
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASO.PJSMO. POSWlĘCONE ~.PH.A WOM PRZ.EMYSI.,U GÓltNlCZ.I~GO I HO'l'NICZI~~GO. 

M 8 (62). Dąbrowa, dnia 15 październil{a r. 1906. Tom III. 

ROZPORZĄOZENJA. R Z Ą O O W E. 

O zmianie uzupełnieniu uwag do § 39 przepisów najmu, lecz liczy się od czasu rozpoezęeia przez 
prowadzenia robót górniczych ze względu na ich bezpie- robotnika pracy. 
czP.ństwo . Z powyższego wypływa, że we wszystkich 

Zarządzający ministerstwt:m handlu i prze- tych wypadkach, goy z robotnikiem zawiera się 
myslu dnia. 19 czerwca r. 1906 przedstawi! do nowa umowa najmu, t. j. na uowych warunkach, 
senatu rząclzącego w celu ogłoszenia nowy tekst lub wznawia się poprzednia po upływie więceJ 
uwag do § 39*) przepisów prowadzenia robót gór- niż siedmiu dni od objęcia przez robotnika pracy, 
niczych zc. względu na ich bezpieczeństwo treści zarząd zakładu obowiązany jest natychmiast 
następującej: przyoblec tę umowę w formę księżeczki zarobko-

U w a g a l. W każdej kopalni węgla po- wej, i postanowienie art. 134 o terminie siedmio
winna być utwo1·zona partya ratunkowa z robot- dniowym 11a wydanie książeczki rzeczonej w <ła
ników. wprawionych do pracy wśród gazów, nym wydadkn nie ma zastosowania. 
szkodli W):ch. dl_a oddychania. (Ciąg dalszy tego Wyjaśniona powyżej treść prawa stwierdza 
postauow1ema .Jest zgodny w zupełnośei z poda- się i zapomocą rozpatrzenia istoty sprawy. Jeżeli
nym w .'\!! 16-ym Prseglq.d11 G6miczo-Hutniczego by pozwolić fabrykantowi na korzystanie z t.er
z r. 1905. str. 349). minu ulgowego dla wydania książeczki zarobko-

(Zbiór praw i rozporządzeó rządu z dnia wej po każdem wznowieniu umowy najmu, wów-
1/H września r. 1906, dział I, M 213, art. 1477). czas istniałaby możność zupełnego niewydawania 

O wyjaśnieniu art. 100 ustawy przem. w sprawie książeczek zarabkowych stałym robotnikom fab
dokonywania potrąceń z zarobku robotników. (Tekst rycznym zapomocą ustanawiania terminu umowy 
postanowienia tego jest dosławnem powtórzeniem najmu na siedm lub mniej dni i zarazem byłoby 
wydanego poprzednio i podanego w M 4-ym osłabione lub zupełnie zniweczone znaczenie po
Przeglq,ilt G6rnic.~o-Hutniczego z r. 1906, str. 121). stanowienia o stosunkach wzaiemnych pomiędzy 

(Zbiór praw i rozporządz~ń rządu z dnia fabrykantami i r0botnikami w zakładach przemy-
1/14 września r. 1906, d·z1ał I, .N! 213, art. 1478). słu fabrycznego. 

O wyjaśnieniu niektórych artykułów ustawy prze- Postanowienie ~owyższe na zasadzie art. 18 
mysłowej o warunkach najmu. prawa o komisyi glownej do spraw fabrycznych 

Komisya główna do spraw fab1·ycznych i 1 górniczo-hutniczych zatwierdzone zostało przez 
górniczo-hutniczych na posiedzeniu z d.nia 19-go ministra handlu i przemysłu dnia 14 czerwca r. 
kwietnia r. 1906 na zasadzie p. l art. 13 prawa o 1906-go. 
rzeczonej komisyi postanowiła wydać następujące O powyższem na mocy art. 19 N aj wyż ej 
wyjaśnienie: zatwierdzonego prawa o komisyi głównej do 
. z. zestawienia art .. 92 i 134 ustawy przem. spraw fabrycznycli i górniczo-hutniczych mini
Jest widoczne, że obowiązek fabrykanta oblecze- st.Pr handlu i przemy słu dnia 22 cze;rwca r. 1906 
uia umowy najmu w formę piśn'lienną książeczki zakomunikował senatowi rządzącemu dla ogło
z~robkowej jest ustanowiony w prawie we wszyst- szenia. 
kiGh wypadkach niezależ11ie od terminu umowy (Żbiór praw i rozporządzeń rządu z dnia 
~aj mu. Następnie wart. 134 tejże ustawy wskazany 1/14 września r. 1905, dział I, M 213, art_ 1479). 
Jest termin ostateczny, mianowicie siedmiodniowy, O wydaniu przepisów ostrożności przy robotach w 
W: którym zarząd zakładu obowiązany jest speł- hutach cynkowych. 
mć wymieniony powyżej przepis prawa i termin Komisya główna do spraw fabrycznych i 
ten nie zależy od jakiegokolwiek terminu umowy j górniczo-hutniczych na posiedzeniu z dnia 19-go 
- ---- kwietnia r. 1906 postanowiła: 

*l Zbiór praw, r. 1900, :M 100. Wydać na mocy p. 2 art. 13 prawa o korni-
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230 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNIC Z Y 1906 

syi głównej do s.praw fabrycznych i górniczo
hutnicfł'y'Ch następujące przepisy ostrożności przy 
robota.ch w hutach cynkowych: 

§ L Przed przyjęciem robotników do hut 
cynkowych każdy robotnik powinien być zbada
ny przez lekarza. Dane badania lekarskiego po
winny być wniesione do oddzielnych dla każde
go robotnika kart zdrowia lub do ogólnej księgi 
sznurowej badań. 

U w a g a. Zaświadczone trybem ustanowio
nym księgi sznurowe i karty zdrowia, ponume
rowane kolejno i opatrzone należnym stemplem 
lub pieczęcią, wydają się przez miejscowe komi
sye gubernialne do spraw fabrycznych i górniczo· 
hutniczych. 

§ 2. Osoby slabego zdrowia i nie mające 
15 lat wieku ni~ powinny być dopuszczane do 
obsługi pieców cynkowych, ładowania i odwoże
żenia raJID.ówki i popiol-u z palenisk oraz prze
siewania i pakowania wytworów ubocznych, 
otrzymywanych przy wytapianiu cynku. Kobiety 
nie powinny być dopuszczane do robót przy pie
cach cynkowych. 

§ 3. Dozór nad zdrowiem pracujących w 
hucie ludzi powierza się lekarzowi, obowiązane
nemu badać ich przynajmniej raz na miesiąc. 
Na żądanie lekarza od pracy powinni być 
usuvvani do czasu zupełnego wyzdrowienia 
robotnicy z objawami choroby zawodowej, c}.lo
ciażby samopoczucie robotników nie przeszkadza
lo dalszej pracy; robotnicy natomiast, szczególnie 
łatwo podlegający szkodliwemu działaniu fabry
kacyi, usuwani są na czas dłuższy od zajęć w 
pomieszczeniach. w których dokonuje się wyta
pianie cynku, jak również od pakowania i prze
siewania wytworów ubocznych oraz robót przy 
usuwaniu rajmówki. 

§ 4. Zarząd zakładu obowiązany jest pro
wadzić karty zdrowia lub księgę sznurową badań 
(§ 1), w których powinny być wymieniane: a) 
nazwisko osoby, prowadzącej księgę; b) nazwisko 
lekarza, śledzącego za stanem zdrowia robotni
ków; c) imię, imię ojca, nazwisko, wiek i miejsce 
zamieszkania każdego robotnika, dzień objęcia 
pracy i opus.zczeńia jej, rodzaj jego zajęć; d) 
dżie:ó zachorowania .i rodzaj choroby robotnika; 
e) dzień wyzdrowienia; f) dni i rezultaty badania 
lekarskiego. 

§ 5. W pobliżu miejsc pracy powinna znaj
dować się zabezpieczona od zabrudzenia kurzem 
woda do picia w ilości obfitej i przytern w ta
kiem pomieszczeniu, do ktt'n·ego robotnicy mo
gliby wchodzić, nie przechodząc przez podwórze. 

§ 6. W tej części zakladu, gdzie niema ku
rzu, powinny znajdować się pomieszczenia do 
mycia i ubierania się robotników oraz oddzielne 
pomieszczenia do jedzenia. Obadwa te pomiesz
t-zenia powinny być utrzymywane w czystości i 
opalane podczas chłodnej pory roku. 

W szatni i pokoju do my<;ia powinny znaj-

dować się: woda, mydło i ręczniki oraz powinno 
być miejsce do przechowywania ubrania, zdejmo
wanego przez robotników przed rozpoczęciem 
robót, i dla przebierania się w wydawane robot
nikom przez zarząd zakładu bezpłatnie ubranie, 
w którem wykonują oni pracę. 

Zarząd zakładu obowiązany jest dać robot
nikom możność korzystania ze znajdują-cej się 
przy zakładzie łaźni przynajmniej dwa razy na 
t.ycłzień a w wypadkach wyjątkowych na żądanie 
lekarza podczas godzin roboczych. 

§ 7. Zarząd zakładu powinien czuwać, żeby 
robotnicy przestrzegali następujące przflpisy: a) 
nie brali z sobą arty kulów spożywczych do po
mieszczeń roboczych lecz przyjmowali pokarm 
tylko w oddzielnem przeznaczanem do tego po
mieszczeniu, b) wchodzili do jadalni, przystępo
wali do jedzenia i wychodzili z zakładu tylko 
po starannero umyciu rąk i twarzy. 

Przepisy niniejsze powinny być wywieszone 
dla robotników w miejscu widocznem we wszyst
kich pomieszczeniach roboczych, jadalniach i 
szatniach oraz wydrukowane w wydawanych ro
botnikom książeczkach zarobkowych. 

Postanuwienie po\vyższe na mocy art. 18 
prawa o komisyi głównej do spraw fabrycznych 
i górniczo-hutniczych zatwierdzone zostało przez 
ministra handlu i przemysłu dnia 14-go czerwca 
r. 1906. 

O powyższem na mocy art. 19 N aj wyż ej 
zatwierdzonego prawa o komisyi głównej do 
spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych minister 
handlu i przemysłu dnia 22 czerwca r. 1906 za
komunikował senatowi rządzącemu dla ogło
szenia. 

(Zbiór praw i rozporządzeń rządu z dnia 
1/14 września r. 1906, dzial I. M 213, art. 1480). 

O wyjaśnieniu p. 3 art. 102 ust. przem. 
Komisya główna do spraw fabrycznych i 

górniczo-hutniczych po rozpatrzeniu na posie
dzeniu z dnia 19 kwietnia r. 1906 kwestyi o do
puszczeniu obowiązku robotników używania przy 
robotach fabrycznych własnych narzędzi i ma
teryalów postanowiła na mocy p. l art. 13 pra
wa o rzeczonej komisyi wydać wyjaśnienie na
stępujące: 

P. 3 art. 102 ust. przem. zabrania "pobiera
nie od robotników zapłaty za korzystanie przy 
robotach dla fabryki z narzędzi produkcyi". Sto
sownie do brzmienia dosłownego przytoczonego 
punktu nie zawiera on zakazu wykonywania ro
bót fabrycznych zapomocą narzędzi i materya
lów, należących do robotników, ponieważ wów
czas płaca za narzędzia i materyaly uskutecznia 
się w postaci płacy zarobkowej robotnikowi przez 
fabrykę a nie odwrotnie. 

Następnie w wyjaśnieniach do projektu pra
wa z r. 1886 zawiera się, co następuje: 

"Jednocześnie z ustanowieniem przepisu, na 
mocy którego za pewne dawane robotnikom do-
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godności może być pobieraną od nich zaplata / Co się tyczy kwestyi, mającej bezpośredni 
podług ustanowio~e~ przez in~pe~cy~ fabrycz~ą 1 z~iązek_ \':ewnętr~ny ~. o~awianą powyżej spnwą, 
taksy, należy zwroCić uwagę rowmeż 1 na to, ze nuanowwte, o tle 1 w Jakich warunkach _moze uyć 
przemysłowc,r niekiedY: naklad~ją na robotników dozwolo_n~ sprzedaż przez fabryk~nta ro?otnikowi 
opłatę za takie p1·zedm10ty, ktore albo na mocy narzędzi 1 materyałow produkcyJ, nalezy zauwa
przepisu prawa, albo z brzmienia zawartej pomię- żyć w tym względzie, że o takiej sprzedaży usta
dzy robotnikami i fabryką umowy należałoby da- wa przem. bezpośrednio nie mówi i tylko w usta
wać robotnikom bezpłatnie. Jedna z różnic ·pomię- wie górniczej są pod tym względem wskazówki 
dzy fabryką i zakładem rzemieślniczym oraz po- odnośnie do prochu, materyalów oświetlających 
mi ~dzy robotnikiem fabrycznym i rzemieślnikiem i t. p. (Art. 65! ustawy górniczej mówi: "Za 
polega między innemi na tem, że w zakładzie zezwoleniem inżyniera okręgowego robotnicy 
rzemieślniczym rouotnik uardzo często korzysta mogą otrzymywać na rachunek płacy zarobkowej 
z własnych narzędzi produkcyi i uiejednokrotnie po cenach, nie przewyższających kosztów wyro
z własnego warsztatu, oświetlanego przez niego bu: l) materyały oświetlające do robót podziem
samego, gdy robotnik fabryczny, dając swoją nych, 2) materyały wybuchowe i 3) inne potrzeb
pracę, stosuje ją przy pomocy narzędzi produk- ne do robót górniczych materyały i narzędzi:a"). 
cyi, dostarcz~nych, przez f?'brykant~, w ~mdyn- Jako wskazówki uboczne w ustawie przem. 
kach fab1:Y~1.' ktore powmny byc oświetlane mogą służyć tylko postanowienia art. 141 i 100. 
przez wł~scte!ela zakładu p:zei_nysl_owego. TJ:m· Z zestawienia tych artykułów wypływa, że za
czasem. n.wktorzy_ faLn:ykanCI, ządając od ~wowh brania się sprzedaż przez tabrykę robotnikom na 
robotn_Ik?w odd~w.lneJ ~aplaty za ~1arzęd~r~ pro- kredyt na rachunek zarobku wszelkich przedmio
dukc.~ I 1 za oswtetlan~e ~varsztatow, lll~Jedno- tów oprócz "tanir.h i dobrego gatunku artykuł ów 
krotme kosztowne, Z?aJdUJą w ~em żąd_am~ pre- spoży\vczych ", a w tej liczbie i sprzedaż narzę
tekst do d?ko~Y:wan!a -po_trącen; w. mektorych dzi i materyałów. Co się tyczy sprzedaży za go
fabrykach I~tmeJą rowmez potrącema. za o~~zy- tówkę na zasadach ogólno-handlowych, prawo fa
waną robotmkom pomoc lekarską pomimo, tz na bryczne żadnych pod tym względem nie zawiera 
moey N aj w y że j zatwierdzonej dnia 16 sierp- ograniczeń . • 

. 1866 . .. k . t t . . t • k 
n~a r.. opmn . om~ e u m_uus ro~ 0 a~ywa- Postanowienie powyższe na mocy art. 18 
m.e teJ pomo~y stanow~ obowiązek pizem:ysłow- prawa o komisyi głównej zatwierdzone zostało 
cow. Ze '':zględu na PI_zytoczone motywy podob- przez ministra handlu i przemysłu dnia 14-go 
nego. rodzaJU potrącema są bezwarunkowo za- 4\zerwca r. 1906. 
bromone". 

Z powyższego wynika, że p. 3 art. 102 usta- _O powyższem. na mocy art. 19 N aj wyż ej 
wy przem. nie zawiera zakazu włączania do umo- zatw!er?zo~ego _dma 7 czerwca r. 1899 p~·aw.a _o 
wy najmu obowiązku robotnika posiadania włas- komtsyt _glowneJ .d? spraw fabr~cznych 1 gorn_I
nych materyałów i narzędzi produkcyi, przewi- czo-hutmczych mimster han_d lu 1 przemysł~ dma 
dując tylko wypadki pobierania przez fabrykan- 24 czerwca r. 1906 za~omumkował senatowi rzą
ta od robotnika opłat za korzystanie z fabrycz- dzącemu dla ogłoszema . 
nych narzędzi i materyałów wzamian za narzę- (Zbiór praw i rozporządzeń rządu z dnia 
dzia i materyafy, należące do robotnika. 1/14 września r. 1906, dział I, J~ 213, art. 1481). 

Pr?emysl \v~glo\X1Y "' Królestwie ~Polskiem. 
Szl{ic histor9czno=stat9st9czn9.~') 

Najdawniejszy ślad o znajdowaniu się w Kró
lestwie Polskiem węgla kamiennego spotyka się 
w opisie Pols.ki CELLAREGO (Andreae Celiarii De
scriptio Poloniae), wydanym w r. 1659, gdzie au
tor mówi, iż "pod Tenczynem znajdują się carbo- : 
nes .fossiles".**J l 

Po roku 1780 na Śląsku Pruskim i w części 
----

* ) O~tczyt. przygotOWkny na· zjazd jJO }s kich S'Ól' Hików W 1\:ru.
kowie •l ni a 4-7 października r 190F.; z przyc ?.yn n te zaletnych od 
autora odczYt ten n-ie był wygłoszony na zjeździe. Zn.ni iast odczyty
wania h czb, r:ao. zjc~d~if! miał.~ być JJ_rz.odst~wi.J ne odpo\v iednie wykresy. 

**> Hteruntm Łabęckt . Gorntctwo w · l"olsce . w~rszawn. 1841. 

poludniowo-zachodniej dzisiejszego Królestwa Fol
skiego zaczęto odkrywać pokłady węgla kamien
nego. N a Sląsku zaczęto zaraz korzystać z tego 
odkrycia i w r. 1794: za ministra Redena w Gli
wicach puszczony został wielki piec, który z po
czątku szedł na węglu kamiennym a od r. 1796 
zastosowano do niego koks; w następstwie zbudo
wano na Śląsku i puszczono w bieg wiele innych 
pieców, idących na koksie, otrzymywanym z wę
gla miejscowego. W Królest.wie Polskiem wów-
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czas zaledwie zaczynano korzystać z węgla ka
miennego; powstanie po r. 1816 hut cynkowych 
otwarło większe pole do zużytkowani8. węgl~,t na 
potrzeby przemysłu i od tego ~zasu zaczął się 
rozwój przemysłu węglowego w Królestwie Pol
skiem, stanowiącego dziś jedno z ważniejszych 
źródeł naszego bogactwa krajowego. 

OsrŃsKr w wydanem w r. 1782 dziele p. t. 
"Opisanie polskich żelaza fabryk• mówi o odkry
ciu węgla kamiennego w starostwie Olsztyńskiem 
(bez oznaczenia bliższego miejsca) i radzi spro
wadzanie ze Śląska majstrów hutniczych do to
pienia rud i wykuwania surowca na żelazo na 
tym nowoodkrytym węglu sposobami, używanymi 
za granicą. OsrŃsKr pisze: "radzituym, aby stam
tąd majstrów osobliwie do skwarzenia węgli (za
pewne koksowaniaJsprowadzano; wiadomo bowiem, 
że węgli ziemnych do wytapiania żelaza dlatego 
nie zażywają, iż wiele siarki i bitumu mają. i że 
te materyaly są przyczyną, iż żelazo, które przy 
wspomnianych węglach odbierają, jest kruchS'; 
umieją zaś w Schulzbach od węgli ziemnych ta
kowe materyaly odłączać, więc auy węgli ziem
nych do topienia rudy można zażyć, stamtąd 
majstrów sprowadzić należy, albo przynajmniej 
węgle ziemne potrzeba skwarzyć podług opisu, 
przydanego do opisu o .gatunkach rudy." Dzieło 
to p. t. "Nauka o rudach żelaznych i piecach" 
przez CouRTIVRONA i BoucHA tenże OsrŃsKr przetłu
maczył i wydal w r. 1782. 

cent.. soli warzouej z ubogiej tamtejszej solanki, 
zawierającej 11

/ 2-2% soli. 
W kilka lat później w ówczesnem księstwie 

Siewierskiem, uależącern do biskupów krakow
skich, znaleziono węgiel kamienny, lecz, ponieważ 
użytkowanie węgla na opal wchodzilo w zwyczaj 
z wielkim oporem, przeto ilość wydobywanego 
węgla była bardzo niewielka. 

HrPOLIT KowNACKI, wydawca dawnych kronik, 
w wydanej w r. 1791 rozprawie "O starożytności 
kopalń Sławkowskich" pisze: "O obfitości węgla 
ziemnego w kamieniu przekonywują wybite w 
kilku miejscach szyby; którego użycie raczej niż 
eksploatacyę upowszechnićby potrzeua; bo wydn
bywaniejego bardzo łatwe i mafo kosztowne; uiech
by, jakom ja sam jedną zimę w mojem mit:lszka
niu doświadczał, niechby go tylko na opał do 
pieców w całej okolicy używano;" dalej pisze: 
"gdyby wynaleziono sposób używania węgla ka
miennego do wytapiania żelaza, każda wieś pra
wie w kluczu Slawkowskim mogłaby mieć wielki 
piec, jak jest w Ząbkowicach, do tegoż klucza 
należących. al ho przynajmniej dymarkę." W ę
giel kamienny. o którym pisze KoWNACKI, kopano 
p0między wsiami Strzemieszyce, Niemce i Po· 
rąbka, a. przeto ua wychodniach poldadów, z któ
rych dziś wydobywa węgiel Towarzystwo War
szawskie. 

Po tych wiadomych śladach istnienia węgla 
kamiennego dopiero w r. 1792 hr. MoszYŃsKJ roz
począł wydobywanie węgla kamiennego w doz rady OsrŃsKIEGO nie skorzystano, ponieważ brach swoich Jaworzno; rząd austryacki wydobył 

wzmiankowane przez niego okolice Olsztyna po- od r. !797 do r. 1810 z kopalni tej około 30 000 
siadają gorsze gatunki węgla brunatnego, wyd o- ton węgla. Otwarta przez hr. MoszYŃsKIEGO w Ja
bywanego dziś w okolicach Zawiercia. worznie kopalnia jest najdawniejszą na ziemiach 

Za Stanisława Augusta myślano o otwiera- polskich kopalnią węgla kamiennego. 
niu kopal'ń węgla kamiennego. Król ten oddziel- Przed przystąpieniem do opisu rozwoju prze
nym przywilejem z dnia 11 kwietnia r. 1783 po- mysłu węglowego w Królestwie Polskiem należy 
zwolil na utworzenie towarzystwa akcyonaryu- przytuczyć w zarysach ogólnych, jakie władze 
szów górniczych do z ·tldadania warzelni soli i kierowały tym przemysłem. 
otwierania kopalń węgla kamiennego, a dnia 11 W usiJowaniaeh króla STANISLAWA AuGUSTA 
marca r. 1784 tenże król zatwierdził kontrakt obudzenia życia przomysłowego w kraju dbałość 
spółki, mającej na celu otwieranie warzelni soli o rozwój górnictwa zajmowała miejsce wydatne. 
i wydobywanie węgla kamiennego, podpisany Niezależnie od popierania inicyatywy prywatnej, 
przez 12 osób, w liczbie których byli sami pra- o czem była mowa powyżej, król ten wyznaczył 
wie Sasi. Ustawa spółki zawierała 12 artykułów; w r. 1772 komisyę górniczą, złożoną z 13 komi
kapital zakładowy stanowiło 28 akcyi czyli kuk- . sarzy, na koszta której król wypłacał z wl'asnego 
sów po l 000 zlp.; żydzi nie mogli posiadać akcyi. l skarbu po 48 000 złp . rocznie. Komisy a ta robiła 
Dyrektorem tego pierwszego w Polsce towarzy- 1 poszukiwania różnych cial' kopalnych "' w ich 
stwa akcyjnego był baron LEOPOLD BwsT, dyrek- liczbie podobno i węgla kamiennego. Słabe jed
tor salin saskich i mogunckich . Niema żadnych n ak były rezultaty działalnośc i · górniczej owych 
śladów, żehy towarzystwo to, pomimo posiadania czasów. Nieodpowiednie warunki społeczne, nie 
:po'!yższego . upo~ażni en i a. króle~skiego, ro~iło d opuszczające szers~ego _roz woj użycia przen~.ys!o
Jakle poszuklwama na węg1el kam1enny, z wyJąt- wego, oraz wypadki pohtyczne okresu rozb10row 
kiem poszukiwań w okolicach Szczakowej (na sprowadziły nawet zupełny upadek przemysłu gór
pólnoc od istniejących dziś kopalń węgla w Dą- niczego narówni z całym przemysłem. Okres pa
browie austryackiej i Jaworznie), lecz kopalni nowania pruskiego w Królestwie Polskiem ożywił 
tam nie otworzyło. Towarzystwo rzeczon-e robi- nieco przemysł węglowy, o czem b-ędzie mowa 
lo poszukiwania źródeł solanki pod Buskiem, poniżej, lecz dopiero od otwarcia w r. 1816 dy
gdzie od r. 1784 do r. 1796 otrzymało około 4000 rekcyi głównej górniczej z si-edzibą w Kielcach 
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z takim człowiekiem na czele, jakim byl STANI- rozwoju przemysłu węglowego w Królestwie Pol
suw STASZYC, przemysł górniczy w Królestwie skiem. 
Polskiem a w tern i przemysł węglowy pozyskal Po pierwszych zaledwie próbach z czasów 
podwaliny swojego bytu. Dyrekcya ta, ktl'n·ej STANISLAWA AuGusTA powolania do życia przemy
oddano w zarząd całe górnictwo w Królestwie slu węglowego dopiero rząd Pruski, po zajęciu 
Polskiem, rozpoczęła poszukiwania ciał kopalnych części obwodu Olkuskiego po rzekę Pilicę, roz
i otwieranie kvpalń i hut, a w tej liczbie i kopalń począł poszukiwanie węgla kamiennego i otwie
węgla kamiennego. W r. 1825 wskutek raportu ranie kopalń. Otwarte w owym czasie kopalnie 
ks. KsAWEREGO LUBEOKIEGO dyrekcya główna gór- Reden w Dąbrowie i Tadeusz w Psarach czynne 
nicz:t została skasowaną i zarząd spraw górni- są z przerwami do d ni a dzisiejszego. 
czych przeszedł w ręce komisyi rz(\dowej przy- Na gruntach, należących do starostwa Bę
chodów i skarbu z siedziba w Warszawie. STA- dzińskiego, przypadkiem przez pasących bydło 
szyc podal się do dymisyi a· po jego śmierci w r. odkryty został w r. 1785 pokład węgla kamien-
1826 zabrano s~ę do gruntownej reorganizacyi i nego w odległości 4 wiorst od miasta Będzina 
rozszerzenia górnictwa w myśl projektów ks. Lu- pomiędzy wsiami Dąbrową i Gołonogiem, nieda
BECKIEGO. Fostanowiono rozwinąć kopalnie węgla leko od drogi, prowadzącej od Sławkowa przez 
kamiennego oraz zakłady górnicze, na co wydat- Będzin do Czeladzi, w miejscu, pokrytem lasem. 
kowano ze skarbu znaczne sumy oraz czerpano zwanym Radoeha. Od r . 1786 do 1796 w miejscu 
pożyczki z banku polskiego. Pomimo to prze- tem mieszczanie będzińscy wydobywali w bardzo 
mysl górniczy nie rozwinął się na większą skalę l malej ilości węgiel z wychodni pokfadu na po
i kopalnie oraz zakłady górnicze nie tylko nie wierzchnię i używali go na opal. 
były w stanie płacić procentów od zaciągniętych Po przejściu tej części kraju pod panowanie 
pożyczek, lecz potrzebowały jeszcze pomocy rzą- pruskie rząd Pruski otworzył w tern miejscu ko
du, uiszcza nej po 400 000 złp . rocznie. Niektóre palnię węgla, któreJ nadano nazwę ówczesnego 
z nich zaczęły upadać, innych nie puszczano w dyrektora królewsko-pruskiego górnictwa hr. RE-
ruch zupełnie. DENA. Od r. 1796 do r. 1806 roboty górnicze pro-

W· l . . wadzono wyłacznie sposobem odkrywkowym a 
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W r. 1843 górnictwo vrzeszło znowu z pod ta za zaległe podatki została przez trybunał cy
opieki ban l< u polskiego w ręce skarbu, a miano- wilny województwa Krakowskiego wydzierżawio
wicie specyalnie utworzonego wydziału górnictwa na SAMUELOWI BucHBACHOWI, dzierżawcy dóbr mar
przy komisyi skarbu. Wkrótce jednak górnic, szalka LANNEs'A, a w r. 1814 odebraną została na 
two zaczęło znowu upadać, co zmusiło komisyę rzecz skarbu Królestwa Polskiego. 
skarbu do oddania kopalń i zaldadów górniczych Od tego czasu kopalnia Reden należała do 
w ręce prywatne, przeważnie firm cudzoziemskich, rządu a od l stycznia r. 1892 przeszła w dzierża
które w większości fozostają dotychczas ich wla- wę prywatną dzisiejszego Towarzystwa Francusko
ścicielami. W ydzia górnictwa został w następ- Rosyjskiego. 
stwie przydzielony do departamentu górniczego D') r. 1817 roboty górnicze prowadzono w 
z siedzibą w I>etersLurgu. Górnictwo rządowe kopalni Reden niedaleko od powierzchni; otwar
szybkim krokiem zaczęło cl1ylić się do upadku a cie w tym roku huty cynkowej zwiększyć musia
jednocześnie rozwijało się górnictwo prywatne. ło wytwórczość węgla, a przeto i pogłębić robo
W r . J876 wszystkie czynne rządowe kopalnie ty górnicze. Dla pogłębienia robót rozpoczęto 
węgla przeszły w ręce prywatne a od l stycznia ·VI r. 1817 w dolinie obok wsi Dąbrowa w kierun
r. 1892 ten sam los spotkał resztę kopalń nieczyn- lm ku wsi Zagórze przeprowadzenie sztolni, zwa
uych i nieeksploatowanych nadań górniczych. nej sztolnią ULMANA (od nazwiska ÓVTczesnego 
Do r. 1895 górnictwem w Królestwie Polskiem dyrektora głównej dyrekcyi górniczej). Ze 
zarządzał departament górniczy, od tego czasu względu na mały upad pokładu (10°) i znaczną 
do obecnej chwili zachodni zarząd górniczy z sie- jego grubość (8-10 m) można było wydobyć 
dzibą początkowo w Suchedniowie a od r. 1903 znaczną część węgla od wychodni a nawet dojść 
w Warszawie. do poziomu sztolni; znaczna grubość pokładu po-

Po tern wymienieniu w!adz, kierujących 1 zwalała na całkowite odbudowanie go tylko przy 
przemysłem górniczym, należy przejść do opisu wychodni, głębiej trzeba go bylo dzielić na dwie 
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warstwy i odbudowywać z początku tylko wierzch
nią, odkładając odbudowanie warstwy spodniej 
po ukończeniu pier-Wszej; odbudowanie spodniej 
warstwy pokładu · rozpoczęto w r. 1839. . 

W r. 1828 w kopalni Reden wybuchnął 
pierwszy pożar, powstały skutkiem samozapale
nia się mialu węglowego, pozostalego pod zie
mią; pożar ten zostal ugaszony, lecz późniejsze 
mniejsze lub większe pożary zniewoliły rząd do 
zUpełnego zamknięcia kopalni. Nieczynna -przez 
długie lata, została ona ponownie puszczoną w 
bieg dopiero po wydzierżawieniu jej przez Towa
rzystwo Francusko-Rosyjskie. 

Druga czynna od czasów panowania prus
kiego do dnia dzisiejszego (z wieloletnią przer
wą) kopalnia Tadeusz znajduje się pomiędzy wsia
mi Strzyżowice i Psary. Najdawniejszy ślad tej 
kopalni znajduje się w inwentarzach księstwa 
Siewierskiego z r. 1789 i 1792, w których noto
wane są wzmianki o kopaniu węgla kamiennego 
pod Strzyżowicami. W r. 1795 skutkiem rozbio
ru kraju kopalnia ta przeszla w zawiadywanie 
urzędu górniczego dla Śląska Górnego w Tarno
wicach i otwartą została w r. 1797 we wsi Psary 
pod nazwą kopalni HoYMA od nazwy ówczesnego 
ministra pruskiego. Po przejściu tej części kra
ju na mocy traktatu Tylżyckiego do księstwa 
Warszawskiego kopalnia ta dostała się razem ze 
wszystkieroi dobrami księstwa Siewierskiego w 
posiadanie marszalka LANNEs'A a w r. 1814 prze
szla na własność skarbu Królestwa Polskiego. N a 
pamiątkę, iż górnictwo bylu pod zarządem mini
str·a spraw wewnętrznych TADEUSZA hr. Mos:row
slnEGO, kopalnia ta otrzymah nazwę Tadeusz. 
Będąc następnie w posiadaniu rządu, kopalnia 
Tadeusz już jako nieczynna od lat blizko trzy
dziestu, oddaną została od l-go stycznia r. 1892 
dzisiejszemu Towarzystwu Francusko-Rosyjskie
mu, które wznowiło w niej roboty. 

Z innych dawnych kopalń do dnia dzisiej
szego czynne są jeszcze Feliks w Niemcach, Ksa
wery pomiędzy Dąbrową i Będzinem, Wiktor w 
Milowicach i Grodziec w Grodźcu. 

W · Niemcach węgiel odkryty zostal w roku 
1814 wypadkiem przy kopaniu studni. Założono 
wówczas kopalnię zwaną Feliks od imienia ów
czesnego dzierżawcy tej wsi FELIKSA hr. ŁUBIEŃ
SKIEGO. W r. 1814 kopalnia ta odebraną została 
na rzecz skarbu i wydobywany z niej węgiel 
szedl na użytek znajdującej się w Niemcach hu
ty cynkowej. W następstwie huta cynkowa zo
stała zamknięt~t a kopalnia oddana drodze żelaz
nej Warszawsko-Wiedeńskiej, od której przeszla 
w posiadanie Towarzystwa Warszawskiego. 

Kopalnia Ksawery (obecnie Koszelew) datu
j"e swój początek od r. 1820, kiedy dostrzeżono 
tu ślady węgla kamiennego; . w r. 1824 rozpoczęto 
pos.zukiwania, które daly rezultat . pomyślny. 
W owczas :z;ałożono w r. 1825 kopalmę nazwaną 
Ksawery od imienia księcia LuaECKIEGÓ, ówczes-

go miuistra przychodów i skarbu. W r. 1876 
kopalnia ta wydziei·żawioną została Towa:rzystwu 
Francusko- Włoskiemu, w po1;1iadaniu którego 
znajduje się do dnia dzjsiejszego. 

Kopalnia Wiktor w Milowicach otwartą zo
stała w r. 1822 przez ówczesnego właściciela te
go majątku Bz.EszYŃSKIEGO i dostarczała węgiel do 
znajdującej się tam huty cynkowej. W r. 1869 
majątek Milowice wra.z z kopalnią przeszedl na 
własność zagranicznego domu handlowego Kuź
NICKI i S-KA, a w r. 1894 kopalnia nabytą została 
przez 'fowarzystwo Sosnowickie. 

Kopalnia Grodziec w Grodźcu, otwarta w r. 
1823 przez ówczesnego właściciela tego majątku 
MAURYCEGO KossowsKIEGO, przeszla następnie ·wraz 
z majątkiem w }>Osiadanie JANA CIECHANOW
SKIEGO. 

Z dawnych kopalń dziś nieczynnych wy
mienić należy: 

Kopalnia Pogoń pod Sosnowcem, otwarta w 
r. 1815 przez ówczesnego właściciela tego mająt
ku SIEMIEŃSKIEGO. 

Kopalnia Nadzieja-Ludwika pod Sosnowcem 
otwarta w r. 1806 przez ówczesnego wJaściciela 
tego majątku księcia Pszczyny. 

Kopalnia Dańdówka, otwarta na gruntach 
wsi Zagórze. 

Kopalnia Józef w Bobrku (w pobliżu rzeki 
Przemszy Białej). otwarta w r. 1806, zatopiona 
skutkiem pożaru w r. 1823. 

Kopalnia Jacek w Bobrku. 
Kopalnie Maurycy i Józef pod Niwką. 
Oprócz węgla kamiennego, zQajdującego się 

w południowo-zachodnim kącie Królestwa Pol
skiego, zwanym zagłębiem Dąhrowskiem, na pól
noc od tego zagłębia (w okolicach Zawiercia) 
znajduje się węgiel brunatny. Za czasów prus
kich (od r. 1796 do r. 1807) robiono tu liczne po
szukiwania i w wielu miejscach znajdowano wę
giel, lecz ze względu na lichy gatunek, nie wy
trzymujący ani długiego leżenia ani dalekiego 
przewozu, wytwórczość tego węgla nie dosięgła 
nigdy poważniejszych rozmiarów i dziś wydoby
wa się go zaledwie 80 000 t rocznie . . 

Po tern przytoczeniu powstania najdawniej
szych kopalń węgla należy rozpatrzeć ważniejsże 
momenty w rozwoju przemysłu węgłówego w 
Królestwie Polskiem. 

Za czasów panowania pruskiego wytwór
czość węgla nie przenosiła 4 000 t, dyrekcya 
glówna gó1'nicza podniosła odrazu wytwórczość 
do 14 000 t, a zakładane przez nią zakłady że~ 
lazoe i huty cynkowe J?Odniosły o tyle spożycie 
węgla, że z chwilą przeJścia w r. 1825 gómictwa 
w zawiadywanie komisyi rządowej przychodów i 
skarbu wytwórczość wynosiła około 70000 t. Wy
jątkowo mala wytwórczość w r. 1831 (11 700 t) 
spowodowaną została ówczesnymi wypadkami w 
kraju; wogóle jednak w tym cżasie przemysł wę
glowy zacząl chylić się do upadku. Bank polski 
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podniósł od razu wytwórczość z 38 ()l)() t w r. 1833 
do 66 000 t w . r.- 1834 i doprowadził ją w r. 1842 
do 148 000 t. Po wyjściu w r. _1842 górnictwa z 
pod opieki banku polskiego wytwórczość węgla 
w przeciągu 12 lat żadnego nie zrobiła. postępu. 
Dopiero otwarcie w r. 1854 kolei Warszawsko
Wiedeńskiej i połączenie tej kolei w r. 1859 z Dą
brową, które zwiększyło zapotrzebowanie węgla 
przedewszystkiem do opalania parowozów a na
stępuie ,do zakładów przemysłowych i na użytek 
domowy podniosło w r. 1860 wytwórczość do 
22G 000 t. W przeciągu następnych dziesięciu lat 
wytwórczość węgla podniosła się o 100 000 t; do· 
piero rok 1870 stanowi w dziejach naszego górnic
twa węglowego epokę wielce doniosłego znacze· 
nia, w ty m roku bowiem wydane zostało nowe 
prawo górnicze, które oddzieliło własność po
wierzchni od własności wnętrza, pozwalając na 
poszukiwanie i wydobywanie węgla i dwóch in
nych ciat kopalnych na cudzej ziemi nawet bez 
zgody jej właściciela i na wywłaszczanie przez 
wlaściela nadania górniczego powierzchni, po
trzebnej na urządzenie kopalni. Pod wpływem 
tego prawa cale prawi.e zagłębie Dąbrowskie po
kryte zostało odrazu nadaniami górniczemi, w 
graui cach których zaczęły powstawać nowe ko
palnie. Pra."'O to wywołało niezmierny naptyw 
kapitałów przeważnie zagrauicznych. Tę opie
szałość w utrzymaniu w swoich rękach bogactwa 
krajowego przypisać można zaledwie w części 
tylko temu, że nasi kapitaliści nie mogli z 
początku zrozumieć istoty nowego prawa, 
znanego dobrze przemyslo·wcom zagranicznym, 
gdzie powierzchnia i wnętrze oddawna sta
nowią odrębne własności; że w części, dowodem 
tego służyć mogą o wiele późniejsze, gdyż nie
zb;rt dawne fakty tak nabywania przez kapitali
stow zagranicznych istniejących przedsiębiorstw 
górniczych jak i tworzenia się nowych towarzystw 
a.kcyjnych, opartych na kapitałach zagranicz
Jlych dla braku krajowych. Przytoczone powy
żej prawo w przeciągu 30 lat podniosło wytwór
czość węgla z 320 000 t do 4 000 000 t. N aj więk
sza wytwórczość, mianowicie 4 838 785 t była w 
r. 1903; w r. 1905 wytwórczość z powodu długo 
trwałych strajków i zamieszek w kraju spacłła 
do 3 588 234 t. Od początku istnienia w Króle
stwie Polskiem przemysłu węglowego wydobyto 
z łona ziemi 88 993 988 t węgla, które rozkład ają 
się na poszczególne lat a, jak n astępuje (w ton
nach): 

Rok 
1792 
1793 
179-1 
1795 
•1796 
1797 
1798 

150 
160 
300 
500 

1100 
1700 
1900 

Rok 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 

2200 
2300 
2600 
320() 

3400 
3600 
3700 

Rok 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
181~ 
1813 
1814 
1815 
18t6 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
18&3 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1864 
1855 

3900 
4000 
3800 
3700 
3500 
3500 
3700 
3900 
4000 
4100 
5200 

14000 
14700 
15400 
1o 500 
20000 
27000 
35000 
60000 
69000 
71400 
&:1600 
94200 
58000 
42600 
11700 
40200 
38100 
66200 
66800 

105 700 
107 50() 
97000 

107 000 
117 600 
132000 
147 850 
141800 
130830 
128110 
150340 
132170 
177 460 
122560 
135 770 
112 900 
97 230 

120250 
141160 
148840 

Rok 
1&>6 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1A89 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

161420 
178390 
186740 
202650 
225000 
132670 
129800 
220000 
255620 
231100 
235 720 
253600 
224200 
298820 
329170 
301H10 
229020 
336000 
402470 
408260 
453580 
612 .760 
906900 

1086080 
1286050 
1406140 
1382470 
1676940 
1696280 
l 791520 
1968155 
1986170 
2392430 
2479600 
2470670 
2603840 
2860000 
3169820 
3355875 
3684671 
3 666311 
3767 598 
4092914 
3975213 
4109017 
4244505 
4321865 
4838785 
4705565 
3588234 

Przeciętna wytwórczość roczna w 
dziesięcioletnich by la następująca: 

okresach 

Od r. 1792 do r. 1800 
" " 1801 " " 1810 
" " 1811 " " 1820 
" " 1821 " " 1830 
" " 1831 " " 1840 
" " 1841 " " 1850 

l 031 ton n 
3540 " 
8500 " 

56380 " 
75780 " 

139888 " 
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od r. 1851 do r. 1860 157 458 tonn 

" " 
1861 

" " 
1870 231070 

" 
" " 

1871 
" " 

1880 602293 
" 

" " 
1881 

" " 
1890 1925038 

" 
" " 1891 

" " 
1900 3517 624 

" 
" " 

1901 
" " 

1905 4339747 
" 

Drugim ważnym czynnikiem, który uj awni! 
swój wplyw dodatni na rozwój przemyslu wę
glowego w Królestwie Polskiem, by.lo ustanowie
nie w r. 1869 cła na węgiel zagraniczny, które 
mialo zrównoważyć gorszy z natury gatunek 
węgla dąbrowskiego, niż śląskiego, wyższe ceny 
potrzebnych w górnictwie materyalów (oprócz 
drzewa) oraz mniejszą wydajność robotnika w za
głębiu Dąbrowskiem, niż na Śląsku. Cło wyno
siło pierwotnie 0,5 kop. od puda (3 kop. od ton
ny), w r . 1877 podniesione zostalo skutkiem 
pobierania cla w zlocie, w roku 1881 podniesiono 
Je do wysokości 0,55 kop. zlotem od puda, w r. 
1883 do wysokości l kop. zlotem od puda, w r. 
1885 do wysokości 1,5 kop. żlotem od J;Uda , a w 
1887 do wysokości 2 kop. zlotem od puda; na 
wiosnę r. 1894 na mocy zawartego pomiędzy Ro
syą i Niemcami traktatu handlowego clo obniżo
ne zostalo do l kop. zlotem od puda i na tej wy
sokości pozostaje dotychczas. 

Przytoczona poniżej tablica ujawnia, jaki 
wplyw na wytwórczość węgla w Krolestwie Pol-
skiem i na przywóz jego z zagranicy mialy zmia-
ny cla. 

Na 100% spoży-
Wysokość cła (w ko· cia przypadało Na 100°/o wy-
piejkach od puda do ~. twórczości kra-

Rok r. 1876 włl\cznie. w węgla węgla jowej przypada-
kopieikach złotem od 

pu a od r . 1877). krajo- zagra- ło_ w~gla, przy-
w ego niczne- wiezionego z za-

go granicy 
"/o "lo "/. 

1869 0.5 63 37 58 
1870 0,5 64 36 56 
1871 0,5 52 48 91 
1872 0,5 59 4:1 69 
1873 0,5 62 38 61 
1874 0,5 63 37 60 
1875 0,5 61 39 63 
1876 0,5 54 46 84 
1877 0,5 73 27 37 
1878 0.5 80 20 24: 
1879 o;5 82 18 22 
1880 0,5 76 24 32 
1881 0,55 78 22 32 
.1882 0,55 80 20 26 
1883 l 77 23 30 
1884 l 82 18 24 
1885 1,5 84 16 19 
1886 1,5 85 15 17 
1887 2 90 lO 11 
1888 2 94 6 8 
1889 2 94 6 7 
1890 2 96 6 6 
1891 2 95 5 5 

1892 2 96 4 4 
1893 2 96 4 4 
1894 l 94 6 (j 

1895 l 95 5 6 
1896 l 93 7 7 
1897 l 92 8 8 
1898 l 90 lO 11 
1899 l 83 17 20 
1900 i 83 17 21 
1801 l 84 16 19 
1902 l 87 13 13 
1903 l 90 lO 12 
1904: l 90 lO 12 
1905 l 79 21 26 

J edr10cześnie z zarzadzeniami celnemi na 
ożywienie przemyslu węgiowego w ostatnich 25 
latach oddzialywal.y: l) przeprowadzenie dróg 
żelaznych w Królestwie Polskiem (zwłaszcza 
Iwangrodzko-Dąbrowskiej) i w Cesarstwie wraz 
ze zwiększenie.m zapotrzebowania węgla na uży
tek dróg żelaznych; 2) rozwój przemysłu fabrycz
nego w calym kraju, zużywającego znaczne ilości 
węgla; okres po r. 1875 jest to okres olbrzymie
go wzrostu Łodzi. powstania i rozwoju Sosnow
ca, żywszego ruchu w przemyśle żelaznym i t. d.; 
3) podniesienie się skutkiem trzebienia lasów ce
ny opalu drzewnego, co w związku z rozwojerrt 
komunikacyi kolejowej zwiększyło spożycie wę · 
gla na użytek domowy. 

Przytoczone powyżej czynniki wpłynęły n a 
to, że w latach ostatnich (jeżeli pominąć nienor
malny . ubiegly rok . 1905) wytwórczość węgla 
w Królestwie Polskiem zaczęła zbliżać się do po
ważnej cyfry 5 milionów tonn. Do wydobycia 
takiej liczby węgla, wydobywanego z konieczno
ści z coraz to większych głębokości, potrzebne 
są odpowiednie urządzenia. Wskaźnikiem urzą
dzeń może slużyć poniekąd sila obsługujących 
kopalnie maszyn parowych, która, wyrażona w 
koniach parowych, wzrastała w sposób następu
jący (w :Koniach parowych): 
Rok Rok 
1872 710 1890 
1873 l 654 1891 
1874 l 707 1892 

. 1875 1742 1893 
1876 2 644 1894 
1877 2 965 1895 
1878 3 451 1896 
1879 3 675 1897 
1880 5 162 1898 
1881 5 267 1899 
1882 5 496 1900 
1883 6 876 1901 
1884 6 896 1902 
1885 8 54 7 1903 
1886 8 705 1904 
1887 9 205 1905 
1888 9971 
1889 9 998 

10567 
10981 
13143 
15706 
16386 
17 967 
19877 
19877 
20438 
20262 
23064 
24024 
27046 
28927 
31119 
34628 
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Do urobienia wydobywanej w zagłębiu Dąb
ro,vskiem ilości węgla potrzebną jest liczna rze
sza robotników. Liczba zatrudnio11ych w ubieg
łych 30 latach w przemyśle węglowym Królestwa 
Folskiego robotników była następująca: 
Rok Rok 
1872 l 345 1889 
1873 2 011 1890 
187-ł 2 947 1891 
1875 2 GHO l 892 
1876 3 659 l 893 
1877 4 426 1894 
1878 5 409 1895 
1879 7 016 1896 
1880 6 551 1897 
1881 6 28! 1898 
1882 6 443 1899 
1883 6 944 1900 
1884 7 650 1901 
1885 7 921 1902 
1886 8 704 1903 
1887 8 922 1904 
1888 10142 1S05 

10095 
9693 

11449 
11302 
13467 
12920 
13162 
13452 
13223 
13126 
13871 
15769 
16968 
17148 
18074 
18388 
15205 

Nadmienić należy, że za jednego robotnika . 
uważany jest taki robotnik teoretyczny, Hóry 
odrobil w przeciągu roku calkowitą liczbę dni 
roboczych . Takich robotników faktycznie niema 
i 11a zasadzie doświadczenia w celu otrzym::mia 
rzeczywistej liczby robotników, . t. j . nazwisk, przy
toczo.ne powyżej cyfry należy powiększyć o 15% -
-20% (z wyjątkiem roku 1905, gdzie z powodu 
długotrwałych strajków dodatek ten powinien 
być znacznie większy) . 

Dzięki wprowadzanym ciągle ulepszeniom 
technicznym wzrosła w przeciągu 30 ubiegłych 
lat o 400/0 przeciętna wydajność robotnika; wy
dajność ta wynosiła rocznie: 
Rok Rok 
1872 170 tonn 1889 245 tonn 
1873 167 " 1890 255 " 
1874 137 1891 228 " 
1875 152 " 1892 253 " 
1876 l 24 " 1893 236 ;, 
1877 115 " 1894 259 " 
1878 168 1895 279 " 
1879 155 " 1896 272 " 
1880 197 " 1887 285 " 
1881 224 " 1898 311 " 
1882 21G " l 899 287 " 
1883 240 " 1900 261 " 
1884 222 " 1901 250 " 
1885 226 " 1902 252 " 
1886 226 " 1903 267 " 
1887 . . 222 " 1904 256 " 
1888 . . .235 " 1905 . . 236 " 

Jednocześnie ze wzrostem wydajności pod
niósł' się i zarobek robotników: zarobek ten w 
ostatnich latach wynosi! przeciętnie na dniówkę 
(w rublach): 

Pomocniey 

Rok Górnicy na powierzchni w oaóle 
Pod ~ ~ 

ziemiiPt mętczy.-ni kobiety 

1901 1,76 1,02 1,05 O,EO 1,18 
1902 1,84 1.00 1,05 0,48 1,21 
1903 1,95 t;oo 1,07 o;52 1,24 
1904 1,89 0,99 1,01 0,53 1,19 
1905 1,99 1,13 1,07 0,51 1,30 

Z liczby urządzeń kopalnianych należy za
znaczyć, że wszystkie większe kopalnie zaglębia 
Dąbrowskiego posiadają sortownie mechaniczne, 
z których otrzymuje się węgiel w różnych ga
tunkach zależnie od wielkości kawałkow, a trzy 
kopalnie posiadają oprócz tego płuczki do usu
wania z węgla zapomocą wody niepotrz.ebnych 
domieszek. Nie wszystkie kopa.lnie dają jedna
kowe gatunki węgla; wogóle jednak można po
wiedzieć, że kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wy
twarzają następujące gatunki węgla: 

l) Gruby, który przedstawia przeciętnie ka-
wałki wielkości 100 mrn i więcej. 

2) Kostkowy-kawalki wielkości 60-100 mm. 
3) Orzech-kawalki wielkości 20-60 mm. 
4) Drobny-kawalki wielkości 5-20 mm. 
5) Mi al-poniżej 5 mm. 
6) Pospółka, która stanowi węgiel niesOI·to

wany w tej postaci, w jakiej wychodzi z kopalni. 
Przeciętna wydajność przytoczonych powy-

żej gatuuków węgla wynosi: 
Gruby .. 
Kostkowy. 
Orzech . . 
Drobny 
Mial 

Z ogólnej ilości wydobytego węgla 11% idzie 
na własne potrzeby kopalń (opal dla pracujących, 
kotły parowe i t. p.), reszta t . j . 89°j0 idzie na 
sprzedaż. Węgiel sprzedany wysyła się prze
ważnie kolejami (920fo), reszta, t. j. 8°/o sprzedaje 
się 11a kopalniach z odwozem koi1mi lub kolejka
mi użytku prywatnego; niewielka ilość (0,5°/0) 

wysyła się rzeką Przemszą. Wysyłany drogami 
żelaznerui węgiel zostaje przeważnie w Królestwie 
Polskiem (950fo), 3°/11 wysyłki kolejowej idzie do 
Rosyi. 2°/0 do Austryi. 

Przemysł węglowy '" Królestwie Polskiern 
ZJJajduje się w rękach niewielu stosunkowo wła
ścicieli; są to przeważnie towarzystwa akcyjne, 
obracające milionowymi kapitałami. w znacznej 
większości zagranicznymi. Obok tych wielkich 
przedsiębiorstw w okresach większego zapotrzebo
wania węgla i podniesienia się jego cen powstają 
drobne kopalnie, wydobywające znajdujący się nie
daleko od powierzchni węgiel z pokładów tak zwa
nych nadredenowskich. Olbrzymie włożone w prze
mysł kapitały przedsiębiorstw węglowych zagłębia 
Dąbrowskiego pozwalają na zastosowanie najnow
szych sposobów techniki górniczej, a współzawod-
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nictwo z sąsiednim Śląskiem zmusza przemysłow 
ców węglowych .do stosowania tych sposobów w 
celu zmniejszenia kosztów wydobycia. Z tego też po
w?du . zagtębie Donieckie, ~omimo iż w trójnasób 
w1ę.ce.1 . wydobyw~ w~g~a, me może J:?Ochwalić się 
takleroi urządzemam1, Jak Dąbrowskie; tu widzi
my takie nowośc i, jak podsadzkę zapomocą za
mulania, urządzenia wyciągowe KoEPEGO i przewóz 
elektryczny oraz potężne maszyny wyciągowe, 
wodociągowę i przewietrzające i t. p urządzenia. 

Caty przemysł węglowy zagłębia Dąbrow
skiego znajduje s i ~ w rękach przytoczonych po
niżej właścicieli , którzy w r. 1905 wydobyli z ko
lei następujące ilości węg l a: 

l. Towarzystwo Sosnowieckie (ko
palnie Niwka, Barbara, Mortirner 
i Milowice) . . . . . . . 

2. T-wo Saturn (kopaluia Saturn) 
3. T-wo W arsżawskie (kopalnie Ka-

zimierz i Feliks) . . . . 
4. T-wo Hrabia Ren ard (kopalnie 

Hrabia Renard i Andrzej II) . 
5. T-wo Francusko- Włoskie (ko

palnie Paryż i Koszelew) . . 
6. T-wo Czeladzkie (kopalnia Cze-

ladź) • . . . . . . 
7. T-wo Flora (kopalnia Flora) . 
8. T-wo Francusko-Rosyjskie (ko

palnie Reden , Tadeusz i Staszyc) 
9. T-wo Grodzieckie (kopalnia Gro-

dziec II) . . . . 
10. C. G. Schoen (kopalnia A n toni) . 
11. Stanisław Ciechanowski (kopal-

nia Grodziec 1) . . 
12. Spadkobiercy hr. W alewskie-

go (kopalnia Jan) . . . . 
13. Pozostali drobni wytwórcy (ko

palnie: }franciszek, Mikołaj, He
lena, Andrzej I, Al wina, Floetz 
Rudolf, Matylda, Jakób i Wait · 
czyków) oraz wytwórcy węgla 
bnmatneg o (kopalnie Poręba i 
Nierada) . 

Ton n 

998 611 
443 310 

417 260 

408 663 

383 9-!7 

315 938 
180 760 

117 513 

64 4'33 
53283 

31585 

24498 

148 333 

28 
12 

12 

11 

11 

9 
5 

3 

5 

4 

Razem 3 588 234 100 

Z powyższego widać, że 91 % wytwórczości wę
gla znajduje się w rękach 8 większych towarzystw 
akcyjnynh, z których każde wydobywa rocznie 
powyżej 100 000 t węgla, 5 % wytwórczości w rę
kach 4 przedsiębiorstw węglowych, wydobywa
jących każde poniżej 100 000 t, i 4% w rękach 10 
wytwórców drobnych. 

Kapitały towarzystw akcyjnych w zagłębiu 
Dąbrowskiero wynoszą: 

Towarzystwo Kapitał akcyjny 
l. Sosnowieckie 9 700 000 rub. 
2. Saturn . . 5 000 000 rub. 
3. Warszawskie . . l 500 000 rub: 
4. Hrabia Renard . 6 234 263 rub. 
5. ]'rancusko-Włoskie 2 250 000 rub. 
6. Czeladzkie . . 9 750 000 fr. 
7. Flora . . . . 1500 000 rub. 
8. Francus.-Rosyjskie 2 250 000 rub. 
n. Grodzieckie . 2625000 rub. 

Obligacy~ 

G 706 687 rub. 
2 404 600 ruh. 

1 008188 rub. 
1432 500 fr 

Akcye Tow~trzystwa Saturn znajdują się w 
rękach kapitaiistów łódzkich, akcye 'rowarzy
stwa Warszawskiego w rękach kapitalistów war
szawskich, akcye pozostałych towarzystw w 
rękach cudzoziemców (przeważ ni e Franc ul{; ów). 
Wytwórcy mniejsi z wyjątkiem firmy C. •· G. 
~choen i Towarzystwa Poręba są wszystko kra
JOwcy. 

Nadmienić n a leży. że oprócz węgla niektó
r e z wymienion ych powy7.ej towarzys tw działają 
i w inn ych ga.ł'ęziach pr7emyslu, mianowicie:. 'ro
warzystwa Sosnowieckie i F r aucusko-Rosyjskie 
posiadają kopalnie galman u i lm ty cy nkowe a 
'rowarzy stwo Saturn kopa lnie rudy żelaz n ej . 

Towarzystwo Sosnowieckie utworzone zosta
ło w r. 1890 i nabyto zaraz od G warectwa von 
Kramsta kopalnie węgla i ga lma nu or az huty 
cyn kowe, położone w Sosnowcu, Niwce, Z agórzu 
i Bolesławiu; w r. 1894 Towarzystwo to kupiło 
jeszcze kopalnię Milowice od firmy Kuźniclei i 
S-ka; obecnie Towarzystwo to posiada 4 kopalnie: 
Niwka w Niwce, Barbara w Klimontowie, Morti
rner w Zagórzu i Miłowice w Milowicach. 

Towarzystwo Saturn utworzone zostało w 
r. 1900 pr11ez kapitali stów łódzkie-h z p. K AHOLEM 
ScHEIBLEREM na czele i nabyło zaraz od ks. Hugo Ho
henlohe kopalnię Sa.turn pod Czeladzią oraz ma
jątki ziemskie i kopalnie rudy żelaznej. 

Towarzystwo Warszawskie, utworzone w r. 
1873 przez profesora J AKÓBA N AT ANSONA i banki e
ra LEOPOLDA KRONENBERGA, posiada kopalnie Kazi
mierz i Feliks w Niemcach (pod Granicą). 

Towarzystwo Hrabia Renard jest jednem z 
najdawniejszych w zagłębiu Dąbrowskiero więk
szych przedsiębiorstw węglowych; znajdujący się 
w posiadaniu tego Towarzystwa majątek Sielce 
(pod Sosnowcem) nabyty został w r . 18ó6 przez 
hrabiego RENARDA a po jego śmierci przeszedł w 
ręce spadkobierców, którzy w r. 1884 utworzyli 
Towarzystwo akcyjne. Towarzystwo to posiada 
obecnie kopalnię Hrabia Renard w Sielcach i An
drzej w Strzyżowicach . 

Towarzystwo ] rancusko-Włoskie, utworzo
ne w r. 1876, wydzierżawiło od skarbu na 90 latko
palnię Koszelew ~założyło w r.1878 kopalnię Paryż 
na wydzierżawionych od rządu nadaniach g órni
czych (pomiędzy Dąbrową i Będzinem). 

Towarzystwo Czeladzkie, utworzone w roku 
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1879, posiada kopalnię Czeladź pomiędzy Sosnow
cem i Czeladzia. 

Towarzyst~vo Flora, utworzone w r. 1903, 
nabyło od Austryackiego banku krajowego ko
palnię Flora pomiędzy Dąbrową i Gołonogiem. 

Towarzystwo Francusko-Rosyjskie, ~ttworzo
ne w r. 1897, przejęło od p. p. DERWIZA, PoME
HANCEWA i spadkobierców SzEwcowA dzierżawę na
leżących do rządu kopalń galmanu, hut cynko
wych oraz nieczynnych kopali! węgla; kopalnie 
Red e n w Dąbrowie i Tadeusz w Psarach zostały 
przez Towarzystwo to puszczone w bieg. 

Towarzystwo Grodzieckie, utworzone w r. 
1897, nabyło od p. STANISLAWA CIECHANOWSKIEGO 
część nal eżącyeh do niego nadai1 górniczych i 
zal'ożyło na nich kopalnię Grodziec II (pod 
Grodźcem). 

Z powyższego widać, że przemysł węglowy 
w zagłęlJiu Dąbrowskiem, jakkolwiek liczy prze
szlo sto lat swego istnienia, stosunkowo od -nie· 
dawna zaczął' przybierać postać, najwięcej odpo
wiednią do stworzenia przemysłu wielkiego, t. j. 
postać tówarzystw akcyjnych, posiadającychznacz 
ne kapitały, potrzebne na wprowadzenie nowo
czesnych · urządzeń i ulepszeń technicznych oraz 
kosztown y ch bardzo komunikacyi kolejowych. 
Kopalnia., nie posiadająca połączenia kolejowego, 
ni e ma żadnej szansy rozwoju; to też wszystkie 
kopalnie zagłębia Dąbrowskiego (z wyjątkiem 
drobnych) posiadają połączenie bezpośrednie z 
koleją Warsza wsko- Wiedeńską a niektóre oprócz 

tego i z kolejami Nadwiśl.ańskiemi; kolejami te
mi wychodzi dziennie do l 200 wagonów węgla. 

Dalszy rozwój przemysłu węglowego w za
głębiu Dąbrowskiero zależy wyłącznie tylko od 
zapotrzebowania; olbrzymie włożone w przemysł 
ten kapitały doprowadzi~y kopalnie do takiego 
stanu, że clziś są one w możności nie tylko za
dośćuczynienia wszystkim potrzebom kraju, lecz 
dla nadmiaru swej wytwórczości szukać muszą 
zbytu na odległych rynkach morza Baltyckiego 
i Czarnego oraz w Austryi i współzawodniczyć 
na rynkach tych z węglem angielskim, doniec
kim i ślaskim . 

Mó;iąc o 5 prawie milionach tonn węglą, 
które Królestwo Polskie wydobywa z łona ziemi, 
nadmienić należy, że cyfra ta wydawać -się nam 
może wysoką jedynie z punktu widzenia. nie 
przekraczającego granic kraju naszego. W po
równaniu do innych krajów zajmujemy miejsce 
bardzo podrzędne: wytwórczość węgla w Króle
stwie P olskiem wynosi szóstą część wytwórczości 
Śląska Górnego, czwartą część wytwórczości w 
calem państwie Rosyjskiero i zaledwie 1

/ 2qo wy 
twórczości węgla na kuli ziemskiej. To mierne 
stanowisko nasze nie powinno nas jednak znie
chęcać do pracy w przemyśle węglowym, który 
stal się pod waliną w rozwoju wszystkich innych 
gałęzi przemysłu, podstawą dobrobytu naszego 
kraj u i poniekąd miernikiem jego rozwoju eko
nomicznego i kulturalnego. 

Kaz imierz Srokowski. 

Notatki o piecaeh martenowskich na Śląsku Górnym. 
( Ciąg dalszy, p . M 7, str. 219) 

Stąd pochodzi cecha charakterystyczr:a pra
wie wszystkich, z wyjątkiem jednego tylko, za
kładów górnośląskich , wybitnie odróżniająca je 
od zakładów w Królestwie Polskiem, mianowicie 
o wiele większa zawartość żelaza niż surowca we 
wsadaeh pieców martenowskich. 

Obcinki i odpadki własnej wytwórczości 
oczywiście ·są ładne, czyste i dość grube: naby
wane natomiast są złe bardzo, przeważnie drob
ne, bardzo zardzewiałe, eo powoduje duże spale
Ilie, ponieważ cala rdza przechodzi w żużel, a 
przy malej wadze i stosunkowo większej po
wierzchni kawałków więcej żelaza zostaje utle
nione w piecu i również powoduje stratę. 

S u rowie c. Wszystkie gatunki surowca, 
używa n ego w stalowniach, tak zwyczaj n t~, idące 
do wsadu, jak i specyalne dla doprawiania, wyta
piane są na miejscu. Wielkich pieców na Śląsku 
mamy około trzydziestu pięciu, wytwórczość ich 
w zupełności odpowiada zapotrzebowaniu, a do-

wożone z różnych krajów rudy dują możność 
otrzymywania surowca o najrozmaitszym skła
dzie chemicznym. 

Z rud żelaznych używane są przedewszyst
kiem rudy miejscowe, żelaziaki brunatne, wydo
bywane około gór T arnowskich. O składzie ich 
daje pojęcie tablica II. 

Tablica II. 

Pochodzenie 

l Fe Mu H 20 
! Części nie-l rozpusz-

rudy eza.łne 

Trocken berg . 40,0-46,0 1,5 25,0 
l 

17,0 
Carlshof . 30,0--35,0 3,0 30,0 33,0 

1 Bobrowniki . 30,0-35,0 2.5 33,0 
l 

30,0 
Bibiella . 35,0-40,0 1;5 28,0 20,0 

Jak widzimy, ruda nie jest zbyt biedna, a 
mała względnie zawartość fosforu, dochodząca do 
0,2%, oraz niewielkie oddalenie złóż od zakładów, 
zatem taniość rudy, ~zynią z niej niemal podsta-
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wę przemysłu żelaznego na Śląsku Górnym. Zlą 
stroną jest tu znaczna zawartość cynku (4 ~ i 
więcej), wskutek czego tworzą się grzyby u wy
lotów szybów i zdarzają się od czasu do czasu 
zaburzenia w biegu pieców. Szlam, wyciągan.Y z 
pluczek gazowych, zawiera często do 40% Zn; 
idzie on wraz z grzybami wylotowymi do hut 
cynkowych. 

Sehmiedebe1·gu w górach Olbrzymich; dowóz 
stamtąd jest. zresztą bardzo maly, gdyż wogóle 
zloża tamtejsze nie są wielkie, rudy zaś pod 
względem zawartości żelaza znacznie ustępują 
szwedzkim. Analizy żelaziaków magnetycznych, 
przetapianych w Laurahiitte, przytaczam w ta
blicy III.ej. 

Tablica III. 
Żelaziaki magnetyczne szwedzkie, poczęsC1 

śląskie, przedstawiają drugi bardzo ważny dla za- Pochodzenie Fe Mn l P l S \ c:o~;~:~-
kladów górnośląskich również podstaw o wy gatu- rudy ___ ___ ---~~-
nek rud. Dzięki znacznej zawartości w nich że- j 
laza i wynikającym stąd dla postępowania wiei- Gellivara 65 18 0,16 0,67 ? 5,13 
kopiecowego korzyściom oplaca się sprowadzanie Grangesberg 63,82 0,23 l 0,73 0,01 6,29 
magnetytów z daleka nawet tern bardz:ej, że w Lecomberg 61,30 ? l 0,81 ? 9,20 
danym wypadku koszta przewozu stosunkowo 8chmiedeberg 60.29 ? ? ? 10.09 
nieznacznie obciążają cenę rudy. 57,21 ? 1 ? 2,19 ? 

Glówna część przetapianych na Śląsku ma- Są 'to rudy często wapienne, przerośnięte 
gnetytów pochodzi z miejscowości Gellivara w apatytem, więc fosforyczne; zawierają ponadto 
Szwecyi północnej, skąd magnetyty dowożone są zwykle miedź; siarki mają niewiele. 
do portu Lulea nad morzem Baltyckiem, następ- Oprócz wymienionych dwóch gatunków rud, 
nie statkami do Szczecina, a dalej koleją. W na których głównie idą wielkie piece górnośląs
mniejszych ilościach ruda szwedzka przychodzi kie, używane są jeszcze szpaty żelazne węgier
z Grangesberga, Lecomberga i t. d. skie i styryjskie w stanie surowym i prażone . 

Na Śląsku magnetyty wydobywane są w Skład ich przedstawia tablica IV. 

T a b l i c a IV. 

l 
l 

l Pochodzenie rudy Fe M n p Si0 2 C a O Al~03 M gO 

lonerberg (prażone) 48,0-52,0 2,5-3,0 0,03 10,0 5,0-7,0 2,0-3.0 3,5-4.0 
Kotterbach (prażone) 51,0 2.5 0.01 7,0-9,0 do 1,0 2,0-2,5 6,0 l 8,0 

" 
(surowe) 35,0 2;o 0,01 5,0-7,0 0,75 2,0 4,0-5,0 

Przetapiane są również tlenki żelazne, otrzy
mywane przy prażeniu pirytów na hiszpańskich 
i saskich fabrykach kwasu siarczanego. Piryty, 
pozbawione przeważnej części siarki, dowożone 
są na Hutę Królewską, gdzie ulegają powtór.nemu 
prażeniu z solą kuchenną, przyczem tracą prawie 
całkowicie pozostalą część siarki, a po wyługo
waniu również i zawierającą się w nich miedź, 
która w postaci CuCl2 zostaje w rozczynie. Nie
rozpuszczalne resztki, drobny proszek lub nawet 
pyl, zawierają znaczny procent żelaza, jak widać 
z załączonych analiz laboratoryum Huty Kró
lewskiej (tablica V). 

Pochodzenie 

Piryty szwedzkie 
Piryty hiszpańskie 

z Rio-Tinto 

Tablica V. 
1 l części 

Fe Cu S l H 20 \n ieroz-puszcz. 

60,12 0,38 0,49 112,90 110,81 
63,48 0,20 2,96 18,01 3,00 I 66,90 

1 

0,18 1 0,28
1
14,26 2,17 

68,00 0,18 0,30 10,00 ' 1,50 

W znacznych ilościach używane też są żu
żle fryszerskie szwedzkie oraz miejscowe z pie-

ców pudlowych i spawalnych, zawierające sporo 
żelaza, jak również żużle zasadowe martenowskie 
i tomasowskie dla zawierających się w nich man
ganie i fosforze , cennych przy otrzymywaniu su
rowca tomasowskiego; żużle te dają zarazem do 
naboju wapno, pozwalając przez to zmniejszać 
ilość wlaści w ego topnika. 

(Tablica VI-ta na str. 241). 
Wszystkie dotychczas wyliczone rudy i wy

twory. zawierające żelazo, odznaczają się dość 
znaczną zawartością fosforu. Niezbędny w su
rowcu tomasowskim, nieszkodliwy w martenow
skim, przerabianym na spodach zasadowych, fos
fór niedopuszczalny jest w surowcu, używanym 
przy doprawlaniu stali dla jej nawęglania, w tak 

. zwanem "Riickkohleisen". Ani rudy tarnowskie, 
ani tern bardziej żelaziąki szwedzkie, jako bogate 
w fosfór, nie nadają się do wytapiania takich 
gatunków surowca. Doskonale natomia~t są i po, 
wszechnie w t.Y,m celu używane rudy żelazne 
krzyworoskie. Sląsk sprowadza z Duhowej Balki 
lepsze gatunki tych rud, siwe, zawierające więcej 
żelaza i mniej Si02, ale zato kruche, łatwo roz
sypujące się, często zupelnie miałkie. Wada ta 
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Tablica VI. Analizy szlak. 
------~------~------~-----

\ Fe M n p l 
Rodzaj szlaki 

Żużel fryszerski 63,0-70,0 - -

" 
spawalny Laurahiitte 56,14 0,82 0,21 
pudłowy " 

50,31 7,11 1,50 
" ma1·tenowski " 8,80 5,23 1,25 
" 
" » Hubertushiitte 11,06 9,64 1,22 

" 
Laurahiitte 13,89 5,42 0,95 

Si02 CaO M gO Części nie-
rozpuszcza l n e 

23,48 
20,09 
23,63 

27,84 27,01 3,43 

odczuwać się dflje najdotkliwiej_ w ru?zie, u~y- niewiele; przytern dolomity rozpowszechnione są 
wanej na stalowniach dla przysp1eszama przeb1e- tu daleko bardziej, niż wapienie, tańsze od n ich 
gu procesu martenowskiego. . . i. czystsze. Zn~czne pokłady. dolomitu, znaj~ują 

Jako topnik dodawany byw_a do naboJOW s1ę w Bobrow~n~ach. przy g:ora:ch Tarpows~1Ch, 
wielkopiecowych wyłącznie dolom1t, wprowadza-~ oraz obok Im1elma 1 B1·zezmkl na połudmowy 
jący do naboju MgO, którego rudy zawierają wschód od Katowic przy granicy austryackiej. 

T a b l i c a VII• 
Analizy dolomitów i wapieni: 

--------------------~------------~-------------~----~------
Pochodzenie CaC03 MgC03 

Części nie
rozpuszczalne 

B obrowniki 55,12 24,45 
I mieli n 54,31 34,03 

" 
55,85 32,50 

" 
55,08 38,23 

B rzezinka pokład .górny 56,59 38,95 

" 
I-szy pokład 55,41 41,62 

" 
II-gi poldad 36,25 42,21 

" 
III-ci pokład górny 55,7~ 42,39 

" " " 
dolny 54,02 42,85 

M aciejkowice (obok Bytomia) 90,10 1,05 

Jak ~idzin~y_, dol~mity z Brzezink~ czy1~ ią 1 

zadość _naJ bardzieJ wygorowanym ~ądamom m e· 
1 tylko Jako topmk, ale wprost Jako materyał 1 

ogniotrwały zasadowy. Wapienie zawierają zby t 
wiele krzemionki. 

_ Zakłady, posiadające wielkie piece, wszystkie 
bez wyjątku mają również własne koksownie. 

l 
l 

1,14 
0,72 
o;74 
1,71 

7,35 

6,23 l 7,17 
2,11 l 9,5U 
2,32 9,46 
1,96 ---- 4,39 

2,19 
1,82 
1,39 
1,48 
1,95 

1,49-- 1,27 

1,73 
1,15 
0,48 
0,36 
1,33 

K oksu grubego (StiickJ . 63,6% 
Groszku (N uss) 1,5% 
Koksiku rZinder) . 3,5% 
Miału koksowego (Li:isch) . 2,5% 
Siarczanu amonu (NH4) 280~ 1.2°/0 
Smoły . 3,5% 

Koks z węgla Konigin-Louise-Grube ma sklad 
Koks, otrzymywany w piecach O·no HoF

MANNA (przeważnie ) lub APPOLTA, naogół biorąc, 
jest bardzo ładny, zawiera malo popiołu, nato
miast zawartość si~rki jest względnie duża; rzad
ko mniejsza niż l %, często dochodzi on a do 
1,5 %-2°/0 • Okoliczność ta zmusza do prowadze
nia wielkich pieców na żużlach silnie zasadowych, 
do gorącego - biegu. co z kolei wywoł'uje znacz
niejsze zużycie koksu, mianowicie 110 - 120 kg 
na 100 kg otrzymanego surowca, pomimo wi ęk
szej ~iż u nas zawartości procentowej żelaza w 
naboJu. Zato w surowcu pozostają już tylko set
ne części procentu siarki . 

następujący: 

Dane liczbowe, dotyczące koksu, posiad am 
tylko z zakładów J ulienhiitte. Do koksowania 
u~ywane są t u węgle kami enne z kopalń: Koni
gm Louise, Brandenburg, Gastellengo i Hed wigs
wunsch; wszystkie gatunki są mieszane razem. 

Ze 100 części węgla otrzymuje się: 

Popiołu 
c 
H 
N 
o 
s 
p 

10,60% 
82,35°/0 

1,22% 
o 84°/ ' o 
5,00% 
1,26oio 
0,02% 

Popiól z tego l<oksu zawiera: 
Si02 34,76°/0 

Fe20 3 22,11% 
Al203 19,09°/G 
OaO 10,40°/0 

MgO 0,90% 
S03 • 12,09°/0 

Koks z węgla Hedwigswunsch-Grube ma: 
Popiołu 10,58% 
C . 84,25°/0 

H 0,81% 
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N 1,010fo 
O 3,36°/0 

S . . . 1,35°/0 
Techniki wielkopiecowej poruszać nie. będę, 

zwrócę tylko uwagę, jako na os tatnią dla Sląska 
nowość, mianowicie na urzadza11e obecnie samo
czynne zasypywa11ie nabojó\~ przy wielkim piecu 
M V we .Friedenshutte, zastosowane do wyloto
wego zamknięcia LANGJ;NA , i przy piecu J\& HI w 
Donnersmarckhutte, zastosowane do lej a PARHY. 

Bardzo jest również ciekawe zaprowadzo 11e 
w Julienhutte rozlewanie surowca; surowiec, wy
łącznie gat11nki zwyczajne, wypuszczają z pieca 
do kadzi i przewożą nad łańcu ch okrężny 
(bez końca), niosący szereg maJych nieckowa
tych wlewnic. Me tal wylewa się powoli do pod
suwających się jedna za drugą wlewnic; p o na
pełnieniu ich puszcza się na l aócuch strumie ń 
wody, wskutek . czego gęsi surowcowe stygną bar
dzo prędko i przy przegięciu się lańcuch a spa
dają do wózków. Urządzenie takie sprowadza do 
minimum li czbę robotuików, zajętych w hali spu
stowej. i daje materyal o powierzchni zupełnie 
czystej, nie pokrytej piaskiem. Stosowane by ć 
ono nie może przy wytapianiu surowców zwier
ciadlanych i "Ruckkohleisen " , ponieważ woda chło
dząca moglaby powodowa6 zbytnie utlenianie 
m anganu, gęsi zaś rozpadalyb_v się na kawa-lki , 

co zostało stwierdzone przy licznych próbach. 
Gatunki vrzeto specyalne wypuszczane są z pie
ców do hali , do zwykłych stałych wlewnic surow
cowych. 

vV piecach ma rtPnowskićb przerabia11e by
wają przeważnie surowce białe, rzadziej połowicz· 
11e; wyjątek pod tym względem stanowi Borsig
werk . nżyw11jący niemal wyłącznie surowca sza
r ego. 

Z pomiędzy zakładów, posiadających piece 
martenowskie, tylko BaildoniJlitte, Bismarckbutte 
i fabryka Huldst:hinskyego nie mają wielkich pie
ców. N atomias t należąca do tegoż, co i Bail
donhutte, Towarzystwa huta Julienhutte posiada. 
~ż 7 pieców, wytapiających najlepszy bodaj na 
Sląsku surowiec i dos'tarczaj ących go do wielu 
innych fabryk nawet. poza granic:ami okręgu. 
Mniejszą rolę w wytw órczości surowca odgrywa 
Donnersmarckhi.i.tte. Surowce górnośląskie są na
ogól bardzo ł adne, czyste, zawierają niewiele 
siarki; szkod li wą, choć stanowiącą mały na szczę
ście procen t, domieszkąjestprawie wszędzie miedź, 
przechodząca do surowca z rud szwedzkicb. Za
wartość manganu jest dość znaczna , co jest bar
dzo ważne, gdyż mangan zmniejsza utlenianie się 
żelaza w piecach marte nowskich a zatem i zuży
ciA ferromangan u przy doprawie. 

Analizy surowców podaję w tablicy VIII. 

T a b l i c a VIII. 

s i 
l 

l 
Puchodzenie Gatunek surowca 

l l 
:M n p s l; u 

-

Borsigwerg Szary martenowski l 1,49 l 2.52 0,49 0.078 -

" " " 
1,40 ' 2,09 0,53 0)09 -

" " " 
1,63 

l 
2,45 0,38 0,068 0,097 

" 
Połowiczny 

" 
1.03 2.74 

l 

- 0,059 -

" " " 
1,21 

l 
2,05 - 0,077 0,093 

" " " 
1,17 1,99 0,47 0,071 -

Laurahi.itte !zwyczajn y martenowski 1,41 2,50 l 0,4[) 0,04 -

" 

l 
" " 

lAS 1,93 
l 

0,47 0,05 0,10 

" " " 
1.64 2,25 0,36 0,03 -

1,94 l 2,21 l 0,66 0,06 0.08 
" " " l 

" l " " 
2,63 1.75 l 0,30 0,06 o:oo 

Betblen-:E'alva Szary martenowski l 1.28 l 3,79 l 0,25 
l 

0,04 0,10 
Bialy l 0.73 3.71 

l 

o.ao 0,05 0,10 
" " 
" Spec v:dn v " 2:54 

l 
4;22 0,10 

l 
0,03 -

" 
Ruckkohleisen 3,12 i 0,90 0,09 0,03 -

1,00-1,75 13,50-3,75

1

mox. 
l 

Julienhutte Zwyczajny m artenowski 0,30 'max. 0,05 max. 0,10 

" 
Specyalny " --· i4,0 -5,0 max . 0.15 J - -

" 
Ruckkohleisen - - max. 0,05 - -

Hubertushutte j Zwyczajny martenowski /0,80-1,40 11,70-2,20 /max. 0,45 j0,04-0,06 /0,12-0,15 

Donnersmarckhutte l Zwyc.zajny martenowski ,1,0-1,25 ,2,50-3,50 ,0,30-0,40 l 0,05 l 0.08 
" Specyalny " - - max. 0,08 
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Julienhiitte i Donnersmarckhiitte dost~.rczają 
zakładom górnośląskim również surowca zwier
ciadlanego o .zawartości 120fo-150fo Mn. Używa
ne są rudy manganowe rosyjskie o składzie do 
500fo Mn i 0,2% P oraz brazylijskie, mające 
530fo-550fo Mn i zaledwie 0,050fo P. 

Wy:tapianie ferromanganów nie może się ja· 
koś na Śląsku utrzymać, ponieważ nie opłaca się; 
sprowadzane by\vają one obecnie z prowincyi nad
reńskich. Przeważnie idzie ferromangan 80 pro
centowy, rzadziej 60 proc~ntowy. 

Donnersmarckhiitte przy dziennej wytwór
czości około 50 t i przy zuży ciu 200% - 2500fo 
koksu wytwarza ferromangan, zawierający 60°/0 -

80% Mn, 0,20fo P, O,OlOfo S, 0,60fo-1,750fo Si. 

Gazaki. 
O ile pod względem materyarów surowych 

panuje na Śląsku Górllym ogromna jednostajn0Ść, 
o tyle w urządzeniach hutniczych i mechanicz
nych daje się zauważyć tal>a rozmaitość, jr~ką 
trudno chyba spotkać gdzieindziej. 

Obok instalacyi starych, datujących si ę od 
czasu wprowadzenia postępowauia martenowskie
go, w sąsiedniej fabryce, często w tej samej , tyl
ko w innym oddziale, widzimy najnowsze wyn a
lazki, odpowiadające ostatnim wymaganiom tech
niki. To też szczegółowe zapoznanie się ze wszyst
kiemi hutami okręgu mogłoby być doskonalą 
szkolą dla technika oczywiście pod warunkiem 
możności korzystania z całkowitego mr~.teryału, 
jaki jest w posiadaniu fabryk, a który sam tylko 
może · posłużyć dą należytego porównania i oce
nienia różnych urządzeń . i sposobów roboty. 

Gaza ki są tu pierwszym przy kładem. 
Typ siemensowski, .tak rozpowszechniony w 

Królestwie Polskiem, na Sląsku . prawie zupełni e 
nie jest w użyciu. Friedenshiitte ma gazaki SiE
MENSA, ale w innej nieco niż u nas postaci, lllia
nowicie podwójne o rusztach schodkowych z 
dwóch stron. 

Na każdy piec martenowski przypadają dwa 
gazaki czynne oraz trzeci zapasowy. Gaz od
prowadzany jest z każdego gazaka osobno w · słu
pie murowanym, łączącym się w górze ze wspól
ną dla całej grupy rnr<1, żelazną. 

Baildonhiitte ma gazaki zwykle, pojedyncze, 
ale połączone po cztery w grupy, z których każ
da daje gaz do je d n ego wspólnego słupa . 

Grup jest trzy, wszystkie w jednym korpu
sie. Rusztowanie odbywa się zaledwie raz na 24 
godziny i to tylko z jednej strony. Koksiku i 
żużla otrzymuje się bardzo niewiele, co bezwa
runkowo przypisać · należy wyłącznie zaletom wę
gla, nie zaś gazakom. 

Ciśnienie gazu utrzymują nieznaczne, nie 
przewyższające 30 ntm słupa wodnego. 

Stawiane pod ogólnym poziomem fabryki, 
gazaki SrEMENSA wymagają urządzania osobnych 
dołów do rusztowania, które znowu dla braku 

miejsca nie mogą być przestrone. W ostatecz
nym wyniku otrzymuje się doły wązkie, niewy
godne, wielce utrudniające dostęp do gazaków i 
wszelką przy nich robotę, tern bardziej, że zwykle 
są one je"zcze zamknięte zwierzchu przez plat
fol·my, na których leży przeznaczony na spalenie 
węgiel. 

Te względy jakoteż nieekonomiczne zużycie 
paliwa wyrugowały gaza ki SiEMENSA ze wszyst
kich nowszych stalowni. 

Następny typ przedstawiają gazaki szybowe 
o względnie małym stosunkowo do wysokości 
kwadratowym przekroju poziomym. Gazaki te 
mają ruszty tylko płaskie, ułożone rzędem szta
by żelazne, spoczywające na wpuszczonych w mur 
belkach. Ponad ruszt,ami pod murem przedniej 
ś ciany mieści się rama z otworami, służącymi do 
rusztowania. Gazaki mają drzwiczki tylko z jed
tJej strony; ściana pr?.ednia od drzwiczek prawie 
aż do sam~go wierzchu pokryta jest plytami su
rowcowemi. 

Gazaki te rusztuje się zwykle po każdym 
spuście; wyjmuje się przytern parę rusztów i wy
bija żużel i koksik przez otwory w ramie zapo
mocą drążków; później wyjmuje się ruszty są
siednie i t. d. Gazal<i nie dają dużo żużla, ale 
przy takim sposobie rusztowania otrzymuje się 
mnós two koksiku, zmieszanego z niedopalonym 
węglem, ponieważ wygarnia się prawie całą za
\'vartość gazaka; węgiel pozostaje o ty Ie tylko, o 
ile sam utworzy sklepionko w gazaku. 

Po rusztowaniu napełniają gazaki świeżym 
węglem, co znowu źle odbija się ich na biegu. 
W ogóle tego rodzaju rusztowanie w żadęn spo
só b nie może być uważane za r acyonalne. 

Gazaki stoją w dole, pod poziomem iabryki, 
jeden obok drugiego w mo cnem obmurowaniu; 
gaz odprowadzany jest od każdego osobno. 

Na piec wyp ada dwa lub trzy gazaki stale 
idące i jeden zapaso wy. W ogól e wszystkie sta
lownie uznają jako zasadę posin.danie zapa-' nwych 
g Aneratorów, co jest niezbędne wobec szy :_, ,,iego 
bieg u pieców, a zatem wię kszego niszczenia się 
gazaków; zatrzy mywanie znowu pieca dla ich re
paracy i odbijaloby się zbytnio na wytwórczości 
z ak ładów. 

Gazaki kwadratowe mają trzy huty, posia
dające stalownie martenowskie starsze. N i e są 
one, o ile się zdaje, · ekonomiczne; przynajmniej 
zakł'ady HuLDSGHINSKYEGO, gdzie nowy piec marte
nowski ma gazaki cylindryczne, a stare piece 

1 kwadratowe, te ostatnie spalają o wiele więcej 
węgla. niż pierwsze; u zużyciu węgla może tu 
zresztą stanowić róźnica w wielkości samych pie
ców: howy ma 18 t, gdy stare tylko po 14 t. W 
każdym jednak razie wszystkie piece, ·w ostat
nich czasach budowane, mają gazaki szybowe cy
lindryczne. 

Miejsce pośrednie między nowszymi gaza
karni bezrusztowymi a gazakarni starych syste-
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mów zajmuje gazak hut;y Borsigwerk (rys. l). Cy- wnętrza. Nad kanal.,m. wiatrowym przerzucony 
lindryczna forma szybu przechodzi na. dole w jest krzyżak, utworzony przez dwa przecinające 
czworokątną ze ści~tymi rogami; w dalszym cią- się sklepionka z ogniotrwałej cegły szamotowej~ 
gu idą szeregi rusztów schodkowych. niezbyt po· Krzyżak chroni otwór wiatrowy od zanieczysz
chylonych, wreszcie na spodzie leżą ruszty po- czania żużlem i koksikiem, podtrzymuje leżący 
ziome, O_{)arte pośrodku na poprzecznej Lielce su- wyżej węgiel i sluży zarazem do rozprowadzania 
rowcoweJ, podtrzymywanej przez takąż kolumnę. po całym przekroju szybu powietrza, które, ma
Od strony drzwiczek ruszty poziome leżą na bel- jąc zamkniętą drogę prostą, musi się przedosta
kach, wpuszczonych w gniazda płyt bocznych, wać przez cztery kwadranty między krzyżakiem 
podtrzymujących płytki rusztów schodkowych. a szybem, w pewnej iednak odległości od ścianek, 
R:uszty p~askie maJą pewne niewielkie poehy l e- co uniemożliwia podnoszenie się gazów wzdłuż 
nie w ofne strony. muru, nie zaś przez warstwę rozżarzonych węgli. 

Tak w tym, jak i we wszystkich innych ga· Nieco odmiennem jest doprow.'łdzanie wiatru 
zaka<ih rusztowych, odległość między sztabami w gazakach Huty Królewskiej. gdzie nowa sta
i'usztów płaskich jest bardzo mała; ułożone są lownia puszczona została w ruch dopiero na wio
one gęsto, prawie jedna przy drugiej, co wywo- snę r . 1905 . . Zamiast murowanego krzyżaka ma
lane jest przez powszechne użycie bardzo drob- my tu nad centralnym otworem wiatrowym na 
nego węgla, groszku lub orzecha. zupełnie płaskim spodku daszek (rys. 4), odlany 

Wiatr w opisanym powyżej gazaku w Bor· z surowca, z 8-ma symetrycznie rozłożonymi otwo
sigwerku puszczany jest pod ruszty przez dwa rami o ogólnej powierzchni O,Q8m2• trochę mniej.
otwory, leżąee na jednej średnicy; pozatern każdy s7.ej. niż prr.ekrój kanału wiatrowego. Daszek 
gazak ma dwie zapasowe dmuchawki KoRTINGA. t aki doskonnle rozprowadza powietrze po ~<zybie; 
Ciśnienie wiatru dość znaczne; ciśnienie gazów węgiel spala się niemal całkowicie. Koksiku pra
już w rurze dochodzi do 100 mm wod y . wie zupełnie nienn1., :7.użla też otrr.ymuje się nie-

Gazaki dają mało żużla; drobnego niespie- dużo; jest on w stanie zupelnie sproszkowanym, 
czonego koksiku otrzymuje się również bardzo nie zlepiony. 
mało, co zresztą tłumaczy się poniekąd częstem Obecnie każdy piec 33-tonnowy obsługują 3 
bardzo, iak na stosunki śląsKie; rusztowa11iem, gazaki i dopiero w tych warunkach otrzymano 
które następuje tu po każdym spuście. znakomite wyniki; poprzednio usiłowano pędzić 

Każdy piec ma dwa gazaki; stoją one na tylko dwa gazaki, ale bieg ich był zbyt ostry, 
poziomie fabryki, tak że ich platforma węglowa węgiel za szybko s'Cł10dzi~ na dól i nie zd·ążał 
leży wyżej, niż platforma pieców, i łączy się z spalać się; koksiku było dużo, żużel tworzył 
nią zapomocą schodków. ogromne pozlepiane masy, kt0re z trudnością da-

Zakłady Laurahiitte maią osobliwe gazaki waly się wybijać; przytem daszki prędko się pa
bezrusztowe (rys 2), przypominające wielkie pie- lily, gdy obecnie wytrzymują bez zmiany całą 
ce, a jeszcze bardziej piecyki do prażenia rud. kampanię pieca. 
Forma wewnętrzna szybujestjajkowata; stożkowa 1 Szyby gazaków cylindrycznych złożone są 
ts: spód mapochyl.eni_a w'stronę drz~iczekdła ~:at- ; z cegly_ szamot.owej; ścia~ka na d?le ma ~50 mm 
Wle:Jszego wygarmama żużla. Powietrze od w1eł- grubości; ku gorze grubosć ta zwiększa się stop
kopiecowej maszyny wiatrowej doprowadzane jest 11iowo i dochodzi do 500 mm; płaszcz, otaczaiący 
do otaczających · każdy gazak t·ur pieł'Ścieniowych, mur, zrobiony jest z blachy żelaznej 10-milime
z których przez 3 dysze wpada do środka. For- trowej. Pomiędzy płaszczem a cegłą pozos.tawia
my chłodzone są wodą. Regulowanie ciśnienia ją przestrzeń od 50 do 100 mm, zapełnioną tłu
wiatł·u w dyszach odbywa się przy pomocy za- czoną cegłą, żużlem i t. d., co z jednej ~<trony 
suw; ciśnienie jest wysokie, bieg gazaków szybki, ma na celu zmniejszenie stra.t.y ciepła przez pro
to też dla każdego pieca 12-tonnowego, dającego mieniowanie, z drugiej znś pozwala na swobodne 
spnsty co 6 godzin, wystarczae może jeden ga- rozszerzanie się muru przy puszczanin gazaka 
zak. Złą stroną jest tu· konieczność częstego w bieg. 
I·usztowania, które się też odbywa co 2 godziny; Drzwiczek gazak ma czworo; ramy ich za
żużel wychodzi w postaci bardzo drobnego po- opatrzone są w gniazda, w które zakłada się przy 
piołu, koksiku prawie wcale się nie otrzymuj-e; rusztowaniu sztaby żelazne dla podtrzymywania 
spalanie węgła zachodzi niemal całkowite, co do- palet. Rusztowanie odbywa się dość rzadko; co 
brze świad~·zy o systemie gazaka. 12 a nawet co 24 godziny po spuście wygarnia 

Ostatni wreszcie typ, rozpowszechniony znacz- się żużel i koksik z jednych tylko po kolei drzwi
ni,e już teraz i sta~iany W'e wszy~tkich nowobu- czek; tak więc cały ok~es rusztowania trwa dw~e 
dowanych stalowmach, przedstawia gazak, wska- albo cztery doby; pomimo to robota odbywa się 
zany na rys. '3. Jest to gazak szybowy, cylin- łatwo i prędko. 
dryczny, be~rusztowy, zamknięt1 w płaszczu że- (c. d. 11.) 
laznym. Wiatr doprowadzany J'eSt rurą pod ga-
zak, skąd przez otwót· centralny wchodzi do Wladysl,łw Cho,-oszewski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1906. 
Wydobywanie galmanu. W lipcu r. 1906 wytwórczość galmanu była następująca: -

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

Od ]'Oczątku Od początku roku Nazwa kopalni l Od początku 
Lipiec roku do Lipiec roku do Lipiec do 31 lipca 

3llipca. 31lipca 

- p u d ó w pudó'v l % pudów l % -
Bolesław 83 191 571652 63 793 393 68s - 19398 - 23 - 177 rf57 - 31 
Józef . 222 756 I 399 I)2 47 348 55 ' s6-t - 1754~ - 79 - 847 s88 - 6I 

Ulisses 205 367 l 687659 189081 l 368 386 - !6286 - 8 - 319 273 - '9 

Razem l j''3'4 l 36584631 300222 1 2313635 1-211092 1 - 4' 1-'344828 1 - 37 

l'odlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 1204:27 pudów i drobny 179 79 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następujaca: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef . 
lis s es 

. 

. 

Rok 1905 

Od po c~ątku 

Lipiec I"Oku do 
3llipca 

---p u 

31275 202 593 
-- -

611 6 33 1 

. 
Rok 1906 

Od początku 
Lipiec roku do 

3llipca. 

d ó w 

l 29921 194 663 
'54 462 

16757 58123 

W r. 1906 wydobyto więcej C+) 
~o mniej (-), niż w r . 1905 

Od początku roku 
Lipiec do 31 lipca 

pudów l 0/ pudów l !Y 
Al ,{) 

- l 354 - 4 - 7030 - 4 

+ 154 + - + 462 +-
+ I6I46 +2643 + 51 792 +8!8 

Razem l 31886 l 2o8924 l 46832 l 253248 l + 14946 1 + 471 + 44324 1 + 2r 

Dnia 31-go lipca pozostalość wydobytego zarobili 24496 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1140725 pudów, go robotnika wynosił na dn iówkę 99 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 206 082 pudy. padków nieszczęśliwych z r obotnikami l;_y lo: 11, 

W lipcu r. 1906 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba. robotników wy- i 11, zakończonych wyzdrowieniem zupe!nem. 
nosi!a 953. Robotnicy odrobili 24775 dniówek i 

Pfukanie galmanu. W lipcu r. 1906 wytwórczość galman u płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
Me 

lkuska . . 
eh.-a.n.i czn.a. 

. 

Razem . 

Rok 1905 

Od początku 
Lipiec roku do 

3llipca 

p u 

102 002 657093 
- -

152 630 646410 

Rok 1906 

Od pocza,tku 

Lipiec roku do 
3llipca. 

d ó w 

103 791 643 030 
- -

I35 23° 64I 955 

W r. 1906 otrzymano więcej (+) 
~bo mniej (-), niż w r. 1905 

Od początku roku Lipiec do 31 lipca 

pudów l % pudów l % 

+ l 18g + l - 14003 - 2 
-- - - -

- 17400 - [( - 4455 1 + I 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

olesła,vska B 
o 
M 

lkuska . . 
echaniczna 

Rok 1905 

Od poczl\tk u 

Lipiec roku do 
SI lipc a 

p u 

l 

293 1 17 59Ó 
- -
- 100 

Rok 1906 

-l 

l 00 ''""~"'" Lipiec roku ·do 
81 lipca 

d ó w 

4639 
l 28820 l 

- l -
100 l 292 

-W r. 1906 otrzymano więcej <+> 
albo mniej {-}, niż w r. 1905 

Od początku roku. 
Lipiec do 31lipca 

pudów l % pudów l ~ 

+l~ + s8 +" 224 + 64 
- - - -

+ (('() + - + 192 + 192 

Razem l 2 931 l 17 6g"i l 4 739 l 29 112 l + ' 8o8 l + 621 + ' 1 416 l + 65 

Dnia 31-go lipca. r. 1906 pozostałość galma- cy odrobili 6 376 dniówek i zarobili 4 472 ruble. 
nu płukanego na płuczkach wynosiła 681 738 Przeci~tny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
pudow, błyszczu ołowiu 2 603 pudy. wynos1t 70 kop. Wypadek nieszczęśliwy z ro

W lipcu r. 1906 w 2-ch czynnych płucz- botnikami był l, zakończony częściową niezdol
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba uością do pracy. 
zatrudnionych robotników wynosiła 245. Robotni- / 

Wytapianie cynku. W lipcu r. 1906 wytwórczość cynku była 11astępująca: 

Pau 
Kon 
Będ 

---

Nazwa huty 

lina 
stan ty. 
Zlll 

--

-

- -
Rok 1905 

-
Lipiec 

Od poCZI\tku 
roku do 
31lipca 

p u d 

23 120,25 110 16;,5o 
lO r:fi7 6t 145 
,g ;6t 9' 420 

Ro~ W r. 1906 otr;ymano więcej (+) 
albo mniej (--), niż w r. 1905 

L'. I Odpocz"tku L" . Odloczątkuroku 
Iplec iif~~c~ Ipiec o 31 lipca 

ó w pudów l o/o pudów l o/o 

19741 128 199,25 - 3 379,25 - '4 + !8°33,75 + 16 
12 210 8r 78o + l 243 + II +20635 + 34 
J8 292 126056 - zt)g - l +34646 + 38 

Razem . . l 52 648,25 1 z6z73o,;o l so 243 l 336 045,251- z 405,2:, 1- 5 l+ 73 314,751+ 28 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: ----
Wr 1906 otrzymano więcej (+) l Rok 1905 Rok 1906 l 

_~o mniej (-), niż w r. 1905 

Nazwa huty Od p oczl\tkn Od poCZI\tku Od l oczątku roku. Lipiec rokn do Lipiec roku do Lipiec 31 lipca 31 lipca o 31 lipca · 

-l' u <l ó w pudów l o/o pudów l o/o 

Paulina . 549 8 677,25 3 190,30 18 r41,50 + 2641,30 + 481 + 9 464,25 + IDg 

Konstanty . 268 l 6;4 409 2 555 + f41 + 53 + go• + 54 
Będzin 738 2931 744 4 94' + 6 + l + 2010 + 6g 

Razem . . f 1555 l tp62~2;1 4343,30 j z;G37,5o l+ 2788,3o/+ '791+ 12375,zs[+ 93 

Dnia 31-go lipca r. 1906 pozostałość wyto- dniówek i zarobili 30 413 rubli. Przeciętny zaro
pionego cynku w hutach wynosiła 24883,15 pu- bek jednego robotnika wynosił na dniówkę l rub. 
dów, pyłku cynkowego 2 636,50 pudów. 32 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W lipcu r. 1906 w 3-ch czynnych hutach było 7, zakończnny~h wyzdrowieniem zupełnem. 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- /. H. 
botników wynosiła 887. Robotnicy odrobili 23 059 

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



MS. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HU'fNIOZY 247 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1906. 

Węgiel kamienny. W lipcu r. 1906 wytwórczość węght kamiennego vr Królestwie Polskiem 

Tbyla- następująca: 

Rok 1905 Rok 1906 
w r.1906 wydo byto węgla więćej 
(+)albo mniej(-), niż w r. ·1905 

::l " l ~ ~ocG ~ .o: 
Od początku Właściciel lub "'o" Nazwa Q;) .,.." " <l) :-c 8. ...... 

" "' ·a. Lipiec roku do 31 ~ ""- g .,e;:: 
kopalni dzierżawca ...... 0,!4 - ...... 

H "'o- H "'o- lipca ,.co 

l .",.co 
"' o o 

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

Niwka .l Tow. Sosnowieckie. . f 40] 158 z r8s 86o 412 548 2 784 594 + 5 390 + 1 + 5g8734 + 27 
Barbara " " + 122-532 Mortirner 352015 l 8786]6 28g 201 2 oor 2o8 - 62814 - ,g + 7 ,, 

" 
Milowice 332002 l 494 522 304 597 1878990 - 28005 - 8 + 384468 + 26 

" " 
Hr. Renard. Hr. Renard 368857 2 218]20 462 347 3092 50] + 93490 + 25 + 873787 + 39 " And-rzej II . 18427 133247 31 115 159 270 + 12688 + 6g + 26023 + 20 

" " " 
Kazimierz Warszawskie 300200 2 1?7gc>O 400 500 2 544 91° + 100300 + 28 + 417010 + 20 

" 
Feliks. 8r 900 450 500 6g400 42764c - 12 500 - 15 - 22800 - 5 

" " 
Paryż. 

" 
:E'ranc.-Włoskie . ł 35-4 2o8 2o8g8o5 38g 120 2974659 + 34 918 + 10 + 884853 + 42 

Koszelew 
" " " 

Saturn . 
~ 

Saturn . 378 593 2 6g6 571 497701 2 8g72J6 + r 19 ro8 + 31 + 200]05 + 7 
Czeladź •. " 

Czeladzkie 3478g l 17g8 161 35 1 6o8 2 337 570 + 3717 + l + 539409 + 30 
Flora . . 

" 
Flora r'ti 313 l 016 867 r88 536 l 3Ó1 g83 + 122J3 + 7 + 345116 + 34 

Franciszek . 
" " ~ 6g26 44847 + + + 9716 + Mikołaj 7023 54 593 97 l 22 . 
" " " 

- 202 9571 - 83 .Jan Spadk. hr. W alewskiego - 244 977 29 s&l 42020 
+ 29580 +-

Grodziec I. St. Ciechanowski 33 248 !82 212 39gg8 233 439 + 6750 + 20 :t j 1~27 + 28 
Grodz icc II. Tow. Grodziecide . 8o 118 391 764 218 3101 955 2·P + 138192 + 172 + 56347S + 144 
Antori . Dz. Schon i L amprecht 47050 304 200 94 300 ;62 901 + 17310 + 101 + 258641 + 8s 
Redeni Tow. Franc.-Rosyjskie 

{ - 268 404 
83785 16 Redenll. 84385 509137 - 84385 -100 - -. - 156 948 " " " 'Tadeusz II . 20155 136120 2ó62o 170 590 + 6465 + 32 + 34470 + 25 " " " Staszyc 

" " " 5 236 4°9g8 - 23040 - 5 236 -100 - 17958 - 44 
Helena Dzierż . .M. Żolędziowski. - -- 888o 4932() + 888o +- + 4932° +-
Andrzej I . J. Wrzosek 9932 53 372 720 5og6S - 9212 - 93 - 2404 - 5 " Al wina 

" 
W. Szyszkin . 7056 28 515 2920 4Ó919 - 4136 - 59 + 18404 + Ó4 

Fl6tz Rudolf W. Kondaki. 22 455 134 935 17 475 1684g8 - 4g8o - 22 33)63 + 25 " Matylda. 
" 

P. Woyde. 1715 5 8J5 166o 22]00 55 - 3 + 16885 +290 
.Jakób. . 

" 
K. Plodowski . 14142 82 460 19189 141 r66 + 5 ')47 + 36 + s87oo + 71 

Wańczyków 
" 

A. Zieliński - 4R77 l 662 8g]6 + r662 +- + 4099 t 84 

Razem . . 3 5 w 582\20 255 11 913 925 076125 416 3311 + 4144941 + 121+ 5 IÓI 212\T 25 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w 
lipcu r. 1906-go byla następująca: gatunki gru
be 1813 222 ctr. metr. (46,20%), gatunki średn ie 
683460 ctr. metr. (17,41°/0) i gatunki drobne 
1428394 ctr. metr. (36,3911 / 0). 

Dnia 31-go lipca pozostałość wydobytego 
węgla na ko!Jalniach wynosiła: gatunki grube 
319168 ctr. metr., gatunki średnie234399 ctr. metr. 
i gatunki drobne 265747 ctr. metr. 

Rozchód węgla w lipcu r . 1906 by! nastę
pujący (w ctr. metr.): 

U:tyto na własne Sprzedano H.a.zem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 16 719 l 801874 1818 593 
średnie 54 994 581 896 636 890 
drobne 325173 1025826 1350999 

Razem: 396 886 3 409 596 3 806 482 
Rozchód węgla na w!asne potrzeby kopalń 

składał się z następujących pozycyi (w ctr. llletr): 

j 
Opał dla pt·a cuj•\cych, l 

opalanie domów zbor· 
nych i zabudowań ko
palnian ych ... . . 

Opalanie kotłów p<> ro
wy c h •.• . .... 

Hkreślon.o węgiel , któ
ry stl' lt.C ił wartość . . 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube śt•ednic drobne J-tazent 

T4 511 73 444 

2 2o8 

Ra:•em l :6719! 549941 ;251731 

Rozchod węgla sprzedanego składał 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

396 886 

się z 

łtodzaj s przeda~y l G a tunki l Gatunki l Gatuuki 
grube średnie drobne łtazem 

--
Sprzed a~ na kopa iltiaclt s8191 55744/ 96952 210887 
Wysyłka dl'Ogami ~e - 8 

laznemi . . . . . . 1 73.1 733 524 1771 919 24 3 l 7.'i 734 
Wysyłka <li'Og•l wodn11 li 950 1 975 9 050 22 975 

łtazem: l l 8o( 8741 581 896/ J 025 82< 1 409 596 

Drogom żelaznyrq kopalnie sprzedały 651 034 
ctr. metr . węgla grubego i 123 ctr. metr. węgla 
średniego. 

Wysyłka węgla drogami ż.;laznemi podJug 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Ha..tunki l Gatunki l Gatunki l 
grube. średnie drobne H.azern 

W K rólestwio l'oJskiern 
---~ l ~----

' 563 o28 486 7o51 918 374
1 

2 968 107 

47 355 2oo 1 ooo! 48 555 Za Białystok . 

. 8 l!8 8 Jl8 

Kowol 42972 2 462 450 45 434 
gmnięę . 70200 34810 105 520 

Hazem: 
l 73 1 7331 524 1771 9198241 3 ' 75 734 

W lipcu roku 1906-go w 24 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosila 18684. Robotnicy odrobili 
485 765 dniówek i zarobili 653 378 ru bli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
l rb. 35 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botn ikami było: 3, zakończonych śmiercią, 38, za
koftczonych częściową n iezdolnością do pracy, i 
571, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Dnia 60-go lipca r. 1906 pozostalość wydoby
tego węgla na kupalniach wynosiła 6 745 ctr. metr. 

Rozchód węgla w lipcu r. 1906-go wyno
sil84 765 ctr; metr. i składaJ: się z następujących 
pozycyi: l) użyto na wJasne potrzeby kopalń 
12 ·477 ctr. metr., 2) sprzedano 72288 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych l 247 ctr. metr., 2) opa
lanie kotlów parowych 11 230 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla skladala się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 13 356 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 58932 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W lipcu r .. 1906-go w 2 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 527. Robotnicy odrobili 13 707 
dniówek i zarobili 10 879 rubli~ Przeciętny zaro
bek jednego rbbotnika wynosil na dniówkę 79 
k0p. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
było 6, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

./. H. 

j>rzegfąa fi terafury górniczo- fiufniczej. 
Treś art91{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach gó rnczo=hutnicz9ch. 

Oornyi Zurnał (1906). Sierpień. a) S. Go- 1/laml. Dane sta~vstyc2!1U', dot_vczqce <vvtwórczości 
lowaczew. w:-vrób miedzi. w zallladach w Bogostow- 1vażniejs51'clt llletali (opróc. .z żela.ea) na lmli ziem
sku, Wijsku1 [(wiebeku i Werch-Jsetslm. Opis spo- skiej w r. 1905. 
sobów .wytwarzania miedzi, stosowanych w rze- Stahl und Eisen (1906). N!! 14. a) F. Wust 
czonych zakładach. W Bogosłowsku rudy mie- i G. Ott. Hadcruid porówlrtwce:e nad lwkselll, uż_v
{}ziane o zawartości 4 - 6°/0 Cu po wypra- wanvm w procesie wielkopiecowy'n i odlewużetwie 
żeniu przetapiane są na kamień miedzia- 'W Ff!estjalii i prowino'i Vadre/zskiej. Powszechnie 
ny, który zapomocą bessemerowania przeta- utr?:yrnuje się zdanie, że koks dla odlewni jest 
piany jest na czarną miedź o zawartości 98°/0 Cu; wyższej wartości aniżeli koks wielkopiecowy. Na 
czarna miedź zostaje następnie poddawana rafi- tej podstawie odlewnie niemieckie placą ogólem 
nowaniu.. W Kaciebeku w zakładach Siemensa za koks o 1,2 miliona marek rocznie drożęj, niżby 
wytwarzanie miedzi dokonywa się dwoma sposo- zaplacily 'Za oclpowied nią ilość koksu wielkopieco
bami: l) .na drodze mokrej przez wyługowanie wego. Badania, dokonane przez autorów, mi-ały 
rudy prażonej, cementowanie o_trzymanego ługu na celu wyjaśnienie, pod jakim względem koks 
i wreszcie rafinowanie miedzi cementowanej; 0dlewniczy jest lepszy. Do prób użyto koksu ~ 
tym sp~sobem prze'i.'abiane są rudy ubogi~ o za- ~6 hut i 26 odl ew ni i dokor! a.no .badail. n a~tępu
wartosCJ o koto 3% Cu; 2) na drodze sucheJ przez JąCych: oznaczono zawartośc popwlu. s1arlo, fa
wytapianie kamienia miedzianego z rud prażo- sforu, ciężar wlaściwy pozorny i rzeczywisty, 
nych, następnie topienie w dalszym eiągu btmie- · wartość ogrzewalną, poro\vatośe, wytrzymałość 
nia na miedź czarną w piecach szybowych, a na ściskanie i ·stratę pod wp1ywem żarzr-!!in, w 
wreszcie rafinowani e czarnej miedzi w piecach atmosferze dwutl e nku węg.la. Badania wyk.,zaly, 
płomienuych. Sposób po wyższy stosowany jest że pod względem s kładu chemiczn~go. wartości 
-do rud o zawadośc i okoł'o 7 ?~ Cu. W okręgu ogrzewalnej, twardości i porowatośc;i koks wiel
W erch-[setskim . w kopalni rudy miedzianej .w kopiecowy zupelr.ie nie ustępuje odlewniczemu, 
Kalatyńsku istniej e urządzenie do cementaeyi jedynie straty, powstające pod wpływem żar:;::e
wody kopalniauej, zawierającej od 0,1 rio 0,2°/0 Cu. nia w dwutlenku węgla, są nieco większe. b) B. 
b) A. 111itinsldj. Nielłtóre kopalilie i Bafdadv meta- Osa1m. IV sprnvie osusBania wiatru dla procesu 
lurgiczne ~ve Wlos2!ech. Autor podaje opis nastę- wielkopiecowego (dole). c) Jf. Buch/e; W sprawie 
pujący kopalń i fabryk: l) kopalni błyszczu że- środków przewozowych i sktadów materya/ów suro
lazn.ego na wyspi~ Elbi~, 2Jlh~ty żelaznej na. wyspie wych ~ hutach żelaznych (dok.). '?f ostatnich c~a~ 
Elb1e, 3) stalowm w Savonme, 4) stalowm w Se- sach, Idąc za przykładem Ameryki, coraz częśCieJ 
stri-Ponente, Bolzanetto i 'repni w okolicach Ge- zwałom materyalów surowych nadają ksztalt ucię
nui, ·5) zakładu Armsronga w Poccuoli pod N er~- tego stożka, przyczem do wyładowania s-łużą 
polem, zajmującego się wyrobem armat, i 5) elek- suwnice, zmieniające swe położenie w kierunku 
trometalurgicznego zakładu w Turynie, zajmują- promienia stożka po szynach, otaczających ten 
cego się wyrobem stali sposobem Stassar.1o. c) ostatni. Wobec wzrostu wartości powierzchni 
!Jf. Surduta. DeFie statystyczue o biegu . wielkich powiększanie składów w kierunku poziomym na
pieców w hutach skarbawych w r. 1904. d) N. . .Vei- potyka trudności, skutkiem czego nadają zwałom 
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kształt stożka; w . takich razach znakomicie dzia
łają urządzenia wyładunkowe Bleicherta: d) L. 
Beck. Historya przemystu żelaznego w Walii. 
Streszczenie obszernej pracy Karola Wilkinsa p. 
!. "Historya hutnictwa żelazuego oraz innych ga
łęzi przemysłu w Walii" (pocz;). e) F. Cirkel. 
JJ.-:vrób surowca w piecu elektrycznylll. Bogate zło · 
ża rud żelaznych w Kanadzie dla braku na miej
scu węgla kamiennego oraz dogodnej komunika
cy i pozostawały dotąd zupełnie nie eksploatowa
ne. To sklonilo rząd Kanadyjski do wydelego
wania w r. 1904 do Europy specyalnej komisyi 
w celu zapoznania się z dotychczasowymi wyni
kami wytwarzania surowca w piecu elektrycz
nym u Heroulta w La Praz i u Kellera w Livet . 
Zwłaszcza w Livet czynione były w o becności 
komisyi próby wytapiania surowca na większą 
skalę, przyczem średnio żużywano l 000 koni 
elekt. na dobę do wytwarzania 8 t surowca. J ed
nakże próby w Livet nie rozwiązały najważniej
szych dla Kan ady kwestyi, a mianowicie: czy 
możliwe jest zastosowanie węgla urzewnego za
miast koksu oraz wytwarzanie dobrego surowca 
z rud , bogatych w siarkę. W celu wyjaśnienia 
tych kwestyi z,budowano w K anadzie w Sault 
S-te Marie według wskazówek He.~;oulta piec elek
tryczny, w którym topiono różne gatunki rud 
kanadyjskich. Piec ma kształt wielkiego tygla, 
którego ściany wykonane zostaiy z cegieł ognio
trwałych a spód z węgla . Dwa otwory w ścia
nie pieca służą do spuszczania surowca i żużla. 
Ruda żelazna z węglem drzewnym wsypuje się 
do pieca z góry, a następn ie wprowadza tą samą 
drogą elektrody długości 1,8 m. Zużycie elektro
dów wynosi 7 - 10 kg na tonnę wytworzonego 
surowca. W przeciągu dwóch miesięcy wyko
nano 150 spustów i osiągnięto 55 t surowca. N a 
podstawie powyższych prób wyprowadzono wnio
ski następujące. Z rud bogatych w siarkę otrzy
mae .. możp.a surowiec, zawierający zaledwie ty
siączne · części procentu siarki. Krzem może · być 
wprowadzony w ilości dowolnej. Rudy, zawiera
jące nikiel, dają dobry gatunek surowca niklowe
go, wolnego od siarki. Również mogą być użyte 
odpadki · po wyprażeni u pirytów lub rudy tyt.a
nowe, zawierające [)0 / 0 tytanu. f) E. Freytag. No
~eJe odlewnie, z budozeJane w Niemc.::ech ·w pierws.zych 
latac/1 bieżqcego wieku (dok.). 

N!! 15. a) K. Reinhardt. Zastosowanie wielkich 
silników g,rzowych w hutach żela.snyclt i kopabdach 
~i.Jęgla w Niemczech (pocz.). Referat, wygloszony 
na posiedzeniu towarzystwa "Iron and Steel In
stitute" w czerwcu r. b. Zadaniem autora jest 
1izupełnienie referatów Liirmanna, Meyera i wła
snych, wygłoszonych na powyższy . temat w to
warzystwie hutników niemiec.:kich. Materyalem 
dla autora posłużyły odpowiedzi na kwestyona
ryusz, rozesłany do hut i kopalń, posiadających 
silniki gazowe. Referat zawiera dane o rozmia
rach zasfosowania silników, uwagi praktyczne, 

dotyczące wplywu oczyszczania gazu i opis naj
nowszych silników, budowanych· w Niemczech. 
N a początku bieżącego roku w 32 hutach nie
mieckich czynne były 203 silniki ogólnej mocy 
184 000 k. rz., w budowie w 9 zakładach znajdo
wa.Jo się 146 silników ogólnej mocy 201000 k. rz. 
Około 2/ 3 ogólnej liczby sluży do wytwarzania 
]Jrądu elektrycznego, okolo 1

/ 3 do napędu maszyn 
wiatrowych; walcownie posiad ają tylko 10 silników 
ogólnej mocy 16 000 k. rz. Kopalnie węgla mają 35 
silników ogóh)ej mocy 30 300 k. rz. prawie wylącz
nie do wytwarzania prądu el13ktrycznego. Prak
tyka dotyclJczasowa stwieruziła, że dobre oczysz
czanie gazu jest głównym czynnikiem, warunku
jącym równą i długotrwałą pracę silników. Autor 
daje treściwy opis przyrządów, najczęściej stoso
wanych do oczyszezania i suszenia gazu wielko
piecowego lub z pieców koksowych i przytacza 
dane, osiągnięte w praktyce przy ich zastosowa
uiu . u) E Heyn i O. Bauer. O wewnętrznej bu
dowie hartowanej i odpuszczauej stali narzęd.si(lwej. 
Przyczynki do wyjaśnienia istoty sktadników sta
li narzędziowej, lroos(}'ltt i sorbitu (c. d.) . . Formą 
przejściową od osmondytu do martensytu jest 
troostyt, a w kierunku przeciwnym od osmondy
tu do perlitu-sorbit. Przy rozpuszczaniu troos
t.ytu w 10°/0 kwasie siarczanym bez dostępu po
wietrza nie wydziela się osad węglika, lecz wol
ny węgiel Cr. Węglik natomiast wydziela się 
przy rozpuszczaniu sorbitu. Osmondyt odpowia
da najwyższej zawartości wolnego węgla Cr, któ
ra zmniejsza się w kierunku martensytu i perlitu. 
c) Podnośniki i maszyny pomocnicze dla hut żelaz~ 
nych (c. d.), Opis podnośników i przyrządów po
mocniczych jako to żórawi portowych i odlewni
czych, wozów odlewniczych, maszyp wsadowych 
do ładowaniamateryalów do pieców. d) L. Beck. Hi
storya przemystu żelaznego w Walii (c. d.). e) A. Lentz. 
.Jfas.syny jormierslde systemu Bonvil/aina (pocz.). 

N!! 16. K. Reinhardt: Zastosowanie wielkich 
silników gazowych w hutach żelaznych i !wpalniach 
węgla w Niemczech (c. d.) . Opis najnowszych ma
szyn, zbudowanych w fabrykach niemieckich. b} 
W. Schulte. W sprawie oznaczania siarki ·w żelazie. 
Sposób oznaczania siarki, polegający na rozpusz
czan iu metalu w kwasie solnym i chwytaniu wy
dzielającego się siarkowodoru w rozczynie octa
n u kadulll, był opracowany przez autora w r. 1897 
a następnie uzupełniony przez Campredona. Wkrót
ce jednakże z\vrócono uwagę na tę okoliczność, 
że przy użyciu do rozpuszcza nia slabego kwasu 
solnego część siarki ulatnia się w postaci związ
ków organicznych, celem rozłożenia których na
leży wydzielający się gaz rozpuszczać przez rur
kę, rozgrzaną do czerwoności; w pr?.eciwnym wy
padku wynik . analizy jest zawsze mniejszy od 
istotnej zawartości siarki. Operacya żarzenia, 
wymagająca bardziej złożonych przyrządów, uzna
IJa została przez Schindlera za zbyteczną wów
czas, gdy do rozpuszczania użyty zostanie mocny 
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kwas solny o c. w. 1,19. Celem sprawdzenia skład zbiorów. d) Przernysl gómiczo-hut1ticzy w 
wniosków Schindlera autor dokonał szeregu ana- Bawaryi w r. 1905. 
liz, na podstawie który ch ustalił, że sposób ten N!! 38. a) W. Schmirichammer. O sposobach 
jest zupełnie dokładny, jeżeli do rozpuszczania 7..vytwarzania stali (pocz.). Odczyt popularny, wy
użyty zostanie kwas solny o c. w. 1,19 w ilości gloszony na wystawie techidki hartowania w 
odpowiadającej 10 c3 na l gr żelaza. c) E. Wiedniu d. 10 czerwca r.1906. b) U. Horel. Przy
Heyn i o. sauer. o 'LiJeWIIijfr.'mej budowie harfowa- rzqd do OC.<>yszczania wody p. IZ. "Reform". Oczysz~ 
nej i odpuszczanej stali narzędziowej (dok.). d) Pod- czanie odbywa się zapomocą sody palonej. Ilość 
nośniki i maszyny pomocnicze dla hut żelaznych . sody określa się na podstawie chemicznego roz
(c. d,). Opis maszyn do wsadzania bloków do pie- bioru wody. Przyrząd składa się z zbiornika dla 
ców ogrzewalnych. e) A. Lentz. !11as.zyny jormier- 1 wody, dokąd wprowadza się odpowiednią ilość 
skie systemu Bonvillaina (dok.). Maszyny te dają roztworu sody i zagrzewa zawartość zbiornika 
możność w ·sposób łatwy i tani formować ręcz- zapomocą 11ary do temperatury 70 - 80°. Sole, 
nie lub przy pomocy siły hydraulicznej. Do ubi- tworzące kamień kotłowy, wydzielają się tu w 
jania piasku służy trawersa, umieszczona na słu- postaci węglanów obojętnych, które opadają na 
pie w ten sposób, że w razie potrzeby może być dno zbiornika. Woda ze zbiornika pierwszego 
usunięta na stronę, co ma miejsce po ubiciu pia- przechodzi następnie przez filtr do niżej polożo
sku, gdy należy model podnieść . Ciśnienie hy- nego zbiornika dla wody oczyszczonej. c) A. 
drauliczne, wywierane na płytę, cisnącą skrzynię, Blascheck i J. Adreics. Kopalnie węgla w zaglębiu 
może być bardzo łatwo regulowane; wysokość ciś- rzeki Zsyl, uależace do Towarzystwa llopalń wegla 
nienia wskazuje manometr. Podnoszenie formy kanzieJt/tego SnlgÓ-TtrrJtiner (c. d.) O sposobach 
odbywa się zapomocą tłoka, przyczem jednocześ- odbudowy pokładów i wydobywania węgla ka
nie wyciska się pionowe rdzenie. Drugiego ty- miennego w kopalniach Salgó-Tarjaner. 
p u maszyny służą do składania form i wyj mowa- N!! 39. a) J,V. Schmidhammer. O sposobach 
nia ich ze skrzyń formierskich. wytwarzania stali (dok.). Treściwy opis sposobów 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und wytwarzania stali od czasów najdawniejszych do 
Hiittenwesen (1906). N!! 35. a) F. Kick. O róff- ch wili obecnej. b) Przemysł górniczo-hutniczy w 
nych ostrożnościach i sposobach, stosoaanych przy Austryi w r. 1905 (pocz ). Dane statystyczne o 
hartowaniu stali. Odczyt, wygloszony ua wysta- wytwórczości kopalń i hut w r. 1905. c) A. Ela
wie techniki hartowania w Wiedniu d. 10 czerw- sd1eck i J. Adreics. Kopalnie węgla w zaglębiu rzeki 
ca r. b. Autor w sposób treściwy i bardzo przy- Zs_vl, uależq.ce do Towarzystwa· kopal/z Wfgla kamien
stępny mówi o hartowaniu, odpuszczaniu, zabez- nego Salgó-Tarjtiller (c. d.). Sortownie i urządze
pieczaniu przedmiotów hartowanych przed utle- nia wyładunkowe i mechaniczne. 
nieniem i pękaniem i t. p . b) H. Koch. Elell- Revue de metallurgie (1906). Wrzesień. a) 
tryczność w hutJtictwie (c. d.). Wyniki badań nad H. Le Chatelier. Praktyczne zastos?wanie metalo
zużyciem siły w walcowniach. grajii w zakładach metalurgicznych. Odczyt, wy-

N!! 36. a) A. Bl rschecll i J. Adreics. Kopal- gloszony na kongresie w sprawie badania mate
nie węgla w zagłębiu rzeki Zsy l, należq.ce do Towa- ryalów w Brul{seli d . 6 września r. b. Referent 
1'Zystwa kopaUt węKla ktunienne_go Salgó-Tarjtiller na podstawie przykładów, wziętych z praktyki, 
(pocz.). A.rtyknl stanowi obszerną monografię za- wykazuje korzyści zastosowania metalografii, przy 
głębia węglowego w dolinie rzeki Zsyl w po!ud- pomocy _której można szybko i ściśle okreśr;~ war
niowo-wschodniej części Węgier nad grani0ą ru- tość metalu, nie uciekając się do dłużej U'wają
muńską. W pierwszej części monografii zn<tjdu- cych a niekiedy nawet nie wyjaśniających do
je się geograficzny oraz hydro i orograficzny opis kładnie stanu rzeczy analiz chemicznych. Dalej 
kraju, jakoteż jego bucłowy geologicznej. b) H. referent mówi o wskazówkach, jakich dostarcza 
Koch. Elektrycmość w hutnictwie (c . d .). Wyniki metalografia odnośnie do budowy i składu meta
badań zużycia siły elektrycznej w walcowni bla- lu oraz wskazuje drogi, jakiemi można stwierdzić 
chy. c) W. Foll.s. Rynelz węglowy i metalo wy w porowatość metalu, obecność w nim żużla utle
sierpniu r. 1906. nionego, grafitu, siarku żelaza, składników kru-

N!! 37. a) A. Blascheck i I Adreics. Kopal1tie chych w bronzie i ołowiu, związków żelaza z 
węgla w zaglębiu rzelli Zsyl, należq.ce do To1uarzy - węglem, fosforem i krzemem. Korzyści praktycz
stwa kopal11 węgla kam.iennego Salgó-Tarjdner (c. d.). ne, jakie metalografia może przynieść fabryce 
Część druga zawiera opis kopalni węgla. Podzial metalurgicznej, są trzech rodzajów: l) kontrola 
zagłębia na okręgi; opis pokładów węgla; dane, wytwórczości bieżącej, 2) badania, związane z 
dotyczące wytwórczości. Opis sposobów odbudo- wprowadzeniem nowego działu wytwórczości, i 
wy, zastosowanych w kopalniach rzeczonych. b) wreszcie 3) badania naukowe wogóle. Następnie 
H . Koch. Elektryczność w hutnictwie (dok.). c) E. referent wprowadza podział zastosowań metalo
Dolez al. Zbiory historyczne przy katedrze geode.zyi grafii odnośnie do rodzaju wytwórczości a więc: 
i miernictwa w akademii górniczej ·w Leoben. Spis przy wyrobie odlewów surowcowych lub stało
książek, planów i przyrządów, wchodzących w wych, stopów na panewki, stali zwyklej i spe-
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cyalnej. Na zakończenie podane są koszta .urzą
dzenia pracowni metalograficznej . b ) F. Rogers. 
O uieldór_vch zjawis l.~ach metalograficz nych, wywoły
wanych 'W metalach d:aialrmiem ~vp(ywów mechrr
nicznych. Autor bad al za pomocą mikroskopu pró
by metalu , zużytego w pracy, wyczerpanego (me
tal fatiguę) or az tegoż metalu, wziętego w stan ie 
świeżym, lecz podd anego ·n astępn i e obróbce ter
micznej. Porównywując fotogramy, otrzymane 
w obu wypadkach, autor dochodzi do wniosku, że 
obróbka termiczna wywoluje skutki, podobne do 
tych, jakie powstają pod wpł'ywem ozy uników 
mechanicznych. c) P. Lejeune. Badania nad har-

l{ronik_a 
Z_jazd l J:!Órników polskich w Krakowie 

obradowal d. 4-7 października r. b. przy wspM
udziale licznych z:nvodow~ów, przybyłych ze 
wszystkich dzielnic Folski i ~~, krajów obcych, w 
t y m nastroju wzniosłym , j a ki ważność dziejowa 
chwili wytw.orzyć musiała. Oprócz wzajemnego 
poznania się i nawiązania stosunków pomi9dzy 
górnikami i hutnikami , pracującymi w różnych 
ziemiach polskich i na obezyznie, zjazd uchwalił 
kilka wniosków, mających zn aczen ie dla górnic
twa polskiego wogóle a dla górnictwa w Galicyi 
w szczególności. SzczPgólowe sprawozd anie z 
przebiegu obrad zjazdu będzie pomieszczone w 
Jednym z najbliższych numerów PrF:eglqdze Gór
niczo-Hutniczego. 

l 

towa11iem stali. d) M. Parliot. W sprawie kilku 
pu11któw uiewyjaśnionych w teoryi nawęgla11ia (ce
melltowauia) stali. W eclług autora czas trwania 
nawęglania odgrywa ważuą rol~ w procesie ce-
mentowania; pół godzi ny stanowi już wiell{ą róż
nicę. Należy zwracać u wagę na skład i własno
ści proszku. używan ego do nawęglania, gdyż 
obecność ciał' obcych wywiera wp.J'yw szkodliwy. 
Powstawanie krystalizacyi w stali obj aśnia autor 
działaniem ciepł'a z jednej strony . z drugiej zaś 
wed-lug Brauna wp~ywem azotu, wydzielającego 
się z proszku, używanego do 1.awęglania. 

W. K. 

żelaza. zapaiona przez tlen, momentalnie topi 
skutkiem swego olbrzymiego ciepla i spala są
siednie cząstki. Dop-ływający z pod wysokiego 
ciś niP-nia prąd tlenu usuwa i spała ~najdujące się 
po drodze c:6ąstki ż elaza tak szybko, że te nie są 
w stanie stygnąć . na skutek oddawania ciepła 
cząstkom sąsiednim, dalej . leżącym od otworu. 
CiepJo doprowadza się więc nie tylko z zewilątrz,. 
lecz wywiązuje się także jako następstwo palenia 
żelaza. 100 gr palącego się w tlenie żelaza jest 
w stanie s topić do 450 gr zimnego żelaza. Tem
peratura, jaka powstaje w topionem miejscu. w 
dany sposób, jest zn acznie wyższa, niż we wszel
kich innych znanych sposobach. Sposób wyma
ga bardzo prostych przyrzą<lów. Oprócz Jmu
chawki z gazem piorunnjąeym, potrzebna jest 

Perforowanie metali na drodze chemiez- l bomba z tlenem , do tego odpowiednio zbudowa
nej. Uwagę i du~e zajęcie kól faclJOwych, jak ne palenisko, w~ntyl , ?:e~ ul~jący ciśnienie, i prz~
komunikują niektóre organy fachowe zagranicz- wody do wysokiego CJSn ielna. Koszty stosowama 
ne, obl!dzil wynaleziony niedawno i opatentowa- tego sposo bu-wypadać mają bardzo nizko. Do. in
ny sposób szybkiego wiercenia otworów "w meta- nych wypadków, gd zie użyta może być ta meto
lac h, ich rozdzielania i t. d. W tym celu zasto- d<.L, 11ależy latwe przepalanie otworów w zatka
sowano- żar dmuchawki z gazem piorunującym. nych 7.elazem spustach pieców żelaznych, a na
Jeżeli zachodzi potrzeba przewiercenia twardej stępnie oddzielanie spojonych z żelazem lub stalą 
np. blachy pancerzy, to szpic plomienia dmu chaw- innych metali. Zdejmowanie blachy miedzianej. 
ki puszcza się na dane ozn_aczone miejsce. p 0 nie- z żelaznej po nadtopieniu ostatniej przedstawia 
długim czasie metal w tern miejscu rozgrzewa się w dal szym już ciągu ni ez nacz ne trudności i mniej
tak silnie, że zaczyn a się palić . Gdy to nastąpi, sze koszta, niż w sposobach dotychczasowych. 

l • (Chemik Polski ). 
wstrzymuje się doptyw mieszaniny piOrunującej 
i puszcza prąd tlenu, znajdującego się pod ciś
nieniem 30 atmosfer. Plomień wżera się wskutek 
tego bardzo szybko w metal i przepala go na 
wylot. Idąc prawie wyłącznie na proces topienia 
i nie rozchodząc -się daleko od wiercenia otworu 
po blasze, cieplo plomienia zostaje tu zużytkowa
ne w .sposób najracyonalniejszy. Każ!la cząstka 

Kopalnie onyksu w Meksyku północnym. 
Odkryto bogate kopalnie onyksu na wzgórzach 
Hananda J unuleo na obu brzegach rzeki Aqua
navaL Polożenie kopalni jest nadzwyczaj pomy
ślne dla przewozu. Grubość żyl waha się od 
kilku centymetrów do 40 m. Niektóre z nich 
mają długości 300 m. (Chemik Polski j. 

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

W drukarni: St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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