
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPJSMO, POSWJĘOON~ SPRA WOM PRZ~MYSŁU GÓRNJOZ~GO I HU'l'NIOZEGO. 

N2 5 (59). Dąbrowa, dnia I września r. 1906. Tom III. 

Stopy żelaza z niklem wykazują własności 
tak dziwne i niespodziewane, że przez pewien 
przeciąi-\' cz,asu powątpiewano .o mo~liwośc! ujęcia 
ich w p.kąs ogolną teoryę. N1c więc dziwnego, 
że wlasności tych stopów zwrócily na siebie uwa
gę wielu fizyków i metalurgów. 

Zainteresowanie się stopami żelaza z niklem 
zwiększyło się znacznie ze względu na szczegól
ne własności mechaniczne stali niklowej; dzięki 
temu badania nad stopami tymi nie ustają i rzu
cają coraz więcej światła na wzajemny stosunek 
glównych ich składników. 

Poszukiwania . teoretyczne również nie usta
ją; pojawiające się jednak nowe hypotezy obja
śniają zadawalająco jedynie pewną część zja
wisk, lecz dotąd nie zdolaly objąć ich caloksztaltn. 

Wobec takiego stanu rozwoju teoryi stali 
niklowej GmLLAUME zwraca w ostatnich pracach 
swoich szczególną uwagę na badania doświadczal
ne stopów oraz głównych ich składników, starając 
się wynaleźć glówną przyczynę wszystkich ano
malii stali niklowej. Zadanie to udaje mu się 
rozwiązać doświad czalnie w zupe tności. 

Własności żel az a i niklu. Jeżeli na· 
g1·zewamy jakiekolwiek ciało do pewnej tempe
ratm·y i n astępnie ochładzamy je, to szybkość 
ochładzania b·;J dzie stalą , jeżeli cia,lo podczas 
ochładzania nie podlega żadnej wewnętrznej prze
mianie. Przeciwnie zaś, jeżeli podczas ochładza
nia ciało podlega jakimś przemianom wewnętrz
nym, to ślady tyc h przemian powinniśmy znaleźć 
w krzywych ochładzani a , które otrzymujemy 
przez notowanie spadku temperatury danego cia
la w pewnych okresach czasu, przyjmując tempe
ratury za oś odciętych, czas za oś rzędnych. Ry
sunek l przedstawia krzywą ochładzania, otrzy
maną zapomocą metody termoelektrycznej. Me
toda ta polega na nagrzewaniu lub ochładzaniu 
kawalka badanej stali, palączonego z ogniwem 
termoelektrycznem. Z zalączonego rysunku wi-

*) Guillaumc. Los applications des aciers au nickel. 
<-inillaumo La ·thóorio des aciers au nickel. 
Rcvue gen e rale des scie nces 1903. 
L. Guillct. Etude theorique des alliagcs metalliques. 

dać, że stal stygnie nierównomiernie; mniej w~ę
cej około temperatury 860°0 stal potrzebuje wię
cej czasu, aby ostygnąć o 1°0, niż w granicach 
innych temperatur, t. j. przy temperaturze 860°0 
spostrzegamy pewne zmniejszenie (zatrzymanie) 
szybkości spadku temperatury. To samo zjawi
sko spostrzegamy przy tem{Jeraturach 740°0 i 
680°0 z tą różnicą, że zmniejszenie szybkości 
spadku temper;~ tury nie jest tak znaczne. Tem
peratury, przy których mają miejsce wyżej wspom
niane zjawiska, nazywamy temperaturami (punk
tami) krytycznemi i oznaczamy je przy ochła
dzaniu przez AY3 , Ar2 i Ar, przy nagrzewaniu przez 
Ac3 , Ac2 i Ac. 

Następujące przyczyny przemawiają za tern, 
że żelazo zależnie od temperatury posiada kilka 
odmian alotropowych: l) własności maguetyczne 
czystego żelaza znacznie się zmniejszają przy tem
peraturze 740°0 (CuRIE); 2) opór elektryczny przy 
nagrzewaniu od 0° do 860°0, zwiększając się w tych 
granicach temperatur dziesięciokrotnie, pozostaje 
następnie prawie stalym (LE 0HATELIER); 3) żelazo 
przy temperaturach mniej więcej 740°0 i 860°0 
pochh1.nia lub wydziela cieplo, zależnie od tego, 
czy jest nagrzewane czy ochładzane (OsMOND); 4) 
ciepl o wlaści we żelaza przy rozmaitych tempera
turach wykazuje pewne anomalie, które objaśnić 
można w ten ~posób, że żelazo pochlania w tych 
granicach temperatur pewne ilości ciepla (PION
CHON). 

Odmiany alotropowe żelaza (a, ~ i r) są na
stępujące: 
poniżej 740°0 żelazo znajduje się w odmianie a; 
pomiędzy 740°0 i 860°0 " " " " ~; 
powyżej 860°0 " " " " j; 

Oprócz tych trzech odmian nie są wykluczo
ne jeszcze i inne; np. BELL i RoBERTs-AusTEN spo
strzegli, że żelazo przy temperaturach 1300°0 i 
600°0 podlega przemianom; przemiany te jednak 
nie są ostatecznie stwierdzone. 

Główne wlasności odmian alotropowych że
laza są następujące: l) żelazo 1 krystalizuje w sy

' sternie regularnym (najrozmaitsze kombinacye 

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



150 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1906 

ośmiościanu i sześcianu), jest niemagnetyczne i 
posiada zdolność rozpuszczania węgla; 2) żelazo ~ 
krystalizuje w sześcianach, _ jest niemagnetyczne 
i nie rozpuszcza węgla; żelazo ~ zamienia się stop~ 
ni owo na żelazo rx; 3) żelazo a krystalizuje w sześcia
nach, jest magnetyczne i nie rozpuszcza węgla. Co do 
form krystalicznych odmian alotropowych żelaza, 
nie wszyscy badacze zgadzają się jednak z sobą. 

Metoda kalorymetryczna, zastosowana przez 
PIONCHONA do zjawisk cieplnych żelaza, dala re
zultaty b~rdzo dokladne. ProNCHON potwierdzi! ba
dania OsMONDA, otrzymane zapomocą metody ter
moelektrycznej, wykazal wahania ciepla właści
wego żelaza w granicach temperatur 660-720°C; 
np. cieplo właściwe żelaza przy temperaturach 
wysokich wynosi 0,218, zaś przy temperaturze 
0°-0,llOC. 

Co do zjawisk cieplnych niklu, to metoda 
termoelektryczna, zastosowana przez HoPKINSONA, 
dala rezultaty ujemne. Zapomocą zaś metody ka
lorymetrycznej ProNCHON wykazal wahania ciepla 
właściwego. niklu. 

Nikiel, podobnie jak żelazo, posiada również 
odmiany alotropowe. OsMOND odróżnia dwie od
miany: nikiel a i nikiel ~; odmiana rx jest magne-
tyczna, odmiana ~ jest niemagnetyczna. · 

Wła s ności magnetyczne żelaza i 
n i k l u. Własności magnetyczne głównych sklad
ników stali niklowej byly przedmiotem badań 
wielu uczonych. N aj nowsze zaś badania zostaly 
wykonane przez HoPKINSONA, MoRRisA i PJOTRA 
CuRIE. Rezultaty, otrzymane przez nich, można 
streścić w sposób następujący: żelazo przechodzi 
stopniowo ze stanu ciala ferromagnetycznego do 
stanu ciala slabo magnetycznego; przemiana ma
gnetyczna nie odbywa się przy pewnej stalej tem
peraturze; przeciwnie obniża się z początku po
woli. później stopniowo prędz€j w miarę tego, 
jak temperatura podnosi się; maximum zmniejsze
nia istnieje przy temperaturze 740 - 750°C; przy 
temperaturach 960°C i l 280°C spostrzegamy rów
nież przemiany magnetyczne. 

"Można przypuścić, powiada ProTR CuRIE, że 
żelazo do temperatury 860°C zachowu.ie się zupeł
nie tak samo, jak każde inne cialo ferromagne
tyczne. Mniej więcej przy temperaturze 860°C że
lazo przyjmuje drugą odmianę alotropową; prze
miana jest całkowita przy 920°C i żelazo pozostaje 
w tym stanie aż do temperatury l 280°C; żelazo 
wtedy jest podobne do ciala slabo magnetyczne
go, np. palladu lub tlenu; wreszcie przy tempera
turze l 280°C żelazo wraca do stanu pierwotnego." 

ProTR CuRIE zaznacza jednak, że nie ludzi się 
wcale, aby rez.ultaty, otrzymane przez niego, mo
gly rozwiązać tak trudną kwestyę, jak przemia
ny alotropowe żelaza. 

H. LE CHATELIER zauważy!, że przemiana ma
gnetyczna przy temperaturze 750°C i raptowne 
wygięcie krzywej, przedstawiającej rezultaty ba
dań ProTRA CuRIE przy temperaturze 860°C, od-

powiadają punktom krytycznym Ar3 i Ar2 Osmonda, 
przemiana zaś magnetyczna przy temperaturze 
J 280°C odpowiada zmianie własności żelaza, za
uważonej przez BELLA. 

Wlasności magnetyczne niklu byly również 
przedmiotem wielu badań. ProTR CuRI~>, u wzglę
dniając poprzednie badania HoPKINSONA, badal 
własności magnetyczne niklu w granicach tempe
ratur 373-806°C, t. j. w granicę.ch, gdy nikieljest 
slabu magnetyczny. Badania HoPKINSONA, wyko
nane nad niklem z domieszką 5% cial obcych, 
daly rezultaty niedokładne. Temperatura prze
miany wypadła za nizko. Dopiero ostatnie bada
nia . BRUCE HILLA, wykonane przed kilku laty, okre
śliły dokladniej granice przemian magnetycznych 
niklu. N a zasadzie tych wszystkich badań mo.7.na 
przypuścić, że nikiel, podobnie jak żelazo, traci 
własności magnetyczne stopniowo; między tempe
raturami 260°-280°C magnetyzm zanika raptow
nie; temperaturę tę można przyjąć za począteK 
przemiany magnetycznej; przy temperaturze 340°C 
naatępuje zupdny zanik ferromagnetyzmu. 

Rozszerzalność żelaza pod wply
w e m c i e p l a. Badania, wy konane przez H. LE 
CHATELIERA nad wielkością współczynnika rozsze
rzalności cieplnej żelaza zależnie od temperatury, 
wykazały, że w miarę podnoszenia się tempera
tury współczynnik zwiększa się regularnie aż do tem
peratury 900°C. Przy dalszem nagrzewaniu żela
zo przez pewien czas kurczy się, poczem znowu 
rozszerza . się; wielkość kurczenia się wynosi 
2,5-3mnt na l metr. Zjawisko to spostrzegamy przy 
nagrzewaniu i ochładzaniu do różnych temperatur. 

Jeżeli weźmiemy pod u wagę, że nadzwyczaj 
nieznaczne zanieczyszczenia w żelazie wywoluj ą 
zmiany w położeniu punktów krytycznych, to 
można przypuścić, że w żelazie czystem przemia
ny przy ochładzaniu lub nagrzewaniu mają miej
sce przy jednej i tej samej temperaturze. 

Z badań LE CHATELIERA nad żelazem mięk
kiem z zawartością 0,05% C wynika (rys 2), że 
anormaln a zmiana dlugości ma miejsce przy tem
peraturze bez porównania wyższej, niż przemiana 
magnetyczna, i odpowiada prawie w zupełności 
przemianie wyższej OsMONDA, t. j. zamianie od-

miany ~ 2 li w takim razie dwa te zjawiska .... 
należy przypisać tej samej przemianie alotropowej. 

H. Le CHATELIER wykaz al również, że tempe
ratura, przy której spostrzegamy raptowne zmia
ny długości, obniża się w miarę zwiększania się 
zawartości węgla i że w niektórych surowcach 
odlewniczych zmiany te znikają zupełnie. 

Co do niklu, to nie posiadamy dotychczas 
wystarczających badań, które pozwoliłyby na wy
kreślenie krzywej rozszerzalności cieplnej. Co 
prawda HoLHORN i DAY robili pomiary rozszerzal
ności cieplnej niklu aż do temperatury l 000°C, ze 
względu jednak na to, że pomiary te robione by
ly w temperaturach zbyt odległych jedna od dru• 
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giej i że nie robione były w temperaturach Wykres trzeci przedstawia wahania współ
krytycznych, nie dają one pojęcia o całości zja- czynnika sprężystości. Przy ochładzaniu współ
wiska. czynnik sprężystości zwiększa się do pewnej tero-

Własności stali niklowej. Przed kil- peratury A", następnie zmniejszasięwzdłużA"B"; 
kunastu laty znany był w przemyśle produkt, przy nagrzewaniu zaś z początku zmniejsza się, 
zwany ferroniklem, z za wattością 25 ~6 Ni, cieka- a następnie zwiększa się wzdłuż C" D". 
wy ze względu na to, że przy zwykłej tempera- Zestawienie tych trzech krzywych wykazu
turze był niemagnetyczny. Stop ten nie zwracał je, że pojawienie magnetyzmu jest związane z 
na siebie większej uwagi fizyków aż do chwili, dwoma zjawiskami nienormalnemi, a mianowicie 
gdy H?PKI~SON spostrzegł, . że przez silne ozi~bie- ze zwiększeniem objętości i zmniejszeniem wspól
nie staJe się on magnetycznym. Spostrzeżeme to czynnika sprężystości przy ochładzaniu. Zjawi
wywołało cały s~en•g badań, podjętych przez ska te, zdaje si~. są jednoczesne i są różnerui 
wielu uczonych , Jak Le CHATELIER, OsMOND, Du- oznakami jedneJ i tej samp.j przemiany. Nastę
MONT, DuMAS i GUILLAUI\1E. pnie jeżeli zwrócimy uwagę na krzywe AB i CD, 

Jeżeli za oś odciętych przyjmiemy zawarto- A'B' i C'D' i A"B" i C"D", spostrzegamy, że zja
ści nildu w stopaeh żelaza i niklu, za oś rzęd- wiska wzdłuż tych krzywych nie . są odwracalne; 
nych temperatury, przy których zjawiają się i ze względu jednak na to, że cecha ta jest ogól
znikają własności magnetyczne, to otrzymamy na dla wszystkich własności stopów żelaza i niklu 
krzywe, które przedstawiać będą zjawienie się i z małą . zawartością niklu, nazwano więc stopy 
zanik własności magnetycznych zależnie od za- te nieodwracalnymi. 
wartośc i niklu i żelaza i od temperatury (rys. 3). Stopy nieodwracalne więc przy jednej i tej 
Z lewej strony rysunek składa się z dwóch krzy- samej temperaturze mogą mieć zupełni e rozne 
wyP-h, które wychodzą prawie z jednego punktu; własności, zależnie od poprzednich temperatur. 
z prawej zaś strony tylko z jednej krzywej; krzy- Zawartość niklu w stopach nieodwracalnych wa
we te wykazują, że w stopach z wysoką zawarto- ha się od O do 25%. 
ściążalaza własności magnetyczne przy ochładzaniu Przecięcie PQ. W stopach z wysoką zawar
i nagrzewaniu zjawiają się i znikają przy różnych tością niklu zjawiska różnią się od poprzedniojopisa
temperaturach; magnetyzm przy nagrzewaniu zja- nych. Z wykresu pierwszego widać, że, jeżeli ochła
wia się przy temperaturze wyższej, przy ochta- dzać stop z wysokązawartością niklu, to magnetyzm 
dzaniu zaś przy temperaturze niższej; w stopach zjawia się przy pewnej temperaturze F, następnie 
z wysoką zawartością niklu wł:asnośP-i magnetycz· zwiększa się wzdłuż .F G; jeżeli zaś temperatura 
ne zjawiają się i znikają przy jednej i tej samej znowu zacznie się podnosić, magnetyzm zacznie 
temperaturze. się zmniejszać wzdłuż tejże krzywej FG i zanika 

Jeżeli teraz przeprowadzimy oś trzecią pro- przy temperaturze F. Z wykresów drugiego i trze
stopadle do dwóch poprzednich i przyjmiemy ją ciego widać również, że zmiany długości i współ
za linię wrażliwości magnetycznej, to otrzymane czynnika sprężystości przy nagrzewaniu i ochla
w ten sposób powierzchnie przedstawiać będą zja- dzaniu odbywają się wzdłuż jednej i tej samej 
wiska rozszerzalności · ciepln ej i sprężystości za- krzywej. 
leżnie od zawartości głównyc h składników i od Jeżeli zestawimy teraz te krzywe, to paczą
t emperatury. Postać tych powierzchni otrzyma- tek anomalii rozszerzalności lub sprężystośei od
my, jeżeli przeprowadzimy przecięcia, prostopadle powiada prawie w zupełności pierwszemu zjawie
do płaszczyzny rysunku (rys. 4). P1·zecięcie MY niu się ferromagnetyzmu; można powiedzieć więc, 
odpowiada stopom z malą zawartością niklu, prze- że trzy te zjawiska· są różnemi oznakami jednej 
cięcie PQ zaś stopom z wysoką zawartością niklu. i tej samej przemiany alotropowej. Jeżeli zwróci-

z wykresu pierwszego ilf.V widać, że, jeżeli my uwagę na krzywe FG, F'G', F"G", spostrze
ochladzać stop z małą zawartością niklu , magne- gamy, że zjawiska wzdłuż tych krzywych są od
tyzm zjawia się prży pewnej temperaturze A, na- wracalne, dlatego więc stopy, należące do tej 
s~ępnie zwiększa się wzdłuż AB stopniowo i do- k ategoryi, nazywamy stopami odwracalnymi. 
sięga maxi?Ium przy pewn ej tP.mp~raturze B; przy l , . ?o~rzednio pomi~ę~iśmy niektóre okoliczno
nagrzewam u magnetyzm pozostaJe stałym aż do sci ZJaWisk, przedstawiaJące wszakże pewne zna
pewnej temperatury C, następnie zaczyna zmniej- czenie nie tylko dla teoryi, ale również przy za
szać się wzdłuż CD i zanika przy pewnej tempe- stosowaniu stopów odwracalnych w praktyce. W 
raturze D, która znacznie różni się od tempera- rzeczywistości rozszerzalność stopu nie odbywa 
tury A. się raptownie wzdłuż pewnej pojedynczej krzy-

Wykres drugi przedstawia wahania długości wej; długość sztaby przy pewnej temperaturze za
tego ~amego stopu. Przy ochładzaniu sztaba kur- leżną jest, przynajmniej z początku, od tempera
czy się wzdłuż D'A', przy dalszem ochładzaniu tur poprzednich, oraz od szybkości osiągnięcia 
s~taba wydłuża się wzdłuż A'B'; przy nagrzewa- temperatury ostatecznej. Np. przypuśćmy, że 
mu. zaś wydłuża się wzdłuż B'C', dosięga punktu temperatura sztaby jest t0

; jeżeli poprzednio tern
C' 1 kurczy się znowu wzdluż C'D'. peratura sztaby była t1°>t0 , to sztaba będzie się 
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wydluzala w pewnym przeciągu czasu; jeżeli zaś sać nalezy przemianie alotropowej żelaza, to otrzy
poprzednio temperatura sztaby była t 2° < t0 , to mamy na l gr żelaza 15,9 ciepłostek, wielkość 
sztaba będzie się kurczyła. Wahania te są nie- trzy razy większą od tej. którą otrzymał PwN
wielkie; stop z najmniejszą rozsze1~zalnością, któ- CHON w granicach 660-720°. Jeżeli jednak weź
ry przy 40°0 j~st w równowadze, ·ochlod~onY: do mierny pod uwagę, że przemiana magnetyzmu nie 
10°0, potrzebuJe 5 - 6 lat na wydlużeme się o znaj~uje się cał~owicie w gr~nicach temperatur, 
0,01 mm na l metr; jeżeli zaś nagrzejemy go od przyJętych przez PIONCHONA, Jak również, że zlą-
1000 do 100°0, to w przeciągu godziny wróci do czenie się punktów krytycznych w jeden w stali 
stanu zwykłego, który będzie różnil się o 0,03 mm niklowej wprowadza do zjawiska, mierzonego przez 
na l metr od poprzedniego. Zjawiska te, będące BRUCE HILLA, wydzielenie ciepła, wywołane za
oznaką częściowej .Przemiany, wskazują~ że stop przy mianą żelaza j na ~. to w takim razie wyniki 
ochładzaniu zamtast normalnego kurczenia się badań PIONCHONA i BHUCE HILJ.A nie są w sprzecz
wzdluż E' H (rys. 4) kurczy się wzdłuż innej krzy- noś?i z sobą;, przeciwnie wzajemnie się potwier
wej, a to dlatego, że do zjawiska cieplnego przy- dzaJą. Jeżeh rezultaty, otrzymane przez BRUCE 
łącza się jeszcze inne, wywołując odchylenie E' H'. HILLA są wyższe, to przyczyny tego należy szukać 

Badania zjawisk cieplnych stali niklowej pod- tylko w dwóch połączonych przemianach żelaza. 
czas przemian pozwoliły zdefiniować dokladniej Syn t e z a b a d a ń d oś w i a d c z a lny c h. 
charakter niektórych z nich. OsMOND wykazał, że Jeżeli teraz zestawimy obok siebie zjawiska, ob
zbliżeniu punktów krytycznych Ar3 i Ar2 towa- serwowane w stopach żelaza i niklu, spostrzega
rzyszy zawsze znaczniejsze wydzielenie ciepła; my widoczne powinowactwo w zjawiskach magne
niewielkie nawet ilości niklu wywołują już zbli- tycznych, zmianach objętości, zmianach spółczyn
żenie punktów krytycznych; przy nagrzewaniu nika sprężystości, w wydzieleniu ciepła; nieod
nikiel oddziaływa w mniejszym stopniu. wracalność jest cechą wspólną i zjawia się w tych 

W stopach odwracalnych metoda krzywych samych granicach temperatur. 
ochładzania nie dala zadawalających rezultatów Niżej umieszczona tablica uwidocznia lepiej 
prawdopodobnie dlat.ego, że przemiana odbywa stosunek między stopami odwracalnymi i nieod-
się w dość dużych granicach temperatury. wracalnymi. 

Metoda kalorymetryczna, zastosowana przez Stopniowe obniżenie temperatury wywołuje 
BRUCE HILLA, dala wyniki bardzo ciekawe. Stal w stopach 
nieodwracalna z zawartością 24% Ni, której prze- nieodwracalny ch: 
mia.na przy ochładzaniu ma miejsce przy oo, byla l) Nieodwracalne zja-
badaną w stanie niemagnetycznym, pó~niej zaś w wienie się magnetyz-

odwracalnych: 
Odwracalne zjawienie 

się magnetyzmu. 
stanie magnetycznym. Przy każdej temperaturze mu. 
włącznie do 27ooc ciepło właściwe stali w stanie 2) Rzeczywiste i nia· Odwracalne zmniej-
niemagnetycznym by lo wyższe, niż w stanie ma- odwracalne po większe- szenie normalnego kur-
gnetycznym; różnica zmniejszała się w miarę pod- nie objętości, zjawi- czenia się, t . j. stosun-
wyższenia się temperatury; przy temperatura.ch sko, przeciwne zjawi- kowe zwiększenie ob-
niezbyt wysokich różnica ta wynosi 0,07. sku normalnemu. jętości, co jestprzeciw-

W innej seryi doświadczeń ten sam badacz ne zjawisku normalne-
starał się mierzyć ciepło przemian. Stop z za- mu. 
wartością 14,6%Ni, ktorego przbmianamamiejsce 3) Nieodwracalne Odwracalne zmniej-
między 200° i temperaturą zwyczajną, badany byl zmniejszenie spółczyn- szenie spółczynnika 
przedewszystkiem w stanie niemagnetycznym, póź- nika sprężystości, co sprężystoś ci, przeciw-
niej nagrzano go do przemiany wyższej i, trzyma- jest przeciwne zjawi- ne zjawisku normalne
jąc go dość długo w temperaturze 200°0, mierzo-· sku normalnemu. 
n~ znowu _ilość w.yd~ielo~eg? ?iepla. Różnica 4) Nieodwracalne wy- mWydzielenie ciepła 
m1~dzy z~:uerzonemi Iloś~Ian;n Cl~pla w obu. do- dzielenie ciepła. nie by lo mierzone. 
świadczemach z uwzględmemem Ciepła wlaśmwe- . . . . 
go przedstawiać będzie ciepło przemiany, które l ?odob~ą tabliCę mozna ';lłozyć na podstawie 
dla wyżej przytoczonego stopu wynosi 13,45. Je- dośw1adczen przy nagrzewamu. 
żeli przypuścimy, że wydzielenie ciepła przypi- Stanisław Pilarski. 

Projehfy ?mian w rosyjshiem prawodawstwie robofnie?em. 
(Ci~g dalszy, p. M 4, str.132 )· 

Nie można zaprzeczyć temu, że swoboda robot-, hec braku organizacyi robotniczych, lecz z dru
ników w odmówieniu wykonywania robót nadpro- giej strony trzeba pogodzić się z tern, że nie 
gramowych jest często fikcyjną szczególniej wo- wszelkie środki obrony robotników osiągają swój 
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goryi drugiej, należy zaznaczyć, że jedne ze środ
ków, dążących do uwolnienia życia przemyslowe
go od zbytniej opieki państwowej, powinny pro
wadzić do ograniczenia kompetencyi inspekcyi 
fabrycznej i zmniejszenia jej prawa odnośnie do 
mieszania się do stosunków pomiędzy przemy
słowcami i robot!!ikami. i regulowania tych sto
sunków, inne do dania przemysłowcom i robotni
kom koniecznej swobody działania zapomocą róż
nego rodzaju organizacyi zawodowych. W związ
ku z tem powinno być dozwolone tworzenie izb 
rozjemezych, a w celu rozstrzygania sporów, wy
nikających z warunków umowy, powinny być 
tworzone specyalne sądy przemysłowe. Jedno
cześnie z reformą inspekcyi przemysłowej i uwol
nieniem jej od obowiązków, połączonych z utrzy
maniem porządku w fabrykach i zakładach, mo
głaby ona być uniezależnioną od miejscowej wła
dzy gubernialnej. Oprócz tego należałoby utwo
rzyć z inspekcyi fabrycznej i górniczej jedną 
wspólną instytucyę dozoru i ześrodkować wszyst
kie sprawy , dotyczące polepszenia· bytu robotni
ków w fabrykach, kopalniach, hutach i rzemio
słach, w oddzielnej instytucyi p1·zy ministerstwie 
handlu i przemysłu . 

W związku z reformą dozoru przemyslowe
go i prawodawstwa robotniczego należałoby zmie
nić skład i zakres działania komisyi gubernial
nych do spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych 
przez wyjęcie z tego zakres:I spraw o nakładaniu 
kar za niezachowywanie przez przemysłowców 
przepisów fabrycznych i oddanie tych spraw są
dom ogólnym. 

II. O stosunkach pomiędzy pracodawcami 
i robotnikami. 

cel. Pod żadnym względem zależność robotników 
od pracodawców nie jest tak wielka, jak pod 
względem płacy zarobkowej, pod względem po
siadania przez przemyslow:ców prawa uwalniania 
robotników, w tej liczbie i pracujących od wielu 
lat w danej fabryce, a szczególnie pod względem 
posiadania przez pracodawców prawa nie trzyma
nia robotników skaleczonych i wogóle z jakiemi
kolwiek wadami fizycznemi, chociażby nabyteroi 
skutkiem pracy w przemyśle. Ta zależność nig
dzie jednak skutkiem braku możności praktycz
nej nie lllogła być zmniejszoną w kierunku po
lepszenia położenia robotników przez odpowied
nią ochronę prawodawczą lub administracyjną. 
Pod względem ograniczenia wykonywania robót 
nadprogramowych prawodawstwo rosyjskie ma 
już pewną praktykę i doświadczenie. Komisya 
główna do spraw fabrycznych i górniczo-hutni
czych zgodziła się na wykonywanie tego rodzaju 
robót za pozwoleniem komisyi gubernialnych do 
spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych. Posta
nowienie to, jako nie odpowiadające biegowi ży
cia przemysłowego, w praktyce sprowadza się tyl
ko do niepotrzebnego zupełnie i bezcelowego krę
powania tego biegu. Przy decydowaniu tej spra
wy koniecznem jest liczenie się z warunkami po· 
szczególnych gałęzi przemysłu. Cegielnie np., 
ściągają0e podczas lata wyłącznie prawie ludność 
wiejską, płatną od ilości wyrobionej cegły, pod
czas deszczu przerywają z konieczności pracę i 
wynikłą z tego powodu stratę zarobku robotnicy 
muszą następnie pokrywać przez zwiększo.ną pra· 
cę podczas dni pogodnych. Można również przy
toczyć przykłady, kiedy wypadkowe zmniejszenie 
lub przerwanie robót skutkiem braku zamówień, 
strajków, zepsucia urządze1'1 i t. p. rujnują bud
żet robotnikow i dla doprowadzenia go do rów- Obowiązujące obecnie prawo (z r. 1886) jest 
nowagi muszą oni we własnym interesie starać z wielu względów przestarzałe i nie odpowiada 
się o pozwolenie wykonywania Tobót nadprogra- obecnym potrzebom życia przemysłowego. Jed
mowych. Zakaz robót nadprogramowych mu- nym z poważniejszych braków obowiązującego 
siałby w życiu praktycznem doprowadzić do wie- obecnie prawa jest jego nieprzystosowanie się do 
lu niepożądanych ni eporozumień. Rżądnie może zakładów drobnego przomysłu fabrycznego. Wy
podejmowa ć przenoszącego jego siły zadania obro- nika z tego, że zakJady drobne albo podlegają 
ny w pewnych wypadkach robotnika przed ucis - prawu, zbytnio i bez potrzeby krępującemu je, 
kiem ze strony przemysl'owca i w celu tej obro- albo też zakłady te od podlegania temu prawu są 
ny nie można ograniczać wszystkich robotników l zwolnione i pracujący w nich robotniey pozba
w prawie swobod,Jego rozporządzania swoją pra- wie ni są wszelkiej ochrony prawnej. Skutkiem 
cą, uważając pracę robotników dorosłych w prze- tego uależy zasadn iczo rozpatrzeć postanowienia 
ciągu więcej niż 10 godzin na dobę za narusze- prawa, normujące stosunki wzajemne pomiędzy 
nie interesu publicznego, którego w danym r azie pracodawcami i robotnikami. 
nie może i nie powinno być . Kwesty a robót nad- Przy rozpatrywan iu obowiązującego obecnie 
proę;ramowyeh znajduje wyjście naturalne w or- prawodawstwa r obotniczego należy również mieć 
g~mzacyach robotniczych, które bez wątpienia z na względzie te zmiany, które są w zależności od 
w1ększem powodzeniem, niż przepisy państwowe, ogóln ej reformy ustroju państwowego. W tym 
~·ozstrzygną te zagadnjenia z korzyścią obu stron kierunku wydane już zostały pewne akty prawo
m_te~esowanych. Sprawa ta powinna być oczy- dawcze, dotyczące stosunków pomiędzy przemy
"W_Iścle powierzoną inicyatywie prywatnej robot- słowcami i robotnikami: zniesione zostały kary z 
mków i przemysłowców bez mieszania się do niej tytułu strajków, a na mocy prawa z dnia 17 mar
prawa i władz. ca r. 1906 dozwolonem zostało tworzenie zawodo-

Przechodząc do rozpatrzenia środków kata- wyoh organizacyi robotniczych. Powyższe akty 
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prawodawcze wprowadzają nowe zasady do sto
sunków pomiędzy pracodawcami i robotnik~;tmi; 
wskazują one zarazem zmiany zasadnicze, doty
czące stosunków władzy państwowej do istnieją
cego ustroju przemysłowego. 

\Vydanie pomienianych praw cechuje przej
scie uporządkowania stosunków pomiędzy prze
mysiowcami i robotnikami oraz opieki admini
stracyjnej nad tymi stosunkami na nową drogę, 
otwierającą dla robotników i pracodawców moż
ność swobodnego działania za pośrednictwem sto
warzyszeń zawodowych. Ten zwrot w polityce 
prawodawczej odnośnie do kwestyi robotniczej 
wywołuje konieczność odpowiednich zmian w obo
wiązującero obecnie prawie fabryeznem wogóle a 
w szczególności zmniejszenia nadanych inspekcyi 
fabrycznej pełnomocnictw pod względem jej mie
szania się do stosunków wzajemnych pomiędzy 
przemysłowcami · i robotnikami. Jednocześnie z 
wydaniem nowych przepisów fabrycznych dzia
łalność inspekcyi powinna zasadniczo zmienie się 
a zakres jej działania zmniejszyć się. 

Podług obowiązującego obec.nie prawa waż
niejsze warunki naj mu pomieszczone są w przepi
sach porząd lm wewnętrznego, zatwierdzanych 
pr.zez inspekcyę fabryczn'l. Taki porządek rze
czy wprowadza do przemysł'u wielkie skrępowa
nie i daje inspekcyi fabrycznej możność ujawnia
nia w szerokiej mierze osobistych niejednokrotnie 
niczem nie krępowanych poglądów. Zarazem in
spekcya, zatwierdzając wszystkie warunki najmu 
(oprócz wysokości płacy zarobkowej), przyjmuje 
na siebie całą odpowiedzialność za treść umowy 
najmu. Taki system dozoru państwowego ~tawia 
przytern przeszkody do umów wzajemnych stron 
poza zgodą inspekcyi, co nie powinno mieć miej
sca przy rozwoju samodzielności robotPików. Skut
kiem tego koniecznem jest zniesienie pozwoleń 
inspekcyi na zawieranie przez strony interesowa
ne tych lub innych umów i włożenie na nią pod 
tym względem tylko obowiązku śledzenia, żeby 
w warunkach najmu nie było nic spi:zeciwiające
go się prawu. 

Zniesienie kar za strajki wprowadza również 
zmiany zasadnicze do stosunków pomiędzy pra
codawcami i robotnikami. Nadanie robotnikom 
prawa natychmiastowego porzucania pracy bez 
uprzedniego zawiadomienia o tem przemysłowca 
powinno samo przez się dawać i pra~odawcom 
prawo natychmiastowego zrywania umowy z 
uczestnikami strajków. Mając przytern na wzglę
dzie okoliczność, że niespodziewane przerwanie 
robót skutkiem strajku robotników w jednym ja
kimkolwiek oddziale stawia niejednokrotnie prze
mysłowców w położeniu, uniemożebniającem pro
wadzenie robót w pozostałych oddziałach fabry
ki, należałoby w podobnego rodzaju wypadkach 
dać pracodawcom prawo, nie . zrywając umowy 
najmu z robotnikami, którym przemysłowiec skut
kiem pomienianych przyczyn nie może dać pra-

cy, nie płacić im za czas bezrobocia. 
Podiug ustalonej praktyki przeważającym 

terminem najmu robotników jest nieokreślony, na 
mocy którego strony obowiązuje \vzajemnie dwu
tygodniowy uprzedni okres czasu wymówienia 
pracy. Zniesienie kar za samowolną odmow~ 
przez robotnika dalszej pracy bez uprzedzenia o 
tern pracodawcy w terminie ustanowionym (art. 
514 ust. kar.) wywołuje konieczność zmiany prawa, 
zabraniającego stronom zawierania umowy z krót
szym terminem uprzedzenia o zerwaniu umowy. 
Skutkiem tego byłoby koniecznem danie stronom 
prawa zmniejszania ustaeowionego dwutygodnio
weg o terminu uprzedzania, z tern jednak ograni
czeniem, żeby termin ten nie był mniejszy od 
3 dni. 

Oprócz pomienianych powinny być wprowa
dzone w przepisach o najmie robotników inn~ 
m niej ważne zmiany, spowodowane przez potrze
by praktyczne życia przemysłowego. 

N a mocy tego; co powyżej było przytoczo
ne, w przepisach o naj:in.ie robotników (art. 86-
106 ust. przem.) i o stosunkach wzajemnych po
między przemysłowcami i robo.tnikami (art. 127-
156 ust. przem.) należałoby wprowadzić mniej lub 
więcej zasadnicze zmiany, oparte na następują
cych zasadach wytycznych: 

l. Przepisy o najmie robotników powinny 
zawierać postanowienia zasadnicze o zawieraniu, 
wypełnianiu, . wygasaniu i zrywaniu umowy najmu 
robotników. 

2. Przepisy te powinny być stosowane we 
wszystkich bez wyjątku zakfadach przemysiowych 
bez >yzględu na liczbę zatrudnionych w ni ch ro
botników i bez względu na to, czy należą 011e do 
skarbu, instytucyi państwowych i t. p . 

3. Spełnianie przepisów zabezpiecz on e jest 
przez środki obrony sądowej. · 

4. W razie najmu robotników bez wymienie
nia terminu (termin nieokreślony) każda strona 
może rozwiązać umowę, uprzedzi wszy drugą stro
nę o swoim zamiarze na dwa tygodnie przedtem, 
jeżeli w umowie o najmie nie omówiony jest inny 
termin, który nie może jednak być mniejszy od 
3 dni. 

5. Umowa najmu może być rozwiązaną przez 
zarząd fabryki lub zakładu skutkie1~ zbiegu ta
kich ·okoliczności, które pozbawiają zakład moż
ności dania robotnikom pracy. 

6. Umowa najmu może być rozwiązaną przez 
zarząd fabryki lub zakładu skutkiem zawieszenia 
przez robotników pracy w całym zakładzie lub 
w jakim jego oddziale albo skutkiem samowolne
go zmniejszenia przez robotników długości czasu 
roboczego. Warunek ten dotyczy tylko tych ro
botników, którzy zawiesili pracę albo samowolnie 
zmniejszyli długość czasu roboczego. Jeżeli za
kład skutkiem zawiesze~ia pracy przez część ro
botników pozbawiony jest możności dania pozo
stałym robotnikom tej pracy lub czynności, do 
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wykonania których byh oni najęci, wówczas, nie 
rozwiązując z nimi umowy najmu, zwalnia. się za
klad od płacenia za czas bezrobocia. 

7. Przepisy porządku wewnętrznego, ceny 
i akordy, służące za podstawę do obliczania akor
dowej płacy zarobkowej, oraz pozostale warunki 
najmu, dotyczące robotników całego zakładu lub 
poszczególnych ich grup, jak również i wszelkie 
zmiany w tych przepisach, eenach, akordach i 
warunkach jednocześnie z ogłoszeniem ich w za
kładzie przemysłowym posyłają się do inspekcyi 
fabrycznej. 

8. Ta część przepisów porządku wewnętrz
nego, która dotyczy długości i podziału czasu ro
boczego, zaświadcza się przez inspekcyę fabrycz
ną pod tym względem, że nie sprzeciwia się ona 
obowiązującym prawom lub postanowieniom. 

9. Po otrzymaniu rzeczonych dokumentów 
inspekcya fabryczna, jeżeli znajdzie w nich cokol
wiek sprzeciwiającego się obowiązującym prawom 
lub postanowieniom, zarządza dokonanie odpo
wiednich zmian. 

10. Zakłady przemysłowe, należące do osób 
prywatnych, towarzystw i spółek, podlegają jesz
cze dodatkowym postanowieniom prawa, przewi· 
dującym odpowiedzialność pracodawców za po
gwałcenie przepisów o najmie robotników; zasto
sowanie tych postanowień połączone jest ze spe
cyalnymi organami dozoru (inspekcya przemy
słowa). 

11. We wszystkiem pozostałem z wyjątkiem 
pewnych zmian pomniejszych obowiązujące po
stanowienia o najmie robotbików wogóle zacho
wują swoją moc obowiązującą. 

Projekt przepisów o najtnie robotników 
w zaletadach przemystu fabrycznego, 

górniczego r: hutniczego. 
l. Najem robotników w zakładach przemysłu fa

brycznego, górniczego i hutniczego, do kogokolwiek 
rzeczone zaklady należą, dokonywa · się na zasa
dzie ogólnych postanowień o najmie osobistym 
ze zmianami i uzupełnieniami, wyłuszczoneroi w 
przepi.>ach niniejszych. 

2. Przy najmowaniu osób, mających 15 lat 
wiaku, nie wymaga się oddzielnego pozwolenia 
rodziców lub opiekunów. Przy najmowaniu osób, J 

nie mających 15 lat wieku, wymaga się pozwole
nie ich rodziców lub opiekunów albo przedsta
wienie zaświadczenia tożsamości osoby.*) 

3) Zabrania się wprowadzanie do umowy wa
runków, dążących do ograniczenia stron w ko
rzystauiu z prawa obrony sądowej. 

4. W zakładach przemysłowych prowadzą się 
listy imienne, które powinny zawierać następują
ce wiadomości: imiona i nazwiska robotników, ich 

. *) Niezrozumiałem jest, dlaczego dla osób1 nic maji\Cych 15lat 
Wieku. przedstawienie zaświadczenia to~samośc1 osoby ma. zastąpić 
brak pozwolenia rodziców lub opiekunów. 

wiek. czas wstąpienia do zakład u oraz opuszcze
nia go jak również oparte na metrykach dane o 
datach urodzenia osób, nie mających 17 lat wieku. 

5. Najem robotników dokonywa się: a) na 
termin określony, b) bez wymienienia terminu i 
c) na czas wykonania pewnej roboty, z ukończe
niem której ustaje sam najem. W tym ostatnim 
wypadku robota powinna być ściśle określona w 
umowie najmu zapomocą ilości, miary lub wagi. 
W robotach sezonowych lub w gałęziach prze
mysłu, czynnych >V przeciągu pewnego okresu 
czasu, dozwolonym jest najem robotników na ter
min do czasu ukońezenia okresu działalności. 

6. W razie najmu robotników bez wymie
nienia terminu każda ze stron może rozwiazać 
umowę, uprzedziwszy drugą stronę o swoim· za
miarze na dwa tygodnie przedtem, o ile w umo
wie najmu nie omówiony jest inny termin uprze
dzenia, który nie mOże jednak być mniejszym od 
3 dni. 

7. Przed upływem zawartej umowy termi
nowej lub bez uprzedzenia w terminie, wymienio
nym w art. 6 (w razie najmu robotników bez wy-

l mienienia terminu), albo przed ukończeniem roboty, 
której wykonaniem zawarunkowana jest umowa 
najmu, warunki najmu mogą być zmieniane tyl
ko za wzajemną zgodą stron. 

8. Wyplata robotnikom zarobku powinna od
bywać się nie rzadziej, jak co 16 dci, i w dniu 
wypłaty u pracodawcy może pozostawać zarobek 
robotników za roboty, skończone nie więcej, jak 
na dziesięć dni przedtem.*) Wypłata zarobku na 
rachunek nieskończonych jeszcze robót dokony
wa się podług umówionej placy na dniówkę albo 
na. innych zasadach, wymienionych w umowie 
naJmU. 

9. Wypłata zarobków zamiast pieniędzy ku
ponami, znakami umówionymi, chlebem, towa
rem i innymi przedmiotami jest zabroniona. Wy
płata zarobków robotnikom, wykonywującym ro
boty w zakładzie przemysłowym, powinna być 
dokonywaną w dni robocze w obrębie zakładu 
przemysłowego. 

10. Przy wyplacie robotnikom zarobków nie 
wolno robić potrąceń na pokrycie ich długów. 
Do liczby takich długów nie należą jednak na
leżności skarbowe jak również obrachunki, doko
nywane . przez zarząd fabryki i zakładu za wyda
ne robotnikom z góry pieniądze, oraz należności 
za towary, wybrane ze sklepów fabrycznych (art. 
13) i sklepów, należących do stowarzyszeń spo
żywczych. 

11. W razie potrącania należności skarbo
wych oraz długów na mocy przedstawionych na
kazów wykonawczych**) robotnikowi może być 

*) Dokonywaniu wypłaty ścisłej co 16 dni byłobv dla ł.opalń 
i hn·t wielce utrudnioue. .. 

. **) Po~e,d~nem byłoby zniesienie obowil\zku dokonywania ro
botmkom potrącen z zarobkow za zasadzie przedstawionych nakazów 
wykonawczych, podobllie .iak ma to miejsce w wielu innych krajach 
przemysłowych. (Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1904, M llS, str. 744---
749; M 29. str. 761-765). 
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potrącane: przy każdej pojedynczej wypłacie w 4) wymagania ostrożności przy obchodzeniu 
sumie najwyżej czwartą część należnej mu sumy, się z maszynami, ogniem i t. p.; 
a w razie potrącania za wydane z góry na rachu- 5) porządek wykonywania robót; 
nek zarobku pieniądze i za towary, wybrane ze 6) pozostale warunki najmu. 
sklepów fabrycznych i ze sklepów stowarzyszeń 19. Za zasadę do obliczenia zarobku mogą 
spożywczych, nie więcej jak trzy czwarte nale~· być przyjmowane ceny i akordy. 
nej robotnikowi sumy. Suma ogólna potrąceń nie 20. Warunki wynagrodzenia robotników w 
może w każdym razie przenosić trzech czwartych razie wykonywania przez nich wyrobów wadli
należnej robotnikvwi sumy.*) wych, popsutych lub niezdatnych do użytku okre-

12. Do obrachunków z robotnikami sluży od- ślają się w umowie najmu; do wypłacenia właści
dzielna kontrola, w której notują się wszystkie te cielowi zakładu odszkodowania za straty, przy
wiadomości, dotyczące obliczenia i wysokości za- niesione przez robotę wadliwą, robotnik może być 
robku każdego poszczególnego robotnika oraz cza- zmuszany tylko drogą sądową. 
su wypłaty, które wpisują się do książeczek zarob- 21. Przepisy porządku wewnętrznego, ceny 
kowych. i akordy, służące za podstawę do obliczenia akor-

13. Przy zakładach, oddalonych od miejsc za- dowej płacy zarobkowej i do wymier~ania na nich 
mieszkalych, mogą być otwierane za pozwoleniem k ar, oraz pozostale warunki ogólne najmu, doty
kom!syi przemysłowej sklepy fabryczne w celu czące robotników calego zakładu lub paszczegól
zaopatrywania robotników w tanie i dobre arty- nych ich grup, wywieszają się w miejscach wi
kuly. sp?żywcze z prawem dokonywania potrąceń, docznych zakład u przemysłowego z podpisem wla
wymiemonych w art. 10 i 11. ści ćiela lub zawiadowcy zakładu i z wymienien iem 

14. Umowy najmu robotników zawierają się czasu wprowadzenia ich. Czas ten nie może być 
za pomocą wydawania im najpóźniej w siedem dni mniejszy od dwóch tygodni, licząc od dnia wy
po przyjęciu do roboty książeczek zarobkowych. wieszenia w zakładzie przemysłowym. W ten 
Książeczka zarobkowa pozostaje u robotnika, któ- sam sposób dokonują się zmiany w pomienianych 
ry oddaje ją do kantoru zarządu fabryki lub za- warunkach najmu . 
kladu dla dokonania potrzebnych w. niej wpisów. 22. Wymienione w art. 21 przepisy, ceny, 

akordy i warunki jak również wszelkie zmiany w 
15. Formę książeczek zarobkowych ustan a- nich jednocześnie z oglo!:'zeniem ich w zakładzie 

wia główna komisya przemyslowa. przemysłowym posyłają się do inspekcyi przemy-
~6. Książeczki zarobkowe wydają się bez- slowej. 

~l~tme. W razie je~eli robotnik zgubi lub uszko- 23. Ta część przepisów porządku wewnętrz-
Zł wydaną mu książeczkę zarobkową, takowa nego, w której przewiduje się długość i podział 

zastąpiona będzie przez nową, za co od robotni- czasu roboczego, zaświadcza się przez inspekcyę 
ka może być pobrana oplata w wysokości do 10 przemysłową pod tym względem, że nie sprzeci
kop. za ks i ążeczkę. wia się ona obowiązującym p rawom lub postano-

17. W książeczce zarobkowej powinno być wieniom prawnym. 
wyszczególnione: 24. Inspekcya przemysłowa, jeżeli znajdzie 

l) imię i nazwisko lub zastępujące nazwisko w wymienionych w art. 21 przepisach, cenach, 
przezwisko robotnika; k k · · · 

2) czynność zatrudnienie lub robota do wy- a or~acbh i .war~:~nkach 0okolwile b sprt·zeci w~aJ~Ce-
k · kt • · ' b t 'k t l · t ' go s1ę o owiaZUJąCym prawom u pos .anow1emom 
on a~I)at o~eJ ro. 0 m . ~ot ~ ~aJę Yi k prawnym. wyraża żadanie dokon ania odnośnych 

. ermm naJmu, Jeze l Jes on zawarun o- l zmian albo komunikuje swoją opinię, jeżeli za-
wany umową; kład należy do skarbu lub instytucyi państwo-

4) placa umówion a, zasady jej obliczania i wych i nie podlega dozorowi inspekcyi. 
terminy wypłat; 5 bk 25. W arunki najmu mają moc obowiązującą 

) zaro i i czas ich wypłaty; dla stron, jeżeli nie przeczą one obowiązującym 
6) kary i inne potrącenia z płacy zarobko- prawom lub postanowieniom prawnym i jeżeli są 

weJ. 
18. W książeczkach zarobkowych powinny 

być pomieszczane w całości lub w wyciągach za
sadniczych przepisy porządku wewnętrznego. 

Przepisy te zawierają: 
l) wymienienie godzin początku, końca i 

one umieszczone w książeczkach zarobkowych lub 
wywieszone w miejscach widocznych zakładu z 
podpisem właściciela lub zawiadowcy zakładu. 

26. Umowa najmu .ustaje: 

przerw pracy; 
2) wyszczególnienie 

rywa się; 

l) za zobopólną zgodą stron; 
2) po upływie terminu najmu; 

d 3) po ukończeniu roboty, której wykonanie 
ni, w które praca prze- warunkowało termin najmu; 

3) terminy wypłaty zarobku; 
4) po upływie t.erminu uprzedzenia przez jed

ną ze stron o życzeniu rozwiązania umowy, jeże
li byla ona zawartą bez wymienienia terminu 

atwo. •> Nalatałoby wyjaśnić, które potrl\cenia majl\ pierwszeń- (art. 6). 
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27. Umowa najmu może być zerwana przez 
zakład przemysłowy: 

l) w razie niestawienia się robotnika bez 
słusznych przyczyn do pracy przez 3 dni z rzędu 
albo wogóle dłużej jak przez sześć dni w prze
ciągu czterech tygodni; 

2) w razie niestawienia się z powodów słusz
nych do pracy robotnika; nr.tjętego na termin okre
ślony luó na termin wykonania jakiejkolwiek ro
boty, więcej jak przez dwa tygodnie z rzędu a najęte
go bez wymienienia terminu dłużej ponad czas, 
ustanowiony dla uprzedzenia o rozwiąz aniu umo
wy najmu (art. 6); niestawienie się do pracy po
łożnic w przeciągu ustanowionego w prawie ter
minu nie służy za powód do zerwania umowy 
najmu; 

3) w razie obrażenia osób, należący ch do ad
ministracyi zakładu, albo takiego prowadzenia 
się robotnika, które zagraża interesom majątko
wym fabryki lub bezpieczeńs twu osobistemu któ
rejkolwiek ze wskazanych osób; 

4) w razie -takich okolicz n ości niezwalczo
nych, które pozbawiają zakład przemysłowy moż
ności dania robotnikom pracy ; 

5) w razie okazania się choroby zaraźliwej u 
robotnika. 

28. W umowie najmu mogą być wymieniane 
te niebezpieczne ze względu na pożar oddziały 
zakładu, w których palenie tytoniu lub posiadanie 
przy sobie zapałek daje zakladowi prawo do zer
wania umowy najmu. 

29. Umowa najmu może być zerwaną przez 
zarząd fa bry ki lub zakładu w razie zawieszenia 
przez robotników pracy w całym zakładzie lub 
w jakiejkolwiek jego części albo samowolnego 
zmniejszenia przez nich długości czasu roboczego. 
Przepis ten stosuje się t y lko do robotników, któ
rzy zawiesili pracę albo samowolnie zmniejszy li 
długość czasu roboczego. Jeżeli zakład skutkiem 
zawieszenia pracy przez część robotników pozba
wiony jest możności dania pozostałym robotni
kom tej pracy lub zatrudnienia, do wykonywania 
których byli oni najęci, wówczas, nie zrywając z 
nimi umowy najmu, zakład zwalnia si \) od płace
nia za czas bezrobocia. W tym wypadku robot
nicy mają prawo sami zerwać umowę najmu. 

30. Robotnik, zwolniony przed upływem ter
minu umowy, ma prawo w przeciągu trzech mie
~ięcy zaskarżyć zerwanie umowy do sądu , który, 
Jeżeli uzna skargę za słuszną, ustanawia wyna
grodzenie za poniesione straty. 

31. Robotnikowi służy prawo zerwania umo
wy najmu: 

l) w razie złego obchodzenia się z nim ze 
strony administracyi zakładu; 

2) w razie pogwałcenia warunków naJmU 
przez zakład przemysłowy; 

3) w razie choroby, pozbawiającej robotnika 
możno~ci bez szkody dla zdrowia dalszego wyko
nywama pracy; 

4) w razie śmierci żony, męża, rodziców i 
innych członków rodziny robotnika. 

32. Robotnik, który nie otrzymał w terminie 
należnej mu placy, ma prawo niezależnie od zer
wania umowy najmu żądać w przeciągu miesiąca 
wynagrodzenia poniesionych przez niego strat. 

33. Na wnoszenie skarg sądowych, wypływa
jących z pogwałcenia wynikających z umowy sto
sunków, przeznacza się z wyjątkiem wypadków, 
wymienionych w art. 30 i 32, termin dwuletni, 
licząc od dnia pogwałcenia. 

34. Robotnik, który opuścił pracę lub służbę 
w zakładzie przemysłowym, otrzymuje w razie 
życzenia swoją książeczkę zarobkową lub i ej kopię. 

35. Zakład przemysłowy obowiązany jest na 
prośbę robotnika, opuszczającego pracę lub służbę 
w zakładzie, wydać mu świadectwo, w którem 
powinno być wymienione: imię i nazwisko robot
nika, jego zawód, czas wstąpienia do zakładu jak 
również długość czasu pracy lub służby. Zabra
nia s i ę umieszczanie w pomienionych świadec· 
twach innych wiadomości dodatnich lub ujem
nych jak również wszelkich znaków umówionych, 
notatek i t. p. Świadectwa te zwolnione są od 
opłaty podatku stemplowego. 

36. Zawiadowca zakładu przemysłowego ma 
prawo wymierzania własną władzą kar pienięż
nych na robotników za niestaranną lub wadliwą 
robotę, za niestawienie się do pracy i za zakłó
cenie porządku. Z innych powodów żadne kary 
nie mogą być wymierzane. 

37. Za niestaranną lub wadliwą robotę uwa
ża się wyrób przez robotnika skutkiem niedbal
stwa przedmiotów w· zlym gatunku, psucie prze
zeń z tegoż powodu przy robocie materyalów, 
maszyn i innych narzędzi pracy. Kary za robotę 
wadliwą wymierzają się stosownie do rozmiaru 
wadliwości, lecz nie wyżej jak polowę przeciętne
go zarobku dzi ennego robotnika za każdą wadli· 
w ość. 

38. Za niestawienie się do pracy uważa się 
opuszczenie roboty bez słusznych przyczyn w 
przeciągu nie mniej jak polowy dnia roboczego. 
Kara za niestawienie się do pracy wymierza się 
odpowiednio do płacy zarobkowej robotnika i 
długości opuszczonego czasu, lecz nie więcej jak 
połowę straconego skutkiem niestawienia się do 
pracy zarobku. 

39. Za zakłócenie porządku uważa się: 
l) opóźnione przyjście do roboty bez słusz

nych przyczyn lub samowolne wydalenie się z 
n i ej; 

2) niezachowanie w zakładzie ustanowionych 
przepisów ostrożności przy obchodzeniu się z 
ogniem; 

3) zakłócenie spokoju przy robotach przez 
hałas, krzyki, wymyślanie, kłótnię lub bójkę; 

4) przyjście do roboty w stanie pijanym; 
5) niezachowanie pozostałych wymagań, wy

pływających z umowy najmu. 
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Kara za każde pojedyncze wykroczenie nie mocy, przeznaczonego do wydawania wsparć ro
może przenosić polowy a za wszystkie uczynione botnikom na mocy przepisów, wydawanych przez 
w ciągu dnia wykroczenia calego zarobku dzien- główną komisyę przemysł:ową. 
nego robotnika. 49. Zawiadowca zakładu przemysłowego 

Niezależnie od nałożonej kary robotnik nie l) za niewydanie robotnikowi książeczki za-
otrzymuje placy zarobkowej za czas O,PUSzczenia robkowej formy ustanowionej (art. 14 i 34), 
roboty, spóźnienia lub wydalenia z nieJ. 2) za niedokładne w niej wpisy, 

40. Każde z wykroczeń. podlegające karom, 3) za niezamieszcz-enie w niej żądanych wia-
powinno być określone w osobnych tablicach, z domości, 
wymienieniem wysokości kary. 'L\tblice te jak 4) za pobieranie opłaty za książeczkę zarob-
również i wszelkie zmiany w nich wywieszają się kową (art. 16) 
w miejscach widocznych zakładu przemysłowego podlega karze pieniężnej do dwudziestu pięciu 
z podpisem właściciela lub zawiadowcy zakładu . rubli za każde z wymienionych powyżej wykro
i ze wskazaniem czasu wprowadzenia ich w czyn. czeń a w razie ujawnionych jednorazowo kilku 

wykroczeń sumie należnych za nie kar. 
41. Kary. wymierzane za robotę wadliwą, za Suma ta oblicza się oddzielnie za każde z 

niestawienie się do pracy i za zakłócenie porząd- wymienionych w artykule niniejszym wykroczeń 
ku, w sumie ogóhlej nie powinny przenosić szó- podług liczby robotników lub książeczek i nie 
stej części zarobku, przypadającego robotnikowi . może przenosić pięciuset rubli. 
w ustanowionym dniu wypłaty. 50. Zawiadowca zakładu przemysłowego 

42. Wymierzona na robotnika kara pienięż- l) za wypłacanie robotnikow zamiastpieniędz-
na wpisuje się do jego książeczki zarobkowej mi kuponami, znakami umówionymi i t. p. (art. 9), 
najpóźniej w. trzy dni. ?d ~zasu ":'ymierzen~a jej 2) za dokonywanie potrąceń, zabronionych 
l~b og~o~zema o wy.mieizemu . ~aiy z w~mteme- prawem (art. 10), lub w wysokości, niedozwolonej 
n~e~ JeJ. powod~ 1 wysokoś~1 1. uas~ępme . przy 1 prawem (art. 11), . 
p~erwszeJ wypłaCie potrąca stę :G za10bku 10bot- 3) za pogwałcenio przepisow 0 karach, wy-
mka. mierzanych na robotników (art. 36-46), 

43. Rozporządzenia o wymierzaniu na robot- ±) za nieprzysłanie inspel~torowi przemysło-
ników kar pieniężnych nie podlegają zaskarżeniu. wemu dokumentów i zmian w nich, wymienio
Inspekcya przemysłowa ma obowiązek śledzenia nych w art. 21, 
nad prawidłowością wymierzania tych kar. 5) za niespełnienie żądań prawnych inspekto-

44. Wszystkie wymierzone na robotników ra przemysłowego odnośnie do odpowiedniej zmia
kary zapisują się oprócz tego do oddzielnej pro- ny warunków najmu (art. 24), 
wadzonej w zakładzie przemysłowym księgi, któ- 6) za niewydanie ustanowionych świadectw 
rej wzór wypracowywuje główna komisya prze- albo pomieszczenie w nich znaków umówionych 
mysłowa. i wiadomości, zabronionych prawem (art. 35) 

·45. Kary, ściągane z robotników, tworzą w podlega karze pieniężnej do trzechset rubli za 
każdym zakładzie przemysłowym osobny kapital każde z wymienionych powyżej wykroczeń albo 
karny, pozostający w zawiadywaniu rzeczonego zamknięciu w więzieniu na czas do jednego mie
zakładu. Kapitał ten używa się tylko na zaspo- siąca. 
kojenie potrzeb samych robotników stosownie do 51. Zawiadowca zakładu przemysłowego za 
przepisów, wydawanych przez główną komisyę nieprowadzenie ksiąg, wymienionych w art. 4 i 
przemysłową. 12, podlega karze pieniężnej do 100 rubli. 

46. W miejscach widocznych zakładu prze- 52. Odpowiedzialność za wykroczenia, ujaw-
mysłowego co miesiąc wywieszają się sprawozda- nione w zakładach, których właściciele nie mia
nia miesięczne o wpływach do kapitału karnego, nowali zawiadowców, ciąży na właścicielach za
bez wymienienia jednak nazwisk robotników uka- kładów. 
ranych, oraz o osobach, którym wydano wsparcia 53. Wymierzane na zawiadowcę kary pie
z kapitałów karnych z wymie11ieniem wysokości niężne w razie nieza:płacenia ich w przeciągu 
tych wsparć. · Formę pornianionych sprawozdań dwóch tygodni od dma ogłoszenia ostatecznego 
opracowywuje główna komisya przemysłowa. wyroku ściągane są z właściciela zakładu prze-

47. Kapitały karne jak również wpływy do mysłowego. 
tych kapitałów w zakładach, w których robotni- 54. Kary pieniężne, wymierzane na mocy 
cy należą do kas szpitalnych, oddają się do tych art. 49-51, przeznaczają się na utworzenie ogól
kas na zasadach, wymienionych w ustawie rze- nopaństwowego kapitału pomocy (art. 45). 
czonych kas. 55. Art. 49-51 nie stosuje się do zakładów, 

48. Te kapitały karne, które pozostaną wolne należących do skarbu i instytucyi państwowych, nie 
skutkiem zamknięcia zakładów przemysłowych, podlegających dozorowi inspekcyi przemysłowej. 
zaliczają się do ogólnopaństwowego kapitału po- (c. d. n.) 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1906. 

Węgiel kamienny. W czerwcu r. 1906 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

była następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Niwka 

Właściciel lub 

dzierżawca 

.l T~w. Sosno~ieckie. . ~ 

" " 
" " 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

Rok 1905 Rok 1906 
W r.1906 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1905 

o " "' --~---" - .. - - l 
-~ ~.g~ ·~ j.g ~ Od początku 
~ ~ "~ ;.., Q""' Czerwiec roku do 30 ~ 8,..!Co' ~ OJ o~ N 
~ ~' P.o Q czerwca ~ "o l ....... -o,..o 

Q o"' o o"' 
----~---~---~-----1-----~----1----~--

ctr. metr. , % ctr. metr. , % centnarów metrycznych 

402 86o 1 778 702 355 478 2 372 046 - 47 3R2 -

28o 220 1 526 661 239 g82 1 712 007 -

270 385 l IÓI 920 2Ó4 951 l 574 393 -
403 5 s6 1 849 863 452 442 2 63o 'oo + 

'5 700 114820 22 3501 128 '55 + 
2go 300 1 f67 700 293 650 2 o84 410 + 

12 + 593 344 + 33 Barbara . 
Mortirner 
Milowice · 
Hr: Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

" 
Franc.-Włoskie . 

64 000 368 6oo 47 3001 358 240 

l 362 052 T 7 ~ 5 5g8 38o 37ol 2 s85 533 + l 

40238-

5-134-
48886 + 
6590 + 
335° + 

16700-

'4 + 185345 + 12 

2 + 412473 + 35 
12 + 78o297 + 42 
42 + 13335+ 12 

l + 3'6710 + ,g 
26 - 10300 - 3 

+ 849935 + 49 
" 

" 
" 

" Saturn 
Czeladzkie 
l!-,Jora 

" 

Franciszek . " " 
Mikołaj " " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodzit•c II. Tow. Grodzieckie. 
Antori Dz. Schon i Lamprecht 

Reden I To"w. Fra"nc.-Rosy"jskie ~. 
Reden II. l 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Jakób. 
Wańczyków 

" " 
" " 

Dzierż. M. Żotędziowski. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
W. Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 

Razem 

334913 2317978 4396g3 2399575 + 
2g8 264 ·' 45o 27o 326 653 , g85 g62 + 

169054 840554 18o661 l 173447 + 

34 349 
27 38o 
64632 

37921 

244977 
148964 
3' l 646 

47 570 + 

12 440 12 440 -

34827 '93 44 1 + 
T 39 884 736 932 + 

44 oo5 257 21C 93 58o 468 54' + 
- 268 404 
- 156948 --

19 585 "s 9s5 20 200 '43 97o + 
6 454 35 762 - - 23 040 -

- -- 80!5 40440 + 
70g6 43440 2 8!2 50243 -

3 366 21 459 6 140 43 999 + 
238os 11248o 19778 151023 -
1 228 4 100 ' 8oo 21 040 + 

15185 683!8 16785 121977 + 

- 4877 561 7314+ 

3 239 g88,I6 744 53713 3]2 903,21 491 .:!))1 + 

!0478o + 
28 38g + 
II 007 + 

31 + g, 597 + 4 
10 + 53)6g2 + 37 

7 + 332893 + 39 

52+ T+ 
21 gag- 64 

7447 + 27 
75 252 + 116 

19575 + "3 

95040 - 100 

- 232 537 - · 97 

+ 44477 + 3° + 425 286 + '36 
+ 211 33' + 82 

+ 6oo + o 

6615 + 34 + 28005 + 24 
6454 - 100 - 12722 - '6 

8015 +- + 404~0 +-
4284- 00 + 68o8 + !6 

2774 + 82 ++ 22 )40 + 105 
4 027 - 17 38 543 + 44 

572 + 47 + IÓ94° + 413 
l 6oo + II + 53 659 + 78 

s61 + - + 2 437 + so 

1329151 + 41+4 74Ó718/+ 28 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w 
czerwcu r. 1906-go była następująca: gatunki gru
be 1588040 ctr. metr. (47,03%), gatunki średnie 
600580 ctr. metr. (17,81%) i gatunki dr'obne 
1184 283 ctr. metr. (35,11 ° /0 ). 

Dnia 30-go czerwca pozostałość wydobyteO'O 
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
324539 ctr. metr., gatunki średnie187829 ctr. metr. 
i gatunki drobne 188352 ctr. metr. 

Rozchód węgla w czerwcu r. 1906 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Utyto na własne Sprzerlano ł:ta.zem 
poto·zeby kopalń 

Gatunki grube 20 594 l 547 022 1567 616 
" średnie 55158 500654 555812 

drobne 282 239 '893 435 1175 674 
Razem: 357 991 2 941111 3 299 102 

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

j 
Gatunki l Gatunki l Gatunki l 

RodzaJ rozchodu grube średnie drobne liazem 

Opał dla pracujących, l 
opalanie domów zbor-
nych i zabndowań ko- 1g 294 <O 42~ 10 hAr. 79 418 
palnianych . . . . . J J "':1'::11 

Opalanie kotłów paro- · 8 
wych . . . . . . . . -2 3001 4 733 271-5401 27 573 
Skreślono węgiel, któ

ry stracił w nrtośó . 

Razem 20 59-tj 55 1581 :..82 2391 357 991 

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

l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki 

Rodzaj Sprzedaty grube średnie drobne Razem 

Sprzedat. na kopalniach 53 86g 46 797 74 6g41 175 300 
Wysyłka drogami te- l 483 573 4"J2 7t'Y'7 8o3 92612 740 200 laznemi . . . . . . . ....l 

Wysyłka <hog>\ w·odną 9 58o l ISO '4815 25 545 

ltazem: I I 547 0221 500 6541 8g3435/2 941 11 l 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 576 339 
ctr. metr. węgla grubego i 580 ctr. metr. węgla 
średniego. 

Wysyłka węgla drogami żelaznami podług 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 

W Królestwio Polskiem 

z a Białystok . 

. Brześć 

. Kowel 

. granicę . 

Razem: 

Gatunki l 
grube 

Gatunki l 
średnie 

l 355 886 435 773 
52 415 -

-192 -
52015 l oog 

22765 15925 

Gatunki l 
drobne 

8ol 836 

l 350 
-

74° 
-

Razem 

2 593 495 

531> 5 

49 z 

531> 4 
6go 38 

,, 483 5731 452 7071 8o3 92612 740 200 

W czerwcu roku 1906-go w 24 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 17880. Robotnicy odrobili 
411244 dniówki i zarobili 554-669 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynos ił 
l rb. 35 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami było: 5, zakończonych śmiercią, 80, za
kMtezonych częściową niezdolnością do pracy, i 
404, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Dnia 30 czerwca r. 1906 pozostaiość wydoby
tego węgla na kupalniach wynosiła 15 340 ctr. metr. 

.Rozchód węgla w czerwcu r. 1906-go wyno
sił 29 604 ctr. metr. i sHadał się z następujących 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
621 ctr. metr., 2) sprzedano 28983 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składał się z następujących pozycyi: l) 
opał dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 195 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 426 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 1518 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelaznami 27 465 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nami, pozostał w Królestwie Polskiem. 

W czerwcu r. 1906-go w l-ej kopalni węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 155. Robotnicy odrobili 3405 
dniówek i zarobili 2 292 ruble. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika wynosił na dniówkę 67 
kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
nie było. 

J H. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w kwietniu r. 1906-go. 

N a z wy wytwo rów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
61 kuchenna 
osforyty mielone 
osforyty w kawalkach 
użle metalurgiczne 
ęgiel kamienny i koks 

orf . 
uda żelazna 
uda manganowa. . 

· alman . 

s 
F 
F 
z 
w 
T 
R 
R 
G 
R 
s 
z 
s 
M 
o 
p 

óżne . inne rudy i złamki metali 
Ul'owiec w gęsiach i zlamli:ach 
elazo różnych gatunków 
tal różnych gatunków. 
iedź różnych gatunków 

·ynk 
latyna 
tęć . 
opa naftowa 
afta . 
'dpadki naftowe 

R 
R 
N 
o 
w 
w 
w 
z 
s 

yroby z surowca 
yroby z żelaza . 
yro by ze stali 

!oto 
rebro . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Przywóz ż zagranicy do 

ólkuchenna s 
ż 
K 
użle Thomasa mielone 
amień litograficzny 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Rosyi. 

. 

. 
. 
. 

.. 
. 

. 
. 

(pudów) 
. . 

. 
. . 

. . 

. . 

. . 
(pudów) 
(pudów) 

. 

. . . 
. . 

Rok 1905 Rok 1906 

Od początku Od początku 
Kwiecień rokn do 30 Kwiecień roku do 30 

kwietnia kwietnia 

- T Y s I Ę o Y p u D o w 

- 4 - ; 
23 67 18 79 
6 62 25 6o 

50 231 8o 526 
378 I 000 16g 518 

l I3 o li 

l 
810 5 I6g IgOO 7078 

2 219 5 419 3538 I0552 
-- 49 - 6 

'47 18] 9I 12I 
- ;o 74 348 
- 2 IO 13 
- 42I 5 12 
- -· -· 3 
- - - · 5 

9 31 II 7~ 
2 5 I 4 
6 33 - -

4002 I9631 226I 6956 
21 422 70 394 
4 9_ 2 5 
; 18 lO 36 

-
l 3 3 6 

20,8 49,8 21,2 78,8 
644,1 12 l 38,g - -

12 119 27 441 
64 

l 
162 g6 

l 37 1 

2 2 - 4 
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w ęgiel kamienny 
przez komory morza Bałtyckiego . 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
pozostale komory . . 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
z Anglii . 

K oks 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 
z Niemiec. 
z Anglii 

· 'arka nieoczyszczona w brylach Si 
s 
A 
A 
R 
s 

. 
iarka o~zyszczona i kwiat siarczany 
ntymon surowy. 
n tym on metaliczny 
udy metaliczne . 
urowiec z wy kly 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

' 

'urowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostałe komory. 

z elazo i stal sztabowa i wszelkie handlowe 
przez komory morza 'Baltyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

zyny żelazne i stalowe s 
B lacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
komorę w Moskwie 

3 530 
. l 319 

. 18o 
218 

Razem 5 247 

l 3'39 . 3637 

309 . l 630 
. . 7 

Razem l 946 

. l 354 
441 
151 

. o 
2 

. J 

4 
4 

-

l 

16 

5 
-

Razem l 22 

. 4 
-
- l 

Razem 4 

l 
34 l . . 8 
8 
I 

. '4 . 9 
Razem 74 l 

I 

55 
22 

27 

l 2 

1906 

7731 4 70 16 517 
31 8o3 3 553 23743 

422 l 933 2621 
l 521 644 5 404 

41477 10897 48285 

31 133 3g87 24874 
7877 6704 19847 

336 247 327 
6 305 2 509 8717 

l 
26 4 26 

66ó7 2?6o 9070 

4202 J 509 5 132 
2288 l 011 3624 

J65 95 I68 

7 129 2I4 
Ił 4 10 
2 I 3 

22 2 8 
6 14 62 

8 2 9 
5 J lO 

16 l l 

14 7 26 
2 - I 

45 Ił 47 

16 4 13 
7 2 17 
4 7 19 

27 13 

l 
49 

9' 45 135 
37 I9 g8 
40 7 

J 
26 

3 I 4 
59 34 79 
48 7 68 

271S l 113 4IO 

3 - 3 

320 68 241 
70 '3 Iro 

95 21 123 
I7 l l 10, 
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Miedź ~ 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Olów w płytach złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec. 
" Anglii 
" Belgii 

Olów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i zlamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Razem 

.Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego . 
" " zachodnjej gra11icy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Francyi . 
" Austryi 
" Belgii 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" ,1 zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory 

Razem 

. 
Razem 1 

2 
12 

120 

64 
4 
3 

25 

4 
7 

8o 

25 
2_3 
11 

12 
6 

16 

'S 

2 

8 
12 

s6 
!58 
29 
12 
53 

3o8 

204 
6o 

l 

'7 
11 

26 

73 
2b 

l 

39 
165 

5 
73 

s8o 

383 
l i ,6 
15 
92 

34 
30 

383 

79 
133 
'07 
'3 
'4 

!68 

128 

33 
7 

11 

23 
53 

254 
)02 
74 
67 

'53 
l oso 

711 
!85 

8 
55 
20 

6s 
2 57 

52 
3 

!86 

47 
4 

4 
10 

39 

2 

3 
s o 

43 

2 

4 
6 

19 

53 
8o 
16 
II 

174 

123 
3' 
2 
2 

-

'7 
29 
35 
-
87 

123 
II 

8 
J6 

4~3 
l 053 

"4 
82 

156 
l 888 

l 355 
161 
23 
63 
7 

72 
199 
s8 
2 

249 

168 l 58o 
J. H. 
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. 
WYK AZ ILOSCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w lipcu r. 1906. 

Rok 1905 l Rok 

w Y s ł. A N o w F, 

N azwa W n1iesia.cn Od pocz11tku roku W miesiĄcu 
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W lipcu r. 1906-go przypadało do podzia- 1 na cały miesiąc do przeładowania węgla w Go
lu pomiędzy kopalnie zag!ębia Dąbrowskiego po lorrogu z wagonów drogi żelaznej Warszawsko-
870 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej Wiedeńskiej do wagonów drogi żelaznej Nadwiślań
na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc skiej . Kopalnie wyslaly tą drogą 1743 wagony, 
22 619 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wolały czyli 68 wagonów na dzień roboczy, a przeto o 
154 wagony, winny były przeto otrzymać 154 wagony czyli o SOfo mniej, niż przypada-
22 465 wagonów. Droga żelazna podstawiła lo z podziału. 
20911 wagonów czyli 804 wagony na d_zień ro- W lipcu r. 1906 kopalnie wysłały do War· 
boc_z;f, ~ przeto. o ~554 wagony, cz:r.h o ~0/0 szawy 3507 wagonów węgla, czyli 136 wagonów 
mmeJ, mż kopalme wmny b~ly otrzym~c . Oproez na dzień roboczy; więcej, niż w lipcu r. 1905-go 
tego droga żelazna podstawiła kopalmam ponad o 476 wagonów czyli o 16°/ . W okresie czasu od 
normę 719 wagonów austryackich. 1 stycznia do '31 lipca r. 1906-go kopalnie wysła-

W lipcu r. 1906-go przypadało do podzia- ly do Warszawy 26 793 wagony węgla, czyli 157 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
po 311 wagonów drogi żelaznej Nadwiślańskiej samym okresie czasu r . 1905 o 4360 wagonów, 
na dzień roboczy, co czyn i na cały miesiąc czyli o 20 %. W lipcu r. 1906-go kopalnie wysłały 
8 080 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wolały do Łodzi 4 357 wagonów węgla, czyli 168 wagonów 
112 wagonów, winny byly przeto otrzymać na dzień roboczy; więcej, niż w lipcu r. 1905-go 
7 968 wagonów. Droga żelazna podstawiła 4 375 o 274 wagony, czyli o 70fo. W okresie czasu 
wagonów, czyli 168 wagonów na dzień roboczy, od l stycznia do 31 lipca r. 1906-go kopalnie wy
a przeto o o 593 wagony czyli o 45% mniej, słały do Łodzi 26 908 wagonów węgla, czy li 157 
niż kopalnie winn y były otrzymać. wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa-

W lipcu r. 1906-go przypadało do podziału mym okresie czas u r. 1905 o 3 559 wagonów, 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 73 czyli o 15% . 
wagony na dzień roboczy, czyli 1 897 wagonów I H. 

j>rzegfąu fi teratury górniczo- fiufniczej. 
Treść art91{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g6rniczo=hutnicz9ch. 

Gorny.i Żurnał (1906). Czerwiec. a) M. Gei- ~ krzem. Wyniki badań Bakera i Guillela nad wply
king. Sil11iki gazowe i uiektóre instalrzcye te g o ro- we m krzemu na żelazo. Streszczenie prac, za
dzafu, wylwnane 1v zakładach Kortinga, Deutza i mieszczonych w czasopismach Iron and Steel Jn
Cockerilla dla fabryk z a granicq i w Rosyi (dok.). stitute i Revue de metallurgie. c) A .. lfitinskij. Nie
Autor, przytoczywszy dane o instalacyacl;L silni- które lzopalnie i huty żelazne 1v Austryi i na Tłę
k ów gazowych w ważniejszych hutach niemiec- gr.e:ech (pocz.). Opis kopalni rucły żelaznej w pól
kich, przechodzi do opisu takowych w hutach nocnej części Węgier ( Zipser Gebirge), kopalni 
żelaznych na Uralu. Dalej następuje porównan ie węgla brunatnego w Tallingraben w okolicach 
kosztów oczyszczania gazów sposobem statycznym, Leo ben, kopalni rudy żelaznej w Erzbergu i hut 
t. j. zapomocą skru bE~rów, i sposobem dynamicz- żelaznych w Danawitz, Vordern bergu i Kopfen
nym zapomocą wentylatorów odśrodkowych lub bergu. d) M. Awerlziew. S prawo.sdanie z ·wycieczki 
przyrządów Theise na. Według wyli czeń 'rheise- za granicę w r. 1903 . Autor, laborant przy kate
na pier wszy sposób wypada drożej, gdyż koszt drze chemii analitycznej w wyższej szkole Gór
oczyszczenia 1000 rn gazu wynosi 73 kop., czyli niczej w J ekaterynoslawiu, został wydelegowany 
0,28 kop. na l kon ia i godzinę; drugim sposobem za granicę celem zaznajomienia się ze sposobami 
k oszt oczyszczania wynosi tylko 0,13kop. Wresz- prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych z 
~ie autor wskazuje na właściwości budowy siln i- chemii analitycznej w wyższych zakładach nau
ków gazowych i porównywa koszta urządzenia i kowych w Niemczech, Francyi, Szwajcaryi, Bel
utrzymania maszyny wiatrowej lub gazowej dla gii i Holandyi. Autor zwiedził kilkanaście zakla
jednej z ~ut na Uralu. Jeżeli nie brać pod uwa- d ów naukowych, szczególniejszą uwagę zwracając 
gę wartości gazu wylotowego, silnik gazowy wy- na te, które sto.oownie do swego przeznaczenia 
pada drożej o 0,1 kop. na konia i godzinę. Gdy najbliżej stoją szkoły górniczej w J ekaterynosla
nadmiar wytworzonej sily może znaleźć zastoso- wiu. e) J. S. Nikiel. Dane statystyczne o wytwór
wanie w innych oddziałach fab ryki, wówczas- czości niklu i rud niklo wych. 
koszt utrzymania maszyny wiatrowej jest dwa ra- Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
zy tańs_zy; aniże_li paro wej (l kop. zamiast. 2 kop. HUttenwesen (1906) N!! 26. a) F. Schreyer. Ka
na koma 1 godzlllę). b) W. Postriganiew. Zelaz o i tastrofa w Courrieres. Streszczenie sprawozdania 
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inspekcyi .górniczej o dalszym przebiegu akcyi 
ratunkoweJ . Przyczyna pożaru pozostaje dotąd 
zupełnie niewyjaśnion a. b) O. Bohler. Zmiany czą
stecz kowe, z achodzace w stali slmtlliem hartowania. 
N a podstawie hy{wtezy Benedicksa autor obja
śnia wzrost tw.ardości stali ciśnieniem osmotycz
nem, występuJącero pod wpływem hartowania. 
~astępnie autor objaśnia zapomocą przykładu, w 
Jaki. sposób uj~wnia się ciśnienie osmotyczn e, i 
porownywa zmiany, zachodzące w żelazie i stali 
w stanie stałym, ze zj awiskami, ujawniająceroi się 
przy przechodzeniu rozczynów soli w stan stały . 
c) A . Ossendowski. Badania chemiczne węgli mine
ra/J~ych i innych z wiqzkó w węglowych na rosyjskim 
Dalekim Wschodz ie (c. d.). Tłumaczenie arty kulu. 
zamieszczonego w czasopiśmie Gornyj żurual. · 

N!! 27. a) I Alayer. Górnictwo na wy stawie 
hygienicznej w Wiedniu 1v r. 1906. Ilumienie poża
rów sposobem 3fayera w kopaliliach węgla, objitujq
cego w ·części lotne. Niejednokrotnie zdarza się, 
że w ·czasie tłumienia pożaru, wyniklego skutkiem 
wybuchu g azów, następuje jeszcze szereg wybu
chów, uniemożliwiających dalszą akcyę ratunko
wą. Autor podaje przyczyny tych wybuchów, 
opisuje kilka przykładów, wskazuje na trudności, 
towarzyszące akcyi r atunkowej , a wreszciezazna
jamia ze sposobem, zastosowanym przez niego z 
dobrym wynikiem w kopalni Wilhelm (Morawy) 
i innych. Sposób Mayera polega na stopniowem 
posuwaniu się. naprzód i budowaniem tam, przy
czem po oddzieleniu części szybu lub chodnika 
najstaranniej odświeża się powietrze, zawierające 
zwykle gaz wybuchający . Budowa tam dokony
wa się przez robotników, zaopat rzonych w przy
rządy ratunkowe. b) A. Ossendowski. Badania 
chemicz ue węgli mineralnych i imzyck .zwiqz ków wę
glowych na rosyjskinz Dalekim Wschodzie (dok.). 

N!! 28. a) F. Drobniak. Pogtębianie szybu za
pomocq zamrażania w lwpalni Brzesz cz e · lpocz.). 
Wyniki badań, dokonany ch zapomocą otworów 
wiertniczy ch w miejscowości Brzeszcze, położonej 
w odległości 9 klm od Oświęcimia, wykazały, że 
formacya węglowa zn ajduje się na glęookości 44 m 
i pokryta jest utworami trzęciorzędowymi, dylu
wium i aluwium. Skutkiem obecnoś ci kurzawki 
pogłębianie . dokon ane zostało sposobem Poetscha. 
Autor opisuj e sz~zególowo roboty, dokonane przez 
firmę Gebhardt i Kienig z N ordhauzen. b) K. 
Poech. O różnych gatunkach stali oraz fizycz nych 
i chemicz nych zjawiskach, z achodz qcych pod 1t•ply 
wem harto wallia.' Autor dzieli stal na gatunki za
leżnie od sposobu wytwarzania i skladu chemicz
nego, wyjaśnia zmiany fizyczne i chemiczne, za
chodzące pod wpływem hartowania i wskazuje 
na charakterystyczne części składowe stali, ba
danej pod mikroskopem. c) W Foltz . Ny nek wę
glowy i metalowy 1v czerwcu r. 1906. 

N!! 29. a) I Ksanda. Wiertarki elektryczne, 
stosowanf' przy budowie sz tolni Franciszka Józefa w 
Breth (pocz.). Opis i zestawienie wyników p rak-

tycznych zastosowania elektrycznych wiertarek 
udarowych systemów Siemensa i Halskego oraz 
Siemensa i Schuckerta. b) F: Drobniak. Poglę
bianie szy bu zapomocq zamrażania w l~opalui Brzesz 
cze (c. d.). Opis cementowej obudowy szybu. c) 
Sprawozdanie lwmisyi, wybranej pr.sez Towarzystw() 
austryackich inżynierów i budowniczych celem opra
cowania sposobów odbioru i badania matery alów, uży
wany ch do budowy mostów żela.znych. Badania, do
konan e nad stalą tomasowską i martenowską, do
tyczyły składu chemicznego, pr•jb mechanicznych , 
wytrawiania powierzchni i łamliwości na czer
V\1 ono. 

N!! 30. a) W Stoeger. Kopalnie rudy 111iedz ia
nej i zaklad do eleldroli~vczllego wytwarz ani!! mie
dz i w Miedziance. Opis kopalni, sposobu wydoby· 
wania rud miedzianych i przeróbki ich sposobem 
elektrolitycznym. b) .f. Ksanda. Wiertarki elektrycz
ne, stosowane przy budowie sztolni Franciszka józ efa 
w Breth (c. d.). Porównanie sprawności wiertarek 
ud arowych. c) F. Drobniak. Poglębianie szybu za
pomocq zamrażania ·w kopalni Brz es .-;;cz e (dok.}. 

Stahl und Eisen (1906) N!! 11. a) M. Buhle. 
W sprawie środków prz ewozowych i skladów mate
ryalów surowych w hutach f:elazu ych (J>ocz.). Autor 
dzieli środki przewozowe na dział'a1ące jednora
zowo i ciągle. Do pierwszych zalicza statki pa
rowe, używane w Ameryce . do przewozu rud że
laznych, i wagony kolejowe. ::3tatki amerykań
skie posiadaią w pokładzie tylko jedną lukę dłu
gości .120 m, podzieloną na szereg przedziałów 
poprzecznych. Koszt wyładowania l t rudy za
pomocą urządzeń mechanicznych wynosi 4-5 fen . 
Dalej autor przedstawia korzyści stosowania wa
gonów, wyładowujących się samoczynnie. Szcze
gólną uwagę poświęcono w ostatnich czasach 
urządzeniom, ułatwiającym przejazd na krzywych. 
W budowie kolejek linowych elektrycznych w 
ostatnich czasach poczy niono olbrzymie postępy; 
autor podaje przykł'a d y takich kolejek i ekono
miczn e wyniki ich zastosowania, wreszcie wspo
mina o przyrządach Bleicherta do samoczynnego 
ładowania materyalów do wielkieg o pieca. b) 
E. Hofmann. Napęd elektrycz uy w ·walcowniach trój-
1Valco wych. Wyniki dwuletniej praktyki zastoso
wania napędu elek try cznego w zakładach Peiner 
\V alzwerk. Dla malej walcowni sluży motor prą
du stalego o sprawn ości 330 koni, dl.a walcown_i 
żelaza sztabowego motor o sprawności 750 kom. 
Wywalcowanie l t żelaza zle~t;~ego ~redniej twa:r
dości przy 50-krotnem zmmeJszemu przekrOJU 
wymaga 55 kw godzin . Autor podaje tablice, za
wierające dane o zużyciu energii podczas ~alco
wania różnych g.atunków szyn żelaznych 1 żela
za kształtowego. Koszt stosowania motorów ga
zowych jest wyższy, aniżeli elektrycznych, gdyż 
nie mogą one być obciążone tak, jak te ostatnie, 
a więc pracują z nadmiarnem spożyciem gazu. 
Zwłaszcza niekorzystne są warunki wówczas, gdy 
walcownia znajduje się w znacznem oddaleniu od 
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wielkich pieców, skutkiem czego wypada gaz pod- dowiedli, że przemiana martensyta w perlit pod 
dawać ciśnieniu w celu zmniejszenia przekroju wpływem odpuszczania nie zachodzi równo i stale, 
przewodów gazowych. c) L. Friclle. Przy rzq.d do lecz istnieje je5zcze postać przejściowa pod na
oznaczania całkowitej ilości węgla w żelazie i stali. zwą osmondytu, rozpuszczającego się ~atwo w raz
Przyrząd, zbudowany przez autora, jest wygodny · cieńczonym .kwasie siarczanym. Osmondyt od p o
w użyciu, a każda część pęknięta może być z la- wiada temperaturze odpuszczania 400°. Pod wzglę
twością zamieniona. Roztwór kwasu chromowo- dem twardości osmondyt · znajduje się · pomiędzy 
siarczanego autor używa pięciokrotnie. d) Wy- martensytem i perlitem. c) B. Osann. TV sprawie 
stawa powszechna w Medyolanie. · Krótkie sprawo- zastosowania powietrza suchego 7.!.! JIYOcesie wielko
zdanie. e) Traktat handlowy ze Szwecyq,. f) Koleje piecowym. (pocz.). Niedawno Meissner oglosil 
żelazne na kuli ::r iemskiej. Dane 'statystyczne obej- wyniki stosowania sposobu Gayleya w hucie [za
mują okres czasu od r. 1900 do 190!. włącznie. bella w Pitsburgu. Sprawozdanie to ma na celu 

NQ 12. a) :lf. Buhle. W sprawie środków prze- odparcie zarzutów, jakie powszechnie daly się 
wozo7.!.!ych i skladów materya/ów surowych 1t huta~h słyszeć po ogloszeniu pierwszego sprawozdania 
żelaznych (c. d.). Opis nowych żórawi i suwnic Gayleya. Autor jest zdania, że i w sprawozdaniu 
dźwigarkowych. b) A. Blezinger. Generator dla Meissnera znajduje się wiele miejsc niejasnych a 
niz kich gatunków 7.!.!f!{(la brunatuego. Autor, prze- nawet widoczne sprzeczności. W każdym razie 
zwyciężywszy · poważne · trudności, zbudował ge- przyczyny znacznych oszczędności na koksie, 
nerator do wytwarzania gazu dla silników gazo- otrzymanych przez Gayleya, nie zostały wytlu
wych oraz dla ogrzewania ·z węgla brunatnego, maczone. Odmienny sposób osuszania wiatru ob
zawierającego 50% wody, 5% popiolu i 1% siar- myśli t Steinbart: przyrząd jego składa się z du
ki. Generator posiada kształt pieca szybowego, żego cylindra, wewnątrz którego równolegle do 
ruszt poziomy spoczywa na wózku i wraz z nim osi umieszczone są rury żelazne, przez które prze
może być przesuwany w celu oczyszczenia go od chodzi powietrze; pomiędzy rurami przepływa 
nagromadzonego żużla. Główne zalety dobrego l woda chłodząca. Osann jest zdania, że sposób 
generatora są: 1) łatwość ładowania materyalów ten nie daje żadnych korzyści. Steinbart używa 
opalowych bez straty gazu; 2) równe opmzczanie wody rzecznej, która w lecie jest nie o wiele 
się materyalów, przyczem większe kawałki po~ zimniejsza od powietrza. Do cylindra chłodzące
winny spadać ku środkowi; 3) łatwość usuwania go powietrze wchodzi pod ciśnieniem, co jakkol
popiołu i żużli, i 4) łatwość odprowadzania ga- wiek utrudnia proces ch-lod.zenia, jednakże nie · 
zów. Temperatura gazu, wychodzącego z genn- przyspiesza go. gdyż ilość pracy, potrzebnej do 
ratora, powinna być możliwie nizka. Dalej a utor ochłodzenia powietrza ścieśnionego, jest odpo
mówi o generatorach dla pieców płomiennych i wiedniu większa. d) C. Diegel. Generatory d(a 
zastosowaniu generatorów do pieców pólgazowych materyalów opalowych, objitujqcych ·w smolę, i dla 
z rusztami, przesuwanymi na wózkach. ~) P. Dtt- drobnego koksu. Generator systemu Pintscha dla 
jardin. Nieco technild metnlograficznej (dok.). Opis węgla kamiennego, brunatnego i torfu ma kształt 
podwójnego galwanometru z kamerą wedlug Le pieca szybowego i ruszta poziome. Wytwory su
Ohateliera i opis ulepszonego podwójnego galwa- chej dystylacyi węgla, tworzące się w górnej czę
nometru Saladina. d) E. Freytag. Nowe odlewnie ści generatora, zostają przy pomocy dmuchawki 
7.!.! Niemczech w pierwszych latach dwudziestego 'l.!.!ie- skierowane z powrotem pod ruszta, gdzie podle
ku (pocz.). O urządzeniu odlewni i środkach po- gają rozkładowi na tlenek węgla i wodór. 1'yi:n 
mocniczych wogóle. sposobem gaz zostaje z u pelnie pozbawiony t:illloly. 

NQ 13. a) A. l?.uhfies . . Zjawiska, z achodzqce Sprawność generatora wynosi 70 - 75%. Tegoż 
podczas topienia stali. Autor przyehyla się do zda- wynalazcy generator dla materyalów opalowych 
nia, że tworzenie się dziur gazowych zależne jest w postaci miatu ma kształt również szybowy, 
od składu gazu generatorowego: Badając gaz, lecz ruszta schodkowe. Rura, odprowadzająca ga
znajdujący się w blokach martenowskich i toma- zy, znajduje się w środku generatora; sprawność 
sowskich, przekonał się autor, że skład jego był wynosi 80%. e) C. Reinhardt. W sprawie ozna
jednakowy. Obecność gazu w stali zależy od skla- czania siarki w żelazie i stali ze szczegółnem iewzględ
du materyalów surowych i wreszcie gotowej sta- 11ieniem sposobu miarowego. Autor kreśli rozwój 
li, w której głównie wywiera wpływ krzem. U su- miarowego sposobu oznaczania siarki, który w 
nąć gazy ze stali można przez dodawanie glinu ostatecznej swej formie polega na rozpuszczeniu 
lub krzemu. Wydzielenie lub rozkład tlenku i stali lub surowca w kwasie solnym o c. w. 1,19, 
dwutlenku węgla są zupełne, , gdy stal jest go- skutkiem czego wydziela się siarkowodór, który 
rąca i płynna. Bloki male prędkostygnące za- zostaje pochłonięty przez amoniakalny roztwór 
trzymają znaczne ilości gazów. b) E. H eyn i O. octanu kadmu; odsączony siarek kadmu zadaje się 
Bauer. O bitdowie wewnętrznej stali hartowanej i . odmierzonym roztworem jodu w obecności kwasu 
odpuszczanej. Przyczynek do sprawy wyjaśnienia solnego, a nadmiar jodu mianuje się roztworem 
istoty· składników froostytu i sorbitu. Badając tiosiarczanu sodu, zawierającego krochmal. Autor 
·stal narzędziową o zawartości 0,95% C, autorzy daje wyczerpujący opis przyrządu, sposobu do-
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konywania oznaczeń, przyrządzania roztworów przeszkody do kolonizacyi europejskiej, która da 
miarowych i ustalania ich miana. f) E. Freytag. początek rozwojowi rolnictwa. Zużytkowanie si
Nowe odlewnie w Niemczech w pierwszych latach ły spadku wód olbrzymich wodospadów zastąpić 
dwudziestego wie/m (c. d.). Opis ważniejszych od- może w części brak na miejscu węgla kamienne
lewni niemieckich. go, którego zresztą ilości niezbędne mogą być 

Revue universetle des mines (1906). Kwie- sprowadzane z Rhodesii lub Europy. b) R. d' An
cień. a) A. Habets. ~vstawa powszechna w Leo- drimond. Hydrologia. Jej metody, postępy nowo
dyum w r . 1905 (c. d.). Górnictwo. Sprawozda- czesne i zastosowania. c) B. Br(lugh. Zastosowa
nie zawiera opis wystawionych przez Towarzystwo uie żelaza w starożytności. Antor na podstawie 
Westfalia urządzeń mechanicznych do sprowadza- dokumentów historycznych i badań nowoczesnych 
nia podsadzki płynnej, stempli żelaznych do obu- kreśli obraz stanu metalurgii i zakresu zastosowa
dowy chodników i urządzeń do skrapiania. Kasa nia żelaza od czasów najdawniejszych. 
przemysłowców górniczych w Bochum wystawiła Czerwiec. a) E. Abendanon. Budowa geolo
piękną kolekcyę przyrządów do mierzenia prądu giczna zagłębia Czerwonego w prowincyi Se-Czuan 
powietrza w kopalni, mając na względzie zazna- w Chinach (pocz.). Po ·krótkim opisie kraju pod 
jornienie z rozwojem .techniki tych przyrządów i względem geograficznym i politycznym autor po
stopnia ich dokładności; obok widkiej liczby przy- daje wyniki spostrzeżeń geologicznych, zebranych 
rządów starych zasługują na uwagę nowe anemo- w czasie przejazdu Yang-tsekiangiem. b) O. Dany
metry przenośne, a mianowicie: anemom&try Fues- Renault. Najnowsze postępy analizy elektrolitycznej. 
sa z mechanizmem zegarowym, samoczynnie włą- W ciągu ostatnich dwóch lat chemicy angielscy 
czającym i wyłączającym licznik; anemometr Ro- dokonali dwa ważne ulepszeuia w analizie elek
senmiillera. również z mechanizmem zegarowym, tralitycznej a mianowicie zastosowanie katody 
lecz puszczany i zatrzymywany ręcznie, przyczem rtęciowej i elektrodów ruchomych. Zastosowanie 
chronometr i licznik działają jednocześnie; ano- katody, pokrytej rtęcią, daje możność jednoczes
metr różniczkowy Schultza, pozwalający mierzyć nego oznaczania dwóch składników soli metalicz
prąd o prędkości 0,02 do 0.05 m na sekundę . Syn- n ej; elektrolizując np. siarczan miedzi, otrzymu
dykat frzemysłowców górniczych w Westf<~lii jemy metal, zamalgamowany przez powiększenie 
urządzi wystawę przyrządów ratnnkowych, która wagi rtęci na katodzie, a w roztworze kwas siar
budziła powszechne zainteresowanie. Sprawozda w- czany. Tą- drogą można oznaczyć kwas i metal 
ca opisuje najnowsze przyrządy ratunkowe Dra- w siarczanie miedzi, cy nku, niklu i żelazie. Na 
gera i Guisberga, typu Schamrock oraz urządze- zastosowanie katody ruchomej po raz pierwszy 
nie st.acyi ratunkowej w kopalni Schamrock. b) zwróci! uwagę Perkin w r. 1903; wkrótce potem 
Elektryczna lampa bezpieczelistwa pomyslu D. Tom- Gooch i Medway użyli jej do analizy metali dro
masiego. Zastosowanie elektrycznej lampy Tom- gą elektrolityczną. Dzięki ruchomej katodzie me
masiego zapewnia zupełne bezpieczeństwo w ko- tal osiada bardzo szybko i analiza trwa kilka
palniach, zawierających gaz ziemny, w prochow- dziesiąt minut zamiast 6- 8 godzin. Autor opi
niach, podręcznych magazyn ach materyułów wy- suje przyrząd elektrolityczny z ruchomą katodą, 
buchowych i wogóle tam, gdzie iskra może wy- wykonany według jego wskazówek przez firmę 
wołać wybuch. Zwykła lampka nie zapewnia Hugershoff w Lipsku. Katoda otrzymuje ruch 
bezpieczeństwa, które ma miejsce jedynie wów- obrotowy od małego motoru elektrycznego, któ
czas, gdy zetk!.!ięcie się żarzącego włókna lampki rego największa liczba obrotów na minutę wyno
z powietrzem jest zupełnie wykluczone. Lampka si 1800, 110 wolt i 0,3 amp. c) wpzyw dziewię
żarowa według Tommasiego znajduje się wewnątrz dogodz inilego dnia robocz ego na wydajnośG' robotni
szklanego cylindra, zakrytego szczelnie pokryw- ka w kopaliliach węgla kamiennego w Austryi. Fra
kami metalicznemi; połączenie lampki z przewod- wo o dziewięciogodzinnym dniu roboczym w ko
nikami prądu może mieć miejsce tylko w takim palniach austryackich weszło w życie d. l lipca 
razie, kiedy zaró wno lampka jak i cylinder są całe. r. 1902. W celu wyjaśnienia wpływu długości 

Ma_j. a) H. Battgenbach. Przysetość uiezależ- dnia roboczego na wydajność pracy robotnika do 
nego pa{zstwa Kongo pod względem przemystow_vm. l statystyki górniczej została wprowadzona odpo
Autor w krótkości podaje wyniki badań, d oko- wiednia rubryka i zestawiono dane o wydajności z 
nanych. w ciągu ostatnich dwóch dziesiątków lat lat 1901, 1903 i 1904. Z danych statystycznych 
w celu poznania Afryki środkowej, oraz objaśnia, wynika, że w 175 kopalniach wydajność robotni
w jaki sposób obszerny ten kraj został objęty w ka wzrosła, w 78 przeciwnie uległa zmniejszeniu, 
posiadanie i przekształcony na niezależne pań- w 49 doznała nieznacznego wzrostu lub zmniej
stwo Kongo. Dalej autor zaznajamia z wynikami szenia. W kopalniach węgla kamiennego i bru
prac poszukiwawczych i zachę ca kapitalistów i natnego wzrost wydajności w latach 1903 i 1904 
przemysłowców do bliższego zapoznania się z tym wynosi średnio 4- 10 %; jedynie kopalnie w Ga
bogato od natury uposażonym krajem. Złoża rud licyi wykazują zmniejszenie w kopalniach węgla 
miedzianych, żelaznych i cynowych są niewyczer- l kamiennego 12% i 7% a w kopah1iach węgla 
pane. Według autora klimat kraju nie stanowi brunatnego 29% i 13%. W. K. 

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



M5. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 169 

Nowe książki. niach elektrycznych i rozumieć ich działanie. 
E. Rosenberg. Elektrotech11ika prq.riu silnego. Książka E. RosENBERGA przyniesie bez wątpie-

Wyklad popularny dla tech11ików, monterów, 11wszy- nia pożytek nie tylko monterom i maszynistom. 
nistów, ślusarzów i t. p . Pr.<.Jelożyl Zvgmunt Stra- Prąd elektryczny odgry\va dzis~aj niezmiernie 

.szewicz. Wydawnictwo Stowarzyszenia techników w ważną rolę w technice i technik współczesny spo
Warszawie. Warszawa 1905. Cena 2 rub. 40 kop. tyka się z nim coraz częściej. Zasady elektro-

Książka E. łC.osENBEHGA przeznaczona jest w techniki stały się prawie równie niezbędnym ele
pierwszym rzędzie dla robotników, zatrudnionych mentern ogólnego wykształcenia technicznego, jak 
w przemyśle elektrotechnicznym i przy urządze- zasady mechaniki. Kto z inżynierów lub techni

·niach elektrycznych. Ma ona obznajmić ich z ków nie wyniósł ze szkoły dostatecznych znajo
zasadami elektrotechniki, wyjaśnić ii:n działanie mości tego przedmiotu i nie ma czasu lub chęci 

.maszyn i przyrządów, z którymi najczęściej mie- studyować dziel specyalnych, ten z książki niniej
wają do czynienia, zawiera więc wyklad zasadni- szej może obznajmić się prawie bez trudu z rze
czych zjawisk elektrycznych, opis generatorów i czarni najważniejszemi. Jeżeli kto zamierza przy

. motorów prądu stałego, zmiennego i wielofazo- stąpić ~o studyów gruntowniejszych, ten również 
wego, przyrządów mierniczych, lamp i t. p. Ze odczyta z korzyści~ na wstępie książkę E. RosEN
względów na wyżej wskazane kolo czytelników BERGA. Pozna on tutaj odnośne zjawiska ze stro
.autor usilowal uczynić wyklad swój możliwie ny jako'Ściowej, co ułatwi mu w następstwie zro
·elementarnym. Każdy, kto zna najprostsze dzia- zumienie stosunków ilości o\\ ych. Oprócz tego, po
-lania arytmetycżne, może książkę tę czytać i ro- siadając już przedmiot w zakresie elementarnym, 
zumieć. będzie on latwiej odróżniał rzeczy zasadnicze od 

Pomimo tak elementarnego zakresu wyklad szczegółów podrzędnych w książkach specyalnych. 
E. RosENBERGA nie jest jednak wcale powierzchow- Ze względu na szerokie .zastosowanie elek
ny . .Autor zdolal przedstawić jasno i gruntownie tryczności w przemyśle górniczym i hutniczym 
·najbardziej złożone przedmioty. Kto uważnie l książka E. RosENBERGA może okazać się wielce po
przeczyta jego książkę, ten będzie mógł swobod- żyteczną i dla pracujących przy urządzeniach 
nie oryentować się w najważniejszych urządze- elektrycznych w kopalniach i hutach. 

Kronika bie~ąca. 
Dolomity gór Ki~leckich. ~ineralog!a ~- j . Ro_zmiary '~.V:t;wór?~ości dolomitu w g~rach 

J ASTRZJtBOWSK!EGO (r. 1851), w częśc1 ~szczegolneJ" K1elecloch okresile ŚClsle dość trudno. Liczby 
tyle cennych zawierająca wiadomości o naj- odnośne, które znajdujemy w rocznikach pań
skromniejszych nawet odmianach rozmaitych ka- stwowych statystyki górniczej (a w części także 
mieni użytkowych Królestwa, dolomit "dla jego w "Księdze adresowej przemysłu Królestwa"), są 
małego dla nas znaczenia" zbywa kilkuwierszową zbyt nizkie, zwłaszcza, gdy się je zestawi z ilo
tylko wzmianką. Tłumaczy się to tern, że dolo- ścią czynnych w okręgu pieców martenowskich i 
mit względnie· bardzo niedawno stanął u nas w z ich wytwórczością. W rocznikach tych zresztą, 
rzędzie kamieni użytkowych. W Kieleckiem, jak sama ich redakcya zaznacza, dział kamienio
ściślej zaś mówiąc w dawnym naszym Wschodnim lornów jeszcze bardzo daleki jest od poprawno
okręgu górniczym, nastąpiło to dopiero w r. 1889, ści. Według wiadomości, zebranych na miejscu 
kiedy zakłady Ostrowieckie (Klimkiewiczów) zaczę- w łomach, w latach ostatnich (gorszych) ilość wy
ły wyrabiać stal martenowską. Dopiero przy tej dobywanego dolomitu miała dochodzić do 1000 wa
okazyi dolomit znalazł szersze zastosowanie jako gonów rocznie. Cena dolomitu większa jest od 
środek, służący do defosforyzacyi przerabianego ceny kamienia wapiennego, używanego w charak
na stal surowca*). Dawniej zaś dolomit rzeczy- terze topnika w . procesie wielkopiecowym; cent
wiście małe posiadał znaczenie. gdyż zakres za- nar tego· kamienia w hutach żelaznych dorzecza 
stosowań jego byl bardzo szpzuply, a same za- Kamiennej kosztowal w ostatnich latach 6,5 kop., 
stosowania nader skromne i tego rodzaju, że w centnar dolomitu zaś 8,5 kop. (25 rb. za wagon). 
nich dolomit brał udział na równi albo też w za- Dolomit należy do skal, dość często wystę
stępstwie skal innych, choćby takich, jak np. pujących w pasmie gór Kieleckich. Wychodnie 
zwykły wapień. jego mieszczą się tutaj za malymi wyjątkami 

*l Pierwszy łom dolomitu, za wskazówką znanogo geo loga 
~ p. A. Michalskiego, zało:tony został w Dołach Biskupich w dolinie 
JSwiśliny (powytej_Nietuliska). J'~st to dziś największy łom dolomitu 
w całym okręgu Wschodnim. 

pt;awie tylko wśród osadów dewońskich i to 
przeważnie środkowo-dewońskich, pomiędzy któ
rymi występuje on niekiedy w bardzo potężnych 
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masach. Wygląd zewnętrzny tych dolomitów 
nie jest charakterystyczny, ale przy pewnej 
wprawie po dostatecznem napatrzeniu się można 
je prawie za wsze od wapieni odróżnie. Z trafia
jących się w nich minerałów obcych godne uwagi 
są baryt (Chelmc:e, Zagnańsk) i kruszec ołowia
ny (Chelmce). Skład chemiczny dolotnitów kie
leckich ilustrują przytoczone poniżej wyniki roz
biorów rozmaity ch ich próbek, zebranych pod
czas wycieczek w Kieleckie w latach 1902-1905. 

------7--1 -'-------2 1 3 1 4 1 5 1 6 ----'----7 --'--l s_ 

l 'l l 
Osad 

nierozp. 
w HOl 
.Al203 
Fe O 
MnO 
C a O 
M gO 
002 

6,52 0,38 1,63110,69 1,621 3,641 1,801 1,47 
o,o~ o,u o,131 0,49

1 
0,95

1 
0,9'~ o.pl 0,14 

1,3D 0,80 0,68i 1,501· 0,(91 0,(91 0,54 1,21 
0,22 0.23 0,24 0,29 0,22 0,17 0,26 0,36 

28,54 31,52 30,18:26,55130,72'30,00131,48130,29 
19,30120,04 20,59,18,33120,14119,75119,62 20,31 
44,85 ,47,42 46,92,42,1146,8945,87146,80147,09 

l) Bodzentyn. Próba dolomitu, wzięta u 
stóp góry Zamkowej. przy wjeździe do miasta, 
obok mostu. Ten sam. dolomit występuje tutaj 
także w dole uliczki W ąchockiej, prowadzącej do 
drugiego (mniejszego) młyna wodnego. 2) P1;óba 
dolomitu, występującego na lewym brzegu Swi
śliny, poniżej młyna ,w Sitkach (18-ta warstwa 
przekroju Swiętomarz-Sniadka-Sitki w opisie Gu
RICHA). 3-4) Dolomity, występujące na prawym 
brzegu Świśliny z obu stron wejścia do parowu 
Chmielecin , prowadzącego z doliny rzeki do wsi 
Sierzaw. Wychodnie tych dolomitów znajdują 
się w odległości 1

/ 2 wiorst-.y drogi z biegiem rze
ki od wychodni dolomitu M 2. 5) Doły Bisku
pie, łom dolomitu. 6) Chelmce, . góra Kościelna. 
7) Chełmce, góra Szlachetna. W dolomicie tej 
góry, jak w dolomicie z Zagnań s ka, trafiają się 
kawalki z .Amphipora ramosa. W edlug mapy prof. 
J. SJEMIHADZKIEGo, zamieszczon ej w t . VIII Pamięt• 
ni/w Fizyograficz nego, góry w Chelmcach mają się 
składać z kwarcy tu. 8) Zagnańsk, łom cłolomitu. 

Poza granicami obszaru, zajętego w Kielec
kiem przez osady formacyi starszych, paleozoicz
nych, znajdujemy tutaj dolomit także w cbrę!Jie 
rozpościerania się pokładów tryasowego piaskow

zn.alezio.n<? go również i w kilku innych punktach, 
mianowicie pod Suchedniowem, w Szałasie, Dlu
gojowie, Kopciowej Woli, Kucembowie. Prawdo
podobnie na pomienianym obszarze jest on i bar
dziej rozpowszechniony, tylko dotychczas stale by
wal przeoczany, zwłaszcza, że z wyglądu zewnętrz
nego niepodobna odróżnić go od wapienia lub 
marglu . Podajemy tu wynik rozbioru chemicz
nego takiego dohm1itu, pochodzącego z pod Su
chedniowa. 

Osad nierozpuszczalny w HOl 
.Al203 
Fe O 
MnO 
CaO 
M gO 

13,13 
1.26 
2;17 
1.04 

26;88 
15,68 
40,32 002 

(Chemik Poloki ). K. Koziorowski. 

Olbrzymia maszyna do prób mechanicz
nych.*) Odlewnia Soho w Birmingam buduje 
obecnie dla wydziału mechanicznego uniwersyte
tu w Birmingam wielką maszynę do próbowania 
całych części konstrukcyjnych jakoto: belek, ko
lumn, części mostów i t. d. Maszyna ta zbudo
wana jest dla prób na zerwanie, ściskanie i wy
trzymałość poprzeczną. Moc tej maszyny dosię
ga 300 t, długość 21 m, waga części metalicznych 
85 t; działa ona zapomocą ciśnienia wody, lecz. 
zakładanie prób długości od 9 m do jak najmniej
szych odbywa się zapomocą motoru elektryczne
go. Maszyna ta będzie jedną z naj większych, ja
kie zostały zbudowane dotychczas. Z astosowanie 
maszyn tego typu ma znaczenie doniosłe, gdyż 
próby, zapomocą nich dokonane, mogą zapobiedz 
w przyszłości katastrofom tego rodzaju, jaka mia~ 
la miejsce w Oharing-Cross. w: K. 

Wytwórczość surowca w Królestwie Pol
skiem w r. 1905.**) 

Towarzystwo Huta Bankowa 
Zakłady Ostrowieckie . . . . . 
Tow. zakl. metalur. B. Hantke- Huta 

Częstochowa 
Towarzystwo Starachowickie 
Zakłady Chlewiska . 

" Stąporków . 
" Przysucha (Janów) 

pudów 
3 265 025 
3 916 851 

3150 867 
439 779 
273128 
710 055 

Huta Katarzyna . . . . . 
Tow. Sosnow. fabryk rur i żelaza-Hu-

ta Zawiercie . 
Zakłady Niekłań (Furmanów) . 

" Bliżyn 
Razem 

51547 
l 278160 

2 377 496 
16802 
~1305 

15 501015 

ca pstrego, zwłaszcza tych, co przypierają do 
utworów starszych od strony północno-zachod
niej. Dolomit ten ma znaczenie podrzędne , zwią
zany bowiem jest ściśle z występowaniem rudy 
żelaznej, której złoża w charakterze nadkładu pa
rolokciowej tylko grubości warstwą oddziela od 
leżących ' wyżej rozmaitej miąższości (zależnie od 
stopn ia zmycia) pokładów piaskowca pstrego. 
W t. XIII-ym Pamiętnilca Fi:ayograjicznego poda
ny został skład chemiczny takiego dolomitu, zna- -
lezionego w r. 1891 w R ejowie. W ostat.nich latach 

Temperatura w kopalniach Witwatersrand. 
Wiadomo, że temperatura wzrasta wraz z zaglę --

*) R ovue universelle des mines, r. 1906, luty. 
••) J'rzeglp.d Górniczo-Hutniczy, r . l~Oii, :N! 11, str. ~U9. 
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bianiem się w ziemię. Stopniem geotermicznym 
nazywamy ilość metrów, na którą musimy opuś
cić się w gląb ziemi, ażeby temperatura pod
niosła się o jeden stopień. Stopień geotermiczny 
bywa bardzo różny w zależności od tego, ezy po
miary robimy sondą, czy też mierzymy ją w ko
palniach. Większość sondowań dała rezultat (po
za obrębem pasa wulkanicznego) n astępujący: na 
jedeń stopień geotermiczny wypada 30- 35 m. 
Odm1enne dane otrzymujemy z pomiarów w ko
palniach: · w kopalni Lac Superieur stopień geo
termiczny dochodzi do 124 111, w Bootle Water
works do 130 m, w Przybramie (w Czechach) od 
60 do 63 m. Niedawno wykonany przez p . HuGR 
F. MARRIOTTA szereg pomiarów w kopalniach złota 
Witwat9l·srand potwierdza do pewnego stopnia 
pomiary, robionę w najgłębszych dotychczas 
kopalniach, t. j. Lac .Superieur, i daje nam nowe 
cyfry. Do głębokości 800 m pomiary robione 
były Mrmometrami zwyczajnymi, poza tą głębo
kością do l 300 m temperaturę mierzono w otwo
rach sondy, co zwłaszcza jest ciekawe. Najwyż
sza osią~mięta w ten sposób temperatura (na głę
bokości l 300 m) doszła do 28,3°, przyczem jeden 
stopień geotermiczny ·wynosił 111 nz. Przeciętny 
stopień geotermiczny, wyprowadzony z pomiarów 
powyższych , wynosi 118 m, co odpowiada nastę
pującej temperaturze na odpowiedniej głębokości: 

300m 20,50° 
600 " 23,07° 

l 300 " 28,30° 
2 400 " 39,00° 

Badania wykazały, że obecność żył pocho
dzen~a wybuchowego wplywa na wzrost tempe
ratury; odwrotnie przewietrzanie naturalne ko
palni obniża temperąturę o 5°. Należy zauważyć , 
że kopalnie Witwatersrand należą do najsnuh
szych na kuli ziemskiej·, co również wywierać musi 
p.ewien wplyw na temperaturę. Co jednakowoż 
jest bardzo ważne, to fakt, że zarówno w oma
wianej kopalni, jak i w kopalniach Lac Supe
rieur od czasów bardzo już odległych nie zacho
dziły żadne przegrupowania wybuchowe, które 
mają naogól znaczny wpływ na wzrost tempera-
tury wewnątrz ziemi. (Wszechświ at). 

podwójnym. Bylo zatem razem pod ziemią i na 
powierzchni 176 579 m, t , j. o 21 7 49 m więcej, 
niż w roku poprzednim. Do poruszania ·wózków 
użytych bylo pod ziemią koni 73, na powierzch
ni koni 32. 

Z maszyn parowych wyciągowych bylo w 
ruchu 12 o mocy 1371 k. p~ Z tych dwie pod
ziemne: jedna o mocy 22 k. p. do wydobywania 
linowego urobku, drug'ł. pozioma i l podnośnica 
parowa o mocy 14 k. p. Prócz tego bylo 19 ma
szyn wodociągowych o mocy 3 350 k. p.; z tego 
14 podziemnych o mocy 2 350 k. p. Maszyn pa
rowych do pędzenia zakładów segregacyjnych 
było 190 o mocy 95 k. p., 3 maszyny parowe 
przewietrzające o mocy 54 k. p. i 5 maszyn pa
rowych o mocy 560 k. p. do poruszania 9 dynamo
maszyn, z czego jedna maszyna pędzona byla 
przez maszynę separacyjną. Dynamomaszyny 
slużyly po części do oświetlania, po części d,o 
wytwarzania energii, a mianowicie do pędzenia 
3-ch motorów do lańcuchowego i linowego wy
dobywania urobku, 3-ch motorów do szczegółowych 
przewietrzań w kopalni i 2-ch motorów do pędzenia 
urządzeń separacyjnych. Wreszcie byŁy w uży
ciu: 4 wązkotorowe i jedna normalnotorowa lo
komotywa o mocy 509 k. p. Do przewietrzania 
kopalni służyły 3 wenty la tory parowe (wśród 
tych jeden systemu GuiBALA), doprowadzając ogó
lero 2 350 m3 powietrza na minutę, tudzież 3 wen
tylatory elektryczne (wśród tych l systemu Rrr
TINGERA, l ~;ystemu PELZERA), wyprowadzające ogó
łem 1100 n-z3 powietrza na minutę. Dlugość prze
wodów telefonicznych wynosiła 54550 m wraz z 
31 stacyami. W warsztatach przygotowawczych 
bylo: 7 separatorów, 11 sit do .segregowania, 22 
taśm sortowniczych, 11 taśm do przenoszenia 
cial krzepkich, 6 stolów sortowniczych, 12 huśta
wek i 5 podnośnic. 

W kopalniach węgla brunatnego 
by lo: 9 426 m dróg szynowych p0dziemnych, z 
czego 931 dwutorowych, 20 940 m dróg nadziem
nych, z c;;ego 748 m dwutorowych, a więc razem 
30 366 m, t. j. o 18 894 m mniej, niż w roku po
przednim. Dróg szynowych kopalnianych leCin
nych bylo l 000 m, a dróg nadziemnych 19 952 
m. Do poruszania wózków używano w kopalni 
koni 12, nad ziemią koni 20. Kolei drewnianych 

Najważniejsze urządzenia w kopalniach nie bylo wcale w zastosowaniu. Maszyn paro
galicyjskich w r. 1904. W kop a l n i a c h wych bj lo w ruchu 4 o mocy 160 k. p., ma
w ę g l a kam i e n n e g o. Dróg żelaznych bylo szyn wyciągowych 3 o mocy 104 k. p., z czego 
w kopalniach ogólero 145 128 m, t. j. o 25 781 m 2 maszyny wodociągowe podziemne o mocy 50 
więcej, niż w roku poprzednim. Z tej ilości by- k. p. Prócz tego uyl jeden 8-konny wentylator 
lo dróg: 53 267 m dwutorowych, 1355 m trzyto- GmBALA, pędzony wodą i dostarczający 300 m 3 po
:rowych, 21 650 m konnych, 1310 m lańcucho- wietrza na minutę, l piec ciągowy, l płuczka, 
wych, 1820 1n linowych. Prócz kopalnianych pędzona wodą, o mocy 4 k. p., 2 separatory, l 
.bylo 31451 m . dróg na powierzchni, t. j. o 4 032 m stól soJ:towniczy i 16 000 m przewodów telefonicz
mniej, niż w roku minionym. Wśród tych bylo 1 ny.ch. W kopalniach hr. RoMANA PoTOCKIEGO w 
2359 m dróg wózkowych, 4 720 m konnych, 2800 l Skwarzawie i Potyliczu były 3 sztolnie ogólnej 
.m elektrycznych, 10 460 111 wązkotorowych a długości 962 m, służące do wydobywania urobku 
11112 m normalnotorowych, z czego· 400 m o torze i do odwadniania. 
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W żup a c h_ s o l n Y? h. Długośó dróg szyno- l Do od wadniania kopalni galmanu hr. PoToc-
wych w kop~lm wy~os1ła..., 73 434 m, z cze~.o KIEGO w Górce i Trzebiance- Wodnej służy sztol-
68 279 m drogr konneJ,. 18t5 m ? torze. podwoJ- ni a l 350 111 długa; do odwodnienia kopalni gal
nym, oraz 11 244 m drog na powrerzchm, z cze- manu w Niedzieliskach-sztolnia 320 m dl. 
go. _9 490 .m dla lokon;totY:w, 340 1n o .torze P.o- W calej Galicyi było ogólem dróg szyno
troJnym 1 2_ 080 11 l drog Jm~wy?h. Ogołem drog wyclt: w kopalniach węgla kamiennego: 145 128 
8~ 678 m, .t.. J. o 4 218m .wr~lCeJ, mż w roku poprzed- m pod ziemią i 31451 m na powierzchni, w ko
n~m~ Procz ~yszcze~oln~onych było~ 46? m_~ro- palniach węgla brunatnego: 9 426 tn pod ziemią 
g war~elma?h soh, t. J. ? 5?1 m ,więceJ, m z w i 20 940 na powierzchni, w żupach solnych: 73 434 
roku_ poprzed~rm. Do pocrą~ow wozkowych ko- m pod ziemią i 11244 m na powierzchni, w in
pa~manych uzyt!ch było ogołem kom 24. nych kopalniach: 8 360 m pod ziemią i 750 m na 

Maszyn palowych b_yło w ruchu _9 o mocy powierzchni, razem 236 348 m pod ziemią i 64 385 
482 ~· E· do wydo~y:wama ur~bku ?zyh do ~oru- m na powierzchni, t. j. ogółem 300 733 m. Z ogól
szan.Ia lat~k, tudzrez do wyeragama wody 1 su- nej tej ilości drc\ 0' szynowych przypada 58 71% 
rowwy; dwie o mocy 12 k. P· do wydobywania na kopalnie wę0'11' kamienneO'o 2816% na ~upy 
urobku i sol~nki zarazem, _j edna masz.yn~ paro- solne, 10,10% na!:'>kopalnie węgla bru~atnego a 3,03 ~ 
wa ~ mocy oO k. p. do wyJazd_? robotm_kow z ko- 1 na resz tę kopalni. .o 
palm, 2 lokomotywy o mocy ltO k. p .. Jedna ma- . . 
s~yna :parowa o mocy 4 k. p. do pędzenia kolei l Z m~szyn parowych było w uzycru: 26 ma-
hnoweJ, 5 maszyn parowy ch 0 mocy 250 k. p. do l szyn ":YCiągowych o mocy 2 038 k. p., 38 maszyn 
pędzenia 5 młynów soli, 1 maszyn a parowa 0 mo- wod?crągowJ:ch o n:ocy 6 069 k. p., 2 maszyny 
cy 50 k. p. do pędzenia młyna kainit.owego. 1 wycrągowe 1 wodoCiąP:owe zara.zem o mocy 12 
maszyna parowa o mocy 80 k. p. do pędzenia ·k. p. , 28 maszyn do roznych celow o mocy 1402 
dynamomaszyny w celu oświetlenia, tudzież do k. p., 9 lokomotyw o mocy 679 k. p., raz~m 103 
pędzenia motoru kolei lin owej i jednej piły, 1 mo- maszyny parowe o mocy 10_200 k. P· 
tor parowy o mocy 3 k. p. do pędzenia wentyla- . Z przy~·ostu w długo.śCiach drog szy_no.wych, 
tora, 4 maszyny parowe o mocy 96 k. p. do róż- ktory wyn~srł w r. 1904 ogołE;lm 8113 rn, Dl;l·JWiększY: 
nych ?elów i jeden kierat konny do wyciągania procent t. J. około ~2% z dotyc~czasoweJ długoś?r 
solankr z szybu w koszach ze skóry. przypada na kopalme węgla kamrennego, następme 

. V.l warzelniach soli było w ruchu 23 pan- na żupy soln~ p_r~ypada około 5% i natomiast rażącY: 
Wl~ warzelniane o powierzchni ogólnej 1463 m 2, ubytek w I.losCI . 62% dług~sc1 dotychczasoweJ 
procz tego 3 panwie zapasowe o powierzchni 200 spostrzedz s1ę daJe w kopalmach -;ęgla brunat~ 
rn 2

, 71 suszarni systemu KLEEBERGA 0 powierzchni n ego,. co . m~głoby starczyć. za do w od upadku teJ 
1137 m 2

, 10 840 rn przewodów (rurociagów) solan- gałęz1 gormctwa w Gahcyr. Zd . v .. . 
k h 33 b . ' ] · 1 k · · . · zzsla-w .n.amznskz. owyc , z 1ornr n so an owe o poJemnosci 
5 983 m3

, l panew o powierzchni,30 m 2
, 2 s krzyn- Sprostowanie. 

kowe aparaty zagrzewalne o pojemności 5m3, tu-
dzież 14 202 .m przewodu rurowego na wodę Bilans Towarzystwa Czeladzkiego. W po-
słodką. mieczczonym w M 4-ym Przeglqdtt Górnicz o-Hut-

Urzą d z e n i a i n n y c h kop a lit g a l i- czego (str. 144 - 145) bilansie Towarzystwa Oze
c y j ski c h były w zestawieniu zbiorowem na- ladzkiego powiedziano w końcu, co następuje: 
stępujące: Dróg szynowych było S 360m, z czego "Dywidendę postanowiono wypłacić w wysokości 
6 860 m dróg wózkowych a 1400 m dróg kon- 110 fr. ocl każdej dawnej akcyi (6 500 akcyi po 
nych, z tych 760 lit o torze podwójnym. Prócz 500 fr .), co czyni 22%. Ustęp powyższy powi
tego bylo 750 m dróg "na dniu", z czego 400 nien brzmieć, jak następuje: "Z zysków roku 
m dróg wózkowych a 050 m dróg konnych, razem sprawozdawczego postanowiono wypłacić dywi-
91]0 m. Do wydobywania z kopalni i ciągnienia denclę w wysokości 60 fr. od każdej dawnej akcyi 
wózków na powierzchni uży to 4 koni. Maszyn 1 (6 500 akcyi po 500 franków) . Nadto właścicie
parowych by lo w ruchu: jedna o mocy 25 k. p. l om dawnych akcyi postanowiono wypłacić po 50 fr. 
do wydobywania urobku i 5 o mocy 2 200 k. p. od akcyi, które pochodzą z nieroidzielonych po
(z czego 2 o mocy l 000 k. p. pod ziemią) do między akcyonaryuszy zysków z lat poprzednich, 
wydobywania wody, 1 o mocy 40 k. p. do robót nie wypłaconych we właściwym czasie a przeto 
przygotowawczych, l o mocy 15 k. p. do pędze- n ależących i rozdzielonych pollliędzy właścicieli 
nia o dynamomaszyn w celach oświetlenia . Prócz dawnych akcyi teraz, kiedy wprowadzony został 
tego był' o w ruchu: 12 sit osadowych, 14 bębnów nowy zastęp akcyonaryuszy, którym z zysków lat 
sortowniczych, 2 sortownice, l g niecalnia, 6 se- ubiegłych nic się nie należy; owe 50 fr. od akcyi nie 
gregatorów. 2 elewatory, l walcownia i l pod- mają przeto nic wspólnego z dywidendą za rok 
nośnica . sprawozdawczy". 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabiński. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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