorado, Montana, Oregon i Washington, pracują- Pitlsburgh:Coal-Bed 6-8 stóp grubości. Pokład 
jących w zupe1nie odmiennych warunkach natu- ten leży prawie poziomo. Ogólny upad na zachód 
ralnych, to jednak i te pobieżne oględziny dają nie przekracza 1;6o (10') czyli 16 stóp na 1 milę 
już pojęcie o głównych cechach charakterystycz- angielską. Uskoki i ostre fałdowania są wcale 
nych górnictwa w Ameryce. Poniżej postaram nie znane. Poklad ten w miejscowościach gó
się wyszczególnić znamienne rysy górnictwa w rzystych leży przeważnie ponad poziomem rzeki 
Pensylwanii. i zwykle wzdłuż wybrzeża tychże ciągną się je-

W przytoczonej poniżej tablicy zawierają się go wych0 dy. Przy takich warunkach natural
porówna.wcze dane statystyczne wytwórczości wę- nych szyby stanowią rzadkie zjawisko, a tam 
gla oraz wydajności różnych kategoryi pracowni- gdzie one są, zwykle bywają niegłębokie (100 do 
1ców górniczych w Pensylwanii, na Sląsku Gór- 200 stóp). Bardzo często kopalnie ciągną się nie
nym i w zagłębiu Dąbrowskiero w roku 1902. przerwanym szeregiem wzdłuż rzek (Alleghany, 

Należy zaznaczyć, że w Pensylwanii wielce Monogahela, Jonghiohena). Wzdłuż rzek prze
się różnią kopalnie dwóch typów: antracytu iwę- prow:tdzone są koleje, a wychody węgla jak gdy
gla kamienego (miękkiego). Kopalnie te znajdu- by z natury zostały dopasowane do toru kolejo
ją się w tak odmiennych warunkach, że przy wego; ciągną się na takiej wysokości nad torem, 
porównywaniu z naszemi nie można łączyć z sobą jakiej wymaga urządzenie sortowni. Wobec zu
tych 2 typów, lecz porównywać każdy z osobna. pełnie poziomego pokładu zwykle bezpośrednio 

(patrz tablicę na str. 266) . z powierzchni idzie rodzaj chodnika głównego 
Z tablicy tej wynika: l) Wydajność l gór- (w węglu) czyli szt?lnia (Drift). Wobec braku 

nika w kopalniach antracytu w Pensylwanii jest uskoków i upadów sieć robót podziemnych przyj-
2,60 razy większa od wydajności l górnika w , muje kształt nader prawidłowej szachownicy. 
zagłębiu Dąbrowskiem. Wydajność l górnika na l Projekt robót, zrobiony zgóry przy założ~niu 
węglu miękkim tylko l,GO razy większa*). 2) kopalni, może być ściśle wy~onywany w c1ągu 
Wydajność każdego robotnika, zatrudnionego lat kilku bez żadnych zmian. Przy tak prawi
pod ziemią na antracycie, jest 3,25 razy, na wę- dłowym rozkładzie robót obsługa przewozu do
glu miękkim 2,52 razy większa od wydajności prowadzona została do minimum; motor, zwykle 
robotnika podziemnego w zaglębiu Dąbrowskiem. elektrycznY:, zabiera_ wo~y . prawie . w s~my?h 
3) Wydajność każdego robotnika zatrudnionego przodkach 1 przywozi pociągi, składaJąC~ s1ę me
na kopalni (pod ziemią i na powierzchni) jest na raz z kilkudziesięciu wozów, bezpośredn~o na po
antracycie 2,49 razy, na węglu 3,05 razy większa wierzchnię do wywrotów. W o be~ praw:1e_ zupeł
n~ż w zagłębiu Dąbrowskiem. 4) N a jednego gór- n ej jednostajności ko_Palń do~ór 1_ a~mimstr?-c;Ya 
mka w zagłębiu Dąbrowskiero przypada 1,59 po- są w wyższym stopmu ułatw10!le 1 UJednostaJmO

ne i często można spotkać, że k1lka kopalń, zupeł
nie podobnych jedna. do drugiej, mają jednego 
zawiadowcę. Łatwo pojąć, jak wszystkie powyższe 

. *) Ta cyfra nie daje właściwego pojęcia o wrdajności gór-
nika, gdy:t w kopalniach węgla miękkiego czynności gorników i łado
waczy bardzo często nie sB, oddzielone i mięszaj& się ze sobą. 
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Zaglębie Śląsk 
Fensylwania 

W r . 1902 
Dąbrowskie Górny 

l 
Węgiel 

Antracyt 
miękki 

w ciągu dni roboczych 

l l 
1 16") **) 293 277 273 

Wydobyto węgla tonn. 4 232 286,6 6g ***) 88o269rolong tonn***) 29055 054 3 4°7IO 
Zatrudniono ogólero robotników J68o8 !00 355 q8 139 13261 l 
Z tych pod ziemią 11643 75 48' g8377 10g815 

na powierzchni 5 165 30874 49762 22576 
górników 4478 ~ 15 481 35 392 61g67 
pomocników pod ziemią 7165 6zg85 4784~ 

~ ) l robotnika w ogóle 249 237 263 664 tonn 
'O l robotnika pod ziemią. 363 385 467 8oo •rn 

~ l " o 
H l górnika 946 - l 044 J420 
·~ " 
"d .. 

l l robotnika wogóle o,86 o,99 2,14 2.68 ;::.,§ " ~ .~ 
ł 

l robotnika pod ziemią. l ~24 l ''39 4,03 3,ro 
" " 'd l górnika - ****) 3,23 9,oo 5,20 " 

warunki muszą obniżać koszta wlasne. Nie :figu- palń zagłębia Dąbrowskiego, a szczególnie kopal
rują w nich wcale tak kosztowne pozycye, jak ni Saturn, w której natura, zdaje się, sprzysięgla 
ciągnienie szybami, lub odwodnianie. W oda naj- się przeciwko górnikowi. 
częściej ma naturalny ściek, a tam gdzie natu- System robót tak w kopalniach węgla 
ralnego ścieku niema zadawalniają się malymi miękkiego jako i antracytu zasadniczo nie różni 
pulsometrami lub pompkami BLACKA, gdyż zwy- się wiele i polEga na rozcinaniu calego pola ra
kle doplyw wody jest bardzo maly. Do powyż- boczego szerokimi chodnikami, czyli tak zwa.ne
szego dodać należy, że węgiel często bywa tak mi komorami (rooms, chambers), odpowiadające
miękki, że można się obejść wcale bez materya- mi naszym chodnikom odbudowy, i zostawieniu 
lów wybuchowych. W każdym jednak razie wier- pomiędzy nimi :filarów. Komory te mają czasa
cenie dziur nie stanowi żadnej trudności . Dość mi 10-15 m szerokości, przy takiejże grubości 
powiedzieć, że podczas gdy w naszym węglu dla :filarów. Prowadzenie tych komór stanowi głów
wywiercenia l dziury 4 stupowej potrzebowalem ne źródlo urobku. Odbudowa :filarów stoi na dru
conajmniej 45 minut cza u, w kopalni Eureka gim planie, a bardzo często filary wcale nie od
M 35 w Pensylwanii patrafilem przewiercić dziu- budowywują się. Na kopalniach antracytu trzy
rę 6-stopową w ciągu 7 minut. Opisane warunki mają się tej zasady, żeby filarów nie odbudowy
w części już wyjaśniają cyfry, zamieszczone w wać pierwej, zanim cale pole, należące do danej 
powyższej tablicy. kopalni, a obejmujące czasami kilka mil kwadra-

Kopalnie antracytu są więcej skomplikowa- towych angielskich, nie zostanie zupełnie rozcię
ne i charakterem swym więcej do naszych zbli- te komorami. W skutek tego filary czasami cze
żone. Przedewszystkiem są to kopalnie, eksplo- kają 30 i więcej lat, zanim przyjdzie kolej na 
atowane zawsze zapomocą szybów pionowych lub ich odbudowę. Stojąe tak dlugo, filary często 
pochyłych i czasami na znacznej glębokości. rozgniatają się i albo wcale nie mogą być od
Grubość pokladów jest bardzo zmienna, spotyka- budowywane, lub też odbudowa ich palączoną 
ją się i eksploatują paklady grubości od l stopy zostaje z nadzwyczajną trudnością i wielkim kosz
do 20 metrów (Mammoth vein). Pokł'ady są mo- !ero .. W_ te1~ sposób powstają strat_y, s~ęg~ją?e 
cno pofałdowane, spotykają się upady od O do oOOfo 1 w1ęceJ. System odbudowy me rożm s1ę 
90°. Wszakże uskoków niewiele, a faldawanie wiele i przy dużym upadzie. Komory w tym 
idzie na znacznej odległości, tak iż często w obrę- wypadku prowadzą z chodnika głównego lub 
bie jednej i tej samej kopalni pokłady zachowu- ----
J. ą ten sam upad i rozciągJ:ość, pOWOdUJ. ąc prawi- *) W r. 1902 w zagłębiu Antra.c.vtowem było bezrobocie powszechne, które trwało około 5 miesięcy, wskutek czego dni robo
dłowy wygląd robót podziemnych. Daje to moż- czych było zaledwie 116. Kopalnie antracytu czvnne są na. jedną 

· b ] k 1 · · zmianę t:ł godzino·wą. .. DOŚĆ rOZWllląĆ ro oty na szero {ą S a ę, mleĆ Je **) Wszystkie kopalnie w Pensylwanii pracują na 1 zmianę 
ześrodkowane w J. ednem mieJ· scu na znaczneJ· 8-10 godzinową. . . . . . . ***) Ameryka.nska long tonna=l,Ol6 tonny metryczne.]. 
przestrzem l ulatwwną odstawę do szybu l W tern l ****) Ta. cvfra. nie da,io właściwego nojęcia o wydajności gór-

d · , ' · · · k 1 · t , t l k nika., gdyż w kopalniach węgla. miękkiego czynności górników i łado-zasa IUCZO IOZnlą s1ę opa n1e an Iacy U OC O- wa.czy bardzo często nie są odclzielone 1 mięszają się ze sobą 
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równoległego po upadzie do góry, przyozem uro
biony węgiel wysypuje się na chodnik główny 
nie całkowicie, lecz tylko w takiej ilości·, żeby 
część, pozostał:a w komorze, wypeł:niał:a ją, two
rząc podstawę dla pracujących w komorze gór
ników. Po wykończeniu komory, węgiel wyia
dowywuje się zupeł:nie. Jednakże (na kopalni 
Cameron), jeżeli tylko jest miejsce na założenie 
now0j komory, to wolą ze starych komór węgla 
nie wysypywać na tej podstawie, że świeżo uro
biony węgiel jest zawsze lepszy od takiego, któ
ry przez dł:uższy czas leżał: w komorze, ten bo
wiem przy wysypywaniu zawsze w znacznym sto
pniu zanieczyszcza się kamieniem stropowym i 
ze spągu i jest już trochę zwietrzały. Komory 
takie, załadowane urobionym węglem, tworzą 
pewnego rodzaju za.Pasy na dole, które często le
żą lata, a wł:aściwie stanowią stratę, podnosząc 
jeszcze więcej ogólną stratę zostawionego pod 
ziemią węgla. W kopalniach węgla miękkiego 
w celu zmniejszenia strat i ułatwienia · wybiera
nia filarów (szybką ubierką) filarom nadają znacz
nie węższe wymiary niż komorom. Czasem filary 
mają zaledwie 2m szerokości i tworzą wł:aśr-iwie 
rodzaj przegródek pomiędzy komorami. 

W stanie Illinois pokł:ad węgla leży pod po
ziomem powierzchni na glębokości 100 stóp, a 
na cał:ej powierzchni ciągną się nieprzerwane po
la uprawne. W stanie tym filary nie wybierają 
z zasady, bowiem koszta odszkodowania właścicie
lom powierzchni czynią odbudowę filarów zbyt 
drogą. 

Pewien postęp n a kopalniach antracyt u sta
nowi zamulanie, które, jak wiadomo, przeniesio
ne na grunt europejski i rozwinięte na szeroką 
skalę, dał:o tak świetne rezultaty na Śląsku Gór
nym, a nawet w zagłębiu Dąbrowskiem. W swo
jej ojczyźnie jednak zamulanie dotychczas zo
staje w stanie pierwotnym i nie prowadzi się ni
gdzie systematycznie i dokładnie. Jako mate
ry aJ: do zamulania sluży zwykle muł:, otrzymany 
z pluczek antracytu*). Idea pierwotna polegał:a 
na odprowadzaniu tego muł:u na dół z powodu 
braku miejsca na powierzchni. Później powstała 
stąd myśl skorzystania z zamulania dla wybiera
nia filarów. Zamulanie takie widzialem na ko
palni Kingstown. Sposób polega na cał:kowitem 
zalaniu kilku lub kilkunastu komór, poczem prze
kopują w mule, gdy ostatni stężeje, nowe chod
niczki obok filarów, które odbudowywują się 
przez te chodniczki, lecz już bez zamulania po
zostad:ych na ich miejscu wyrobisk. 

Opisane powyżej systemy odbudowy komo
rami, które sł:usznie mogą być nazwane rabunko
wymi, jak był:y stosowane na początku rozwoju 
górnictwa w Pensylwanii, w gruncie nie uległ:y 
dotychczas żadnym zmianom (jeżeli nie liczyć 

) Wobec nadzwyczaj starannego przemywania tak zwane 
odpadki (.·efnse) stanowia, około 30•/o całego urobku, wydobytego z 
szybu; czasami procent ten dochodzi 50 i więcej (kop. Cameron). 

zamulania) i stanowią zupeJ'nie rutynową część 
robót w kopalniach amerykańskich. Ameryka· 
nie w rozwoju sztuki górniczej nigdy nie kiero
wali się takimi względami. jak szanowanie bo
gactw naturalnych, wytężając caJ'y swój umysł' 
praktyczny w kierunku zwiększenia wydajności 
górnika przez dostarczanie mu odpowiednich na
rzędzi i uJ'atwianie odstawy urobionego mate
ryaJ'u na powierzchnię. 

W ten sposób powstał:y na kopalniach wę
gla miękkiego słynne amerykańskie maszyny wrę
bowe, które, jeżeli zrobiły pewnego rodzaju prze
wrót w górnictwie amerykańskiem, to jednak za
stosowane do istniejących sposobów odbudowy, 
jeszcze bardziej utrwalił:y gospodarkę rabunko
wą pod ziemią. 

Przy zastosowaniu maszyn wrębowych wy
dajność górników znacznie zwiększyJ'a się, a korzy
ści osiągnięte zapewne nie pozostawiały nic do ży
czenia, o czem wymownie świadczy wciąż wzra
stająca liczba maszyn na kopalniach, oraz wzra
stający procent węgla, wodobytego maszynami. 

Zamieszczona poniżej tablica przedstawia 
rozwój robót maszynowych w Ameryce za 5 lat. 

o 

(c. D. N.). 

00 o 
C'l 

7 <o 

He Jtryk Czeczott. 

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



268 PRZE G LĄD GÓRNICZO- HU'rNICZ 'i 1905 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w marcu r. 1905. 

Węgiel kamienny. W marcu r. 1905 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
była następująca: 

----------------------------~~--,~~~~~~~~-------------------~~------

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

.l Tow. Sosnowieckie. 

·" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " Franc.-Wloskie . } 

" " ~ 
" 
" 

Saturn 

" 
Czeladzkie 

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

----~--~ ---1 l 
0 ~oas Od k ~ ~."; ~ p ocząt u 
~ g] s Marzec roku do 
~ :~;;; 31 marca 

o 

centnarów metrycznych ctr. metr. j % ctr. metr. J % 

588 24~ l 54 1 179 85 gg8 

478 034 l 249 954 79 478 
3?6 549 l 001 156 22 034 
548 132 l 686 577 78 250 
24 520 ?6 375 20 '35 

412 200 l '79 soo 307 500 
I 27 200 350 000 ÓO 6oo 

428 774 l 332 043 II 437 

547 873 - 502 246 - 85-

495 6-Jg - 3g8 ss6 - 83 - 754 305 - óo 
36295' - 3545'5 - 94 - 638205 - 64 
594256- 46g882 - 86 -1092321 - 65 
470ÓO- 4385 - 18 - 29315 - 38 

711 soo - 104 700 
l 38 6oo - 66 6oo 

5Ij628- 417337 

- 25 - 468000 - 40 
- 52 - 211 400 - 6o 

- 97 - 814415 - 6r 

- 262goo- 20 
- 656o84 - s8 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
" 

Flora 

4o8 274 l 328 517 40 403 I 005 6I7 + 59 l29 + 14 
387!68 l '3705I 105 '951 48o.f57 - 281973 - 73 

J ( 65 8g3 250 72 l l 
Franciszek. " " l 225og6 6oo87o l 

4612 
,
5390 

f- '54591 - 6g - 334759 - 56 
Mikołaj " " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 33 gg6 127772 39 372 94 388 + 5 3?6

1 
+ 16 - 33384 - 26 

Grodziec I . St. Ciechanowski 33 934 g6 167 30 366 64 294 - 3 568 ~ - 10 - 3' 873 - 31 
Grodziec ll. Tow. Grodzieckie. 58686 151345 30414 113574 _ 28272 - 48 - 37771 - 25 
Antoni . Dz. Schon iLamprecht 82887 231387 25940 8g861 _ 56947- 6g- 141526- 61 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 101949 231759 64093 13066g - 37856 - 37 - 101 ogo - 44 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda .. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

" " " 
" " " Dzierż. M. Żolędziowski. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
W. Kondaki. 
P. Woyde. 

" K. Plodowski 
A. Zieliński 

32185 85605 31790 48995 - 395 - ' - 3661 1 - 43 
10375 45 130 749') l368i - 2879 - 27 - 3! 449 - 70 
II 682 37666 - - - II 682 - 100 - 37666 -100 
'94'6 64goo 9532 '7852- 9884 , - 5' - 47048- 72 
5259 '5078 - -- 5259 - 100 - 15078- 100 

32685 g3 335 21685 47 o25 - 11000- 34- 51310- 52 
4003 108o] - - -- 4003 - 100 - 108o] - 100 

3 132 - 100 - 1T 147 - 100 
904 - 5 - 2I '47 - 41 
78o - 39 _+:...._ __ 1 9::..,_1..:...;7,__---::,97:.... 

Razem: . . 4 452 o64 r2 744 783 r 585 g63 5 883 784 -2 886 90' - 64 - 6 8óo 999- 54 
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Podlug gatunków wytwórczość węgla w 
marcu r. 1905 byla następująca: gatunki grube 
755450 ctr. metr. (47,63%), gatunki ąrednie 
2644:21 ctr. metr. (16,67%) i gatunki drobne 
56609~ ctr. metr. (35,70°/0) . 

Dnia 31 marca pozostalość wydobytego 
węgla na kopalniach wynosila: gatunki grube 
86 313 ctr. metr., gatunki średnie 56 006 ctr. metr. 
i gatunki drobne 199989 ctr. metr. 

Rozchód węgla w marcu r. 1905 byl na
stępujący (w ctr. metr.): 

U:tyto na własne 
potrzeby kopalń 

Sprzedano Razem 

Gatunki grube 22529 693824 716 353 

" 
średnie 48303 236806 285109 

" 
drobne 191428 386206 577 634 

Razem: 262260 1316836 1 G79 096 

Rozchód węgla na wlasne potrzeby kopalń 
skladal się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu l Gatunki l 
grube 

Gatunki l Gatunki 
średnie drobne Razem 

-- ---
Olał dla pracujących, 

opa anie domów zbor-
nych i zabudowań ko-

'7 516 45 271 2 '362 6s '49 palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
l 655 3022 '76 464 181 152 wych ..•..... 

l Skreślono węgiel, któ- 1 
3 347 !Ol 120021 15 959 ry stracił wartośó . . 

Hazem 22 5291 48 3031 1914281 2Ó2 200 

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

Gatunki l Gatunki l Gatunki 
Rodzaj sprzedaży grube średnie drobne Razem 

l 
Sprzedaż na kopalniach 49 555 21030 53 953 124 548 
Wysyłka drogami że-

6~269 1 215 776 332 243 l 192 288 laznemi ....... 

Wysyłka drogą wodna, 
l 

Razem: 693 8241 236 8o6 386 20011 3'6 836 

W marcu r. 1905 w 26 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosila 10 380. Robotnicy odrobili 
269 878 dniówek i z aro bili 332 460 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi! 
l rb. 23 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: 7, zakończonych śmiercią, 11, za
kończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
220, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
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· ~ W ysylka węgla drogami żelazneroi podlug 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): ~ l ·l ~ . ~~ s <D ..... rn <D o •N rn Q) ~ N 

..o~ <D 
rn 

Gatunki l Gatunki l Gatunki 

1 
grube średnie drobne Razem 

W Królestwi~ Polskiem 621 686 213 003 331 847 l 167 136 

'8 -.. 
"<11 <D Q>. • N p:: 
rn ..... 

"""" 
N ts fJ if5 

~ 
"d 

p., ·~ ~ 
,H.P 
~ .~ r.l1 

Za Białystok. 123 123 o N 
E-q~ p_; 

Brześó 5 285 5 285 

" Ko,vel 13 525 123 2461 13894 
granicę . 365o 20)01 ISO 5 8so 

6-t4 26gl 215 77ÓI 
l 

I 192 288 ltazem: '332 243 
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Dnia 31 marca r. 1905 pozostalość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosiŁa 3317 ctr. ·metr. 

Rozchód węgla w marcu r. 1905 wynosił 
123 768 ctr. metr. i skladal się z następujących 
pozycyi: l) użyto na wlasne potrzeuy kopalń 
15155 ctr. metr., 2) sprzedano 108 613 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 5809 ctr. metr., 2) 
opalanie kotlów parowych 9 346 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla skladala się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 25480 ctr~ 
metr., 2) wysylka drogami żelazneroi 73133 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wyslany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W marcu r. 1905. w 3 kopalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosila 542. Robotnicy odrobili 14102 dniów
ki i zarobili 11313 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosil na dniówkę 80 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami bylo-
5, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

R. K. 

Jrzegfąa fiteratury górniczo ... fiutniczej. 
Treść art9i{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g6rniczc=hutnicz9ch~ 

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenie
row (1905) NQ 2. a) TV Aleksandrow. TV sprawie 
kasy emerytal11ej inżynierów gómiczych. b) Wnios
ki komisy L~ ·wyznaczouej do .ffbada llia sposobów od
budowy grubych pollladów węgla !zamiennego 'l.CJ za
glębiu Dq,browskiem. Obszerne streszczenie tej pra
cy będzie zamieszczone w Przeglqdzie Gómiczo
Hutniczym. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
HUtteowesen (1905) NQ 19. a) F. Schreyer. Spra
wozdanie z dwóch 7.CJycieczek, przedsiębranych w ce
lu zapoz.na1tia sie z tecllllika górnicza za granica 
(pocz.). Podcza~ pierwszej 'wycieczki autor zwie~ 
dzil wystawę w Dii.sseldor:fie oraz zagłębia węglo
we prowincyi Nadreńskiej i Westfalii; druga wy
cieczka obejmowala okręgi górnicze śląskie, Saar
briicken, Belgię i pólnocną Francyę. W Westfa
lii autor zajął się bliżej poznaniem różnych spo
sobów pogłębiania szybów oraz odbudowy pokła
dów. b) G. Kroupa. "\Yektóre nowe hutllicze sp'J
soby 7.vytwarzania otowiu (pocz.). Autor podaje w 
streszczeniu opis sposobów i zastosowanie ich w 
Ameryce. Sposób Hunangton Heberleina polega 
na przepuszczaniu wiatru przez ogrzaną miesza
nin9 błyszczu ołowiu z wapnem, skutkiem czego 
wydziela się siarka, a pozostała masa po stopieniu 
sklada się z tlenku olawiu i zanieczyszczeń, 
wchodzących w sklad skal plonnych. c) fJt:ytwór
czość miedz i na lwli z iemskiej. d) TVysta·wa po
ws.ffeclma 7.0 Liege 'l.V r. 1905. Program prac kon
gresu górnictwa., mechaniki i geologii stosowanej. 

NQ 20. a) rv: Scll6ndeling. O zużytkowaniu 
mialu z wegla brunatnego 'l.U Pólllocno-Czesldem. za
glębiu węglowem. Wobec tego, że mial z węgla 
brunatnego nie znajduje chętnych nabywców, wy
tworzony zaś z niego koks przedstawialby małą 
wartość, a pozostawienie go na zwalach staje się 
dla kopalni powodem wielu klopotów, autor roz-

patruje wszechstronnie sprawę brykietowania i 
dochodzi do wniosku, że jest to najkorzystniej
szy sposób zużytkowania mialu. b) F. Schreyer. 
Sprawo~sdanie z dwóch wyciecze/z, przedsiębranych 
w celu .srrpo.snallia się z teclznilzq, górlliczq za gra
nicą (c. d.). O zastosowaniu wrębiarek, wydoby
waniu urobku i o przyrządach ratunkowych w 
kopalniach węgla w Westfalii. c) G. Kroupa. 
Niektóre nowe hutnicze sposoby wytwarzałlia olawiu 
(dok.). Sposób Bradforda i Carmichaela zbliżony 
jest wielce do sposobu Heberleina, od którego 
różni się glównie tern, że zamiast wapna używa. 
się gips. Sposób Savelberga polega na wdyma
niu wiatru do ogrzanej mieszaniny blyszczu ola
wiu, wapienia i wody. 

Stahl und Eisen (1905) NQ 8. a) K. Holz
weller. R.alibrowanie 7.oalców dla belek żelaz7lych 
(dwuteownilzów). Artykuł zawiera wskazówki- do 
systematycznego wyliczania i ukladu kalibrów. 
b) E. Steck. Wyrób osi i obręc.ffy dla kót wagono-
7.u_vch. Opis sposobów wytwarzania obręczy i osi 
ze szczegółnem uwzględnieniem najtańszych i 
najnowszych. Porównanie sposobów wytwarzania, 
stosowanych w Niemczech i Anglii. Zestawienie 
kosztów wytwórczości. c) Geilenlzirc!Len. Zasto
sowanie surowca zimnego do wyrobu żelaza zlewne
go (dok.). Przegląd nowych sposobów wytwarza
nia stali w piecu martenowskim w celu wykaza
nia postępów w kierunku uniezależnienia procesu 
od skladu chemicznego surowca. d) ?ostaw wal
cowniczy 7CJagi 70 t. O wykonaniu i przewozie 
postawu dla walcowni plyt pancernych. Postaw 
ten 6,3 m wysoki i 4,2 m szeroki u podstawy jest 
największy z dotychczas wykonanych. e) Weis
!zopf. O sortowaniu rud żelaz71'ych (pocz.). Autor 
podaje opis przyrządów do magnetycznego sorto
wania rud. żelaznych silnie magnetycznych, a mia
nowicie: sortowniki Grondala M l i M 2, Mo-
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narch, Heberlego, Frodinga, Eriksona. f) Porów
nawcz a statysty/za wywoz u wytworów przemystu że
laznego. Dane statystyczne za ostatnie pięć lat 
dla Niemiec, Anglii, Belgii i Ameryki. 

NQ 9. a) F. j a11ssen. Elektrycz ne pr.s:ellos.'ae
nie sity ·w hutach żelaznych (pocz.). Autor daje 
krótki przegląd postępów, dokonanych w latach 
ubieglych w kierunku najodpowiedniejszego spo
sobu zaopatrywania w energię huty żelaznej; na
stępnie opisuje centralną stacyę elektryczną, ma
jącą slużyć za w.ylączne źród~o energii dla wiel
kiej huty żelazneJ. b) B. Osann. B1tdowa. pieców 
w Amery ce ze szczegółnem uwzględuieniem ich czę
ści murowanych. Opis typowych amerykańskich 
piecó;v wie~ki?h, martenowsk~ch_ i. ogrzewalnych, 
i porowname teh z amerykansklm1. c) TVeis!wpf. 
O .s:astosowaniu rud żelaznych (dok.). Opis naj
nowszego sortownika Grondala M 3, i zestawie
nie wyników sortowania rud magnetycznych za
pomocą rozmaitych wyżej wspomnianych przy
rządów. d) B. Nettmawt. fVyllilzi pralcL_vcz nego 
stosowallia sposnbów 1oytzvarz anw żelaza i stali w 
piec/t elelztrycznym. Streszczenie wniosków komi
syi kanadyjskiej, wyznaczonej celem bliższego 
zbadania tych sposobów, które znalazły w Euro
pie zastosowanie praktyczne. Komisya zwiedziła 
zakłady w Gysinge, Kortfors, La Praz, Turin i 
Livet, zebrała dane o spożyciu prądu, wydajno
ści wytwórczości i o własnościach żelaza i stali. 
e) Oz nac.ganie malvch ilości olowiu> miedz i i cynku 
w rudach żela.'a11yclz. (Por. Prz Pglcpt Góruicz o-Hut
niczy, r. 1904, str. 681. f) Oznw;za11ie siar/d w ru
dach żelaznych, żużlach i wapnie. Z rudy prażo
nej w atmosferze wodoru tylko część siarki moż
na wydzielić w postaci siarkowodoru i strącić 
jako siarek kadmu; wobec tego H. Hartwigsson 
zaleca sposób, w którym ruda dla wydzielenia 
reszty siarki po wyprażeniu zostaje poddana dzia
łaniu kwasu solnego, a wydzielający się siarko
wodór strąca również octan kadmu jako sia
rek. g) O ustalaniu miaua nadmanganianu pota
su. Wyniki badań nad dokladnością dotychczas 
używanych sposobów oznaczania miana nadman
ganianu potasu. Autor podaje również opis no
wego sposobu oznaczania miana zapomocą bez
wodnika arsenowego. h) O zaformowaniu i odle
waniu C}'lindra dla silnika gaz owego i obróbka ta
kowego po odlewie. 

Revue de metallurgie (1905) NQ 4. a) De
mozay. Badania nad dziataniem prasy kowalskiej i 
odszktalceniami metalu> prasowanego na gorq.co. b) 
P. Lejeune. Badania nad oziębianiem stali podczas 
hartowania. Dalszy ciąg badań nad hartowaniem, 
wykonanych pod kierunkiem Le Chateliera i 

ogłoszonych w Reuue de metallurgie (r. 1904, M 9). 
c) L. Guillet. Stal glinowa. Badania mechanicz
ne i mikroskopowe stwierdzają, że glin, zawarty 
w stali w ilości nieznacznej (okolo l%), nie wywie
ra wplywu na jej · własności. Dodany w ilości 
2-3% glin nadaje stali kruchość. Stopy, zawie
rające do 15% glinu, nie zawierają związków że
laza z glinem; ten ostatni rozpuszcza się w żela
zie. a takie roztwory zawierają zwykle male ilo
ści węgla. 

NQ 5. a) Badania 11ad slztadnikami stali pod 
kontrolq. lwmisyi międzynarodowej. Z inicyatywy 
J;e Chateliera i Glazebrooka powstal projekt u
stanowienia komisyi międzynarodowej dla kontro
li badań, przedsiębranych w ważnej sprawie 
określenia natury różnych skladników stali, i 
ustalenia następnie ich 11 omenkłatury stosownie 
do ważniejszych własności. b) L. Bailly. Hutnic
two w z agtebiu Briey- Est i wywóz rudy żelaznej . 
.Autor daje" opis porównawczy ważniejszych dóż 
rudy żelaznej na kuli ziemskiej oraz koszta wy
twórczości żelaza i dochodzi do wniosku, że w 
najbardziej sprzyjających warunkach ekonomicz
nych znajduje się przemysł: żelazny w zaglębiu 
Briey. c) Jfalzler. Badania nad oporem elektrycz
nym stali. Autor dokonał szeregu prób w celu 
wyjaśnienia, że cyfry, przedstawiające opór elek
tryczny stali, otrzymane drogą doświadczeń, zga
dzają się z otrzymanami na podstawie wyliczeń 
według wzoru R=10+7C+5Mn. W większości 
wypadków cyfry te zgadzają się ze sobą. W po
wyższym wzorze cyfra 10 oznacza opór elektrycz
ny żelaza i wszystkich domieszek opróez Mn i C. 
Cyfry 7 i 5 są wspólrzynnikami oporu dla man
ganu i węgla. Mn i C ilość manganu i węgla 
w stali, wyrażona w procentach. d) L. Guillet. 
Stal kobaltowa. Kobalt nie wplywa na wlasności 
mechaniczne stali, skutkiem czego stal taka nie 
będzie miala znaczenia przeruysłowego; nie przy
pomina w niczem stali niklowej. e) L. Guillet. 
Porównanie wlasności stali troistych i ich klasyjilza
cya. Stalą troistą (acier ternaire) nazywa autor 
stal, zawierającą oprócz żelaza i węgla trzecie 
ciało, jak np. nikiel, wolfram, mangan, chrom i 
inne, posiadające znaczny wplyw na własności 
mechaniczne. Artykuł zawiera w streszczeniu 
wyniki badań mechanicznych i mikrograficznych 
nad różnego rodzaju stalami i porównawcze ze
stawienia, dotyczące wplywu różnych domieszek 
na wlasności mechaniczne. f) A. Riedler. O wiel
kich silnilzach gazowych. Stopniowy rozwój i obec
ny stan budowy wielkich silników gazowych, 
używanych w przemyśle. 

W: K. 
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Kronika bie~ąea. 
Salina w Bochni. Ministerstwo finansów 

zezwoliJ'o na budowę nowego szybu w salinie w 
Bochni. Kredyt na ten cel już jest przeznaczony. 
Szyb projektowany mieć będzie głębokość okolo 
400 m. Równocześnie zezwoliło ministerstwo na 
wyprawę starego szybu Sut01·is z XII wieku. 

Znaczniejsze te i wyjątkowe kredyty są powodem 
niesłusznej napaści ultraniemieckich dzienników, 
które każde ustępstwo dla salin galicyjskich uwa
żają za krzywdę, wyrządzoną salinom alpejskim, 
pomimo, iż w zarzucie tym niema cienia prawdy. 

Z. K. 

Spożycie surowca w Stanach Zjednoczonych. r. 1901 r . 1902 r. 1903 
sięcy pudów 

1. Wytwórczość surowca . 
t Y 

984880 
3900 
9820 

1104920 1116570 
2. Przywóz: a) surowiec . 38770 37180 

b) żelazo i stal 36430 35900 
c) dodadatek 331

/ 3 % w celu wyrażenia 
żelaza i Htali w surowcu o 270 12140 11970 

--------------------------------------------Razem przywóz 16 990 87 340 85 050 
Wytwórczość + przywóz l 001870 1192 260 l 201 620 

3. Wywóz: a) surowiec. 5030 l 700 1260 
b) żelazo i stal . 38 420 21290 18 990 
c) dodatek 331/ 3 % 12610 7100 6330 

Razem wywóz 
Spożycie (1+2-3) 
Spożycie na l mieszkańca (w pudach) 

Spożycie surowca w Anglii. 

56 060 30 090 26 580 
945810 1162170 1175040 

11,8 14,5 14,7 

r. 1901 r. 1902 
tysięcy pud 

r. 1903 
ów 

1. Wytwórczość surowca. 486 810 528100 546290 
8470 

74930 
2. Przywóz: 12000 14060 

46030 59890 

15340 19960 

7 530 9050 

81200 102960 
568010 631060 
52030 68360 

127 630 153400 
425-:1:0 51130 
33840 35630 
15820 14720 

271860 323240 
296150 307 820 

7,4 7,5 

ll;osBOJieHo lJeHsyporo, 2 iroH5r 1905 r . 

W drukarni St. S więckiego w Dąbro wie. -Wydawca Stanisław Ciechanowski. Reda kto r M ieczysław Grabiński. 
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