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Notatki o piecach martenowskich na Sląsku Górnym. 
( Ciąg dalszy, p. MIO, str.28(). 

B o r s i g w er k. Do starej stalowni nie puszczono nas; w nowej wsad podczas naszej 
obecności był następujący: 
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Zaklady wyrabiają najrozmaitsze gatunki że
laza i zwłaszcza stali, ale wsad pozostaje bez 
zmiany, ponieważ odwęglanie, bez względu na 
własności ostatecznego wytworu, prowadzą do sa
mego końca, do zupełnej miękkości metalu, po
czem dopiero odpowiednio doprawiają. Tylko 
przy robieniu specyalnych gatunków. stali .dodają 
do wsadu razem z surowcem zwyczaJnym Jeszcze 
500 kg surowca zwierciadlanego o 12%-15°/0 Mn, 
dla zmniejszenia utleniania się żelaza i dla łat
wiejszego później doprowadzenia metalu do po
żądanego stopnia twardości. Sposób "łapania", 
t. j. zatrzymywania operacyi wówczas, kiedy że
lazo dochodzi do należytej dla danego gatunku 
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twardości, nie jest tu stosowany nigdy z powodu 
obecności fosforu we wsadzie. 

Sadzenie odbywa się przy pomocy dwóch 
jednocześnie maszyn wsadowych, przyczem naj
pierw ładują surowiec, szybko topiący się,i two
rzący podścielisko dla żelastwa; dalej idzie 
wapień surowy w stalej ilości 1100 kg, w nie
zbyt dużych kawałkach, wreszcie żelastwo. Ru
dy do wsadu nie dają wcale. Sadzą nabój cały 
odrazu, przy zupełnym dostępie do pieca gazu i 
powietrza; sadzenie trwa najwyżej godzinę. 

Bieg pieców utrzymują gorący; gazu dużo, 
plomień sięga przez całą długość pieca. Dzięki 
wymiarom komór i przewodów wiatrowych, po-
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wietrze niewątpliwie nagrzane jest do tempera
tury wyższej, aniżeli gaz. Kierunek gazów w 
piecu zmieniają dość rzadko, nawet przed spu· 
stem. 

Kąpiel burzy się nieco przy topieniu, zwłasz
cza, gdy wapień zaczyna się lasować; żużel pod
nosi się trochę, ale nieznacznie; nie spuszczają go, 
lecz tylko podsypują progi dolomitem. Już w 
czasie topienia żelazo traci prawie całkowicie fo
sfór, krzem i mangan; część pewna węgla zosta
je jeszcze, ale i ona spala się bardzo prędko na
wet bez dodawania rudy, którą rzucają łopatami 
do pieca przy wyrabianiu najmiększych gatun
ków żelaza, jeżeli robota idzie zl>yt twardo. 

Próby biorą, jak zwykle, co pewien czas, do 
dwóch małych wlewnic surowcowych. Jedna z 
nich, szeroka, nizka, okrągła, służy rlo prób, roz
kuwanych na plask, dla sprawdzenia stopnia ko
walności i lam li w ości na czerwono; druga wyso
ka, kwadratowa, daje próbę, rozkuwaną na sztab
kę o przekroju kwadratowym około 25 llllll. Sztab
kę taką po odkuciu ochładzają na powietrzu do 
barwy żółto-czerwonej, poezeru hartują w wodzie 
i zginają pod m.J'otem na zimno bez nadcinania. 
Przy robie{liu stali i żelaza średniej twardości 
zaczynają doprawianie metalu wówczas, gdy 
sztabka lamie się ·przy zgięciu na 90°. 

O temperaturze kąpieli sądzą, wylewając 
żelazo na płytę platformy z ł'yżki małym stru· 
mieniem; próba ta jest zupeł'nie zbyteczna w da
nych warunkach, gdyż nie widzialem ani razu, 
żeby żelazo nie chwyciło się blachy; może mieć 
ona zna.czenie chyba tylko jako sposób okt·eśle
nia twardości. 

W Borsigwerku, jak wogóle wszędzie, gdzie 
są majstrowie, pochodzący z Austryi, przywiązu
ją wielką wagę do prób żużla i ciągle je biorą, 
wylewając żużel do płaskiej patelenki; próba za
styga natychmiast. Z początku, kiedy żużel jest 
jeszcze kwaśny, nieodpowiedni, pi·óba pokrywa 
się cala zmarszczkami o zupełnie gładkiej po
wierzchni; blask ma matowy, w złomie nie widać 
iskierek; dobry żużel, przeciwnie, wylewa się zu
pełnie równo, ma powierzchnię lśniącą, choć nie 
w tak silnym stopniu, jak szkło, i całą pokrytą 
drobniutkieroi pęknięciami, tworzącerui jakby pa
jęczynę; przełom próby jest gładki, bez pęche
rzyków, szaro- czarny z mnóstwem maleńkich 
błyszczących iskierek; próba na powietrzu mo
mentalnie roztrzaskuje się na male kawałeczki. 
Próba taka pokazuje, że prawie caly fosfór prze
szedł już z żelaza w żużel. Jeżeli wreszcie żużel 
jest bardzo gęsty, ma w przelornie dziureczki i 
oczka, dowodzi to, iż jest on zbyt zasadowy; 
wówczas dla rozrzedzenia go rzucają do pieca 
piasek !opatami. 

Na wypalanie fosforu zwracają baczną uwa
gę; przy doprawie ciągle sypią wapno, wyłącznie 
palone i biorą próby żużla oraz żelaza na złama
nie po odkuciu. 

Żużla nie ściągają wcale; zostaje on przez 
cały czas operacyi w piecu i spływa do panwi 
razem z żelazem. Chociaż ilość żużla wielka nie 
jest, przecież ma on taki nadmiar zasad, a za· 
wartość fosforu j est tak stosunkowo nieznaczna, 
że nie może być najmniejszej obawy o to, żeby 
mangan materyafów, używanych do doprawiania, 
mógl wywołać przejście fosforu z powrotem do 
metalu. Przeciwnie, uważają tu, że obecność 
warstwy żużla nad żelazem jest barrlzo pożądana, 
ptmieważ ochrania wprowadzane domieszki od 
zbyt szybkiego spalania się i ułatwia w ten spo
sób otrzymywanie matery11lu o ściśle określonym 
składzie chemicznym. Jeden jeszcze wzgląd 
przemawia przeciwko usuwaniu żużla: pokrywa
jąc gotującą się kąpiel, żużel zawiera zawsze 
cząsteczki żelaza, mechanicznie w niem zaplątane, 
które musiałyby być ściągane razem z żużlem i 
ginęłyby, gdy tymczasem w panwi oddzielają 
się one od żużla i łączą z masą żelaza. 

Dla nawęglania używają 12% - 15% -owego 
surowca zwierciadlanego i fenomangan u o za
wartości 70% ......:so% M n; materyaly te, nie nagrze
wane wcale, rzucllne są do pieca w dużych ka
wałkach. Przy robocie na stal dają do pieca 
ferrosilicium 12 % -owe w ilości do 750 /~g, po
czem czekają na roztopienie około 7 minut, mie
szają hakami i wypuszczają stal do panwi; razem 
z ferrosilicium rzucają zawsze kilka kawalków 
ferromanganu. Przed samym spustem sypią do 
pieca jedną łopatę drobniutko potłuczonego fer
rosilicium o zawartości 25 % Si, takież ferrosili
cium sypią również do panwi. Glin dodają pra
wie p_rzy każdym spuście w ilości okoto l kg do 
panw1. 

Sposób doprawiania żelaza bynajmniej eko
nomiczny nie jest; dają tu surowca zwierciadla
nego i ferromanganu znacznie więcej, niż potrze
ba, i następnie wypalają nadmiar manganu, bio
rąc próby jedna za drugą, dopóki stal nie doj
dzie do należytego stopnia twardości . Ostatecz
nie otrzymuje się materyal doskonały, ale takim 
kosztem, jakiego możnaby unikn ąć przy Gardziej 
stara.nnem od samego początku prowadzeniu ope
racyL 

Otwór spustowy przebijają grubym drągiem 
żelaznym od przodu przez okno środkowe, wy
bierając uprzednio z otworu prawie calą masę 
dolomitową, która nie jest wyrzucana, lecz idzie 
później na zaprawienie otworu, przez co roz
chód dolomitu sprowadza się tylko do nieznacz
nej il9ści. 

Zelazo spuszczają bardzo gorące, zwalniając 
trochę zbytnią szybkość wypływu z pieca. W 
panwi żelazo zwykle jeszcze wrze i muszą wstrzy
mywać rożlewanie; zresztą zawsze oddalają się z 
wozem od pieca, więc i pomimo to lać natych
miast. po spuście nie mogą. 

Zużel, napełniwszy panew, przelewa się przez 
jej dziób do skrzyni surowcowej, ustawioneJ pod 
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każdą rynną, do której również spływa żużel z 
pieca po odsunięciu ruchomej ~zęści rynny. Ot
wór spustowy zaprawiają czarną masą dolomito
wą, przesianą przez dość gęste sito. 

Reparacya pieca po spuście wykonywana 
jest zwyczajnie, jak wszędzie, i polega na obsy
paniu dolomitem linii żużlowej, oraz na wyrów
naniu jamek na spodzie, które zresztą bardzo 
rzadko się zdarzają. 

Dolomit sprowadzany jest z Galicyi ze 
Szczakowej, już prażony; w Borsigwerku mielą 
g o i mieszają z małą ilością . smoły, o trzymując 
dość suchą masę. 

Poprawki po spuście wymagają zwykle oko
lo 20 minut, a że sama operacya trwa do sześciu 
godzin , każdy .piec przeto daje mniej więcej 
cztery spusty na dobę. 

Analizy ostateczne żelaza i stali, jakoteż 
wytrzymałość i przeznaczenie różnych gatunków 
podaję w tablicy XI. 

T a b l i c a XI. 

0,115 0,040 0,44 - /35-40: 0,120 0,029 0,53 -
0,135 0,025 0,48 -

0,160 10,025 0,52 -

140-47 
0,165 0,065 0,61 -
0,220 0,035 0,63 -
0,195 0,051 0.66 -
0,200 0,036 o;55 -

0,39 0,026 1,60 ,0,185 70-801 
0,43 0,036 1,38 10,170 
0,41 0,016 1,07 0,185 

l - --- -
0.36 0,034 1,12 0,195 50-60 
o;3o 0,022 1,06 0,14 
0,30 0,027 1,06 0,16 
0,39 0,023 1,17 0,195 55 

o,4o lo,032t 1,21 lo.23 ll l 
0,42 10,021 0,9710;21 .60-701 
0,42 0,026 1,56 0,22 !1 
0,165 0,036 0,78 1-
0,16 0,025 0,85 10,17 
0,18 0,023 0,74 0,11 
0,25 0,028 0,61 0,13 40-45 

Gatunek 

Żelazo zlewne 
miękkie 

Żelazo zlewne 
twarde 

Osi 

Obręcze zwykle 

Obręcze twarde 

W aly i t . p. dla ma
rynarki memieckiej 

0,16 \0,041 / 0,67/ - l /Blacha dla marynar. 

0,37 /0,036/ 0,93 /0,205/ / Walce 

Panew spustowa stoi na wozie, otrzymującym 
ruch postępowy od silnika parowego; ruchy pan
wi nadawane są przez cylindry hydrauliczne. 

Panew może być podnoszona i opuszczana, może 
obracać się około swej osi pionowej lub też prze
wracać; stoi ona na platformie, z którą ma ruch 
dookoła wozu 'i po której może być przesuwana, 
co daje możność podprowadzania jej pod samą 
rynnę. 

Lejek przy panwi jest jeden tylko, umoco
wany jak zwykle w kamieniu matrycowym i 
zmieniany z zewnątrz po każdym spuście. Ra
mię zatyczki przy napełnianiu i przesuwaniu 
panwi unieruchomione jest zapomocą Śruby, któ
rą się później przed rozlewaniem odkręca. 

Zakłady mają cztery zapasowe często zmie
niane panwie; natomias t wozu zapasowego nie 
mają, wskutek czeg o w razie. popsucia się wozu 
żelazo musi być spuszczone do panwi, zawieszo
nej na 40-tonnowym elektrycznym żórawiu mo
stowym. Przy spuście podprowadza się wóz pod 
rynnę, nachyla się nieco panew ku piecowi, że
by żużel mógl spływać przez dziób do skrzyni, 
i puszcza się żelazo. Po uspokojeniu się metą
lu w kadzi obracają platformę wozu w druga 
stronę i odjeżdżają ku wlewnicom. Na bloki, 
ważące więcej, niż 22 t, idzie staJ z dwóch pie
ców; oba spusty następują jednocześnie, przyczem 
z jednego pieca wylewa się stal do panwi na wo
zie parowym, z drugiego zaś do panwi na żóra
wiu; przy odlewaniu blol~a puszcza się stal do 
wlewnicy z pierwszej kadzi, drugą zaś zawiesza się 
nad pierwszą i dopełnia się ją w miarę wypły
wania z niej metalu. Borsigwerk leje bloki naj
rozmaitszej wagi, od 40 kg począwszy, a koń
cząc na 40 tonnach; wszystkie bloki za wyjątkiem 
największych odlewane są syfonowo w położo
nym dalej od pieca dole spustowym, na płytach 
surowcowych, w kanałach których zakładane są 
cegly syfonowe; formowanie kanałów w glince 
nie jest tu znane. Leje składane są z dwóch 
polówek surowcowych, pomiędzy które zakładają 
rurki, ubijając dokola nich glinkę ogniotrwałą. 

Wlewnice są własnego wyrobu, surowcowe, 
o względnie grubych ściankach, bez pierścieni 
u dołu; najmniejsze bloki lane są do wlewnic 
poczwórnych (rys. 39). Dla bloków blachowych 
wagi około 200 kg są wlewnice podwójne (rys. 
40), dla większych pojedyncze, odlewane w jed
nej sztuce, dla największych wreszcie wagi prze
szło 2 t wlewnice składają si ę z dwóch polówek, 
zupełnie jednakowych (nie symetrycznych), złą
czonych zapomocą sworzni i klinów (rys. 41). 
Wlewnic takich stawiają na każdy lej zawsz~ 
sześć w jednej linii; do każdej wlewnicy żelazo 
wchodzi przez 3 otwory w cegle syfonowej. Po 
odlaniu starannie usuwają z wrzącej powierzchni 
metalu żużel i glinę, która mogla się dostać do 
wlewnicy, żeby otrzymać możliwie czyste bloki. 

Wlewnice przed ustawianiem oskrobują we
wnątrz żelazneroi szczotkami i pociągają smolą; 
robią .to tylko z wlewnicami większemi; male 
nie są smarowane niczem. 
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Zakrywanie wlewnic następuje bardzo prędko 
po ich napełnieniu, choćb,v nawet żelazo jeszcze 
w nich rosło; wskutek tego bloki prawdopodob
nie muszą być dziurawe. Pokrywki są surowco
we; grubość ich ma się mniej więcej w stosunku 
odwrotnym do wagi bloka; tak np. dla maleńkich 
bloczków pokrywki mają grubości 100 mm, gdy 
dla wielkich bloków blachowych zaledwie 35 mm. 
Oszczędność robiona jest na uszach pokrywek: 
zamiast dobrego żelaza zalewają w pokrywki sta
re podkowy, wybrane z dowożonego na plac że
lastwa; nie jest to może eleganckie, ale bezwa
runkowo tanie i praktyczne. 

Bloki wielkie, wagi 20 t i więcej, przeznaczo
Ile na płyty pancerne, wały i t. p ., od których 
wymags.na jest wielka ścisłość materyału, odle
wane są zupełnie inaczej. Wlewnice ich. o prze
kroju ośmiokątnym, surowcowe z zalanymi w 
ściankach dla większej mocy szkieletami ze sztab 
stalowych, usta wia się w pierwszym dole s pusta
wym na grubych płytach surowcowych. Chcąc 
nadać stali większą ścisłość i uniemożliwić two· 
rzenie się dziur wewnątrz bloków, odlewają je 
ze łbami (nadlewami), które powinny wszystkie 
dziury zebrać w sobie; w· tym celu na wlewni
cach ustawiają specyalne formy (rys. 42). Forma 
taka, około l metra wysokości, składa się z 
dwóch połówek surowcowych, łączonych zapomo
cą uszów i sworzni z klinami, i wyłożona jest 
wewnątrz glinką grafitową na 100 mm grubości. 
Nadlew ma kształt stożkowaty i jest trochę węż
szy, niż górna część bloka, co robi się wprost 
dla zmniejszenia wagi traconej części stali. Formę 
suszą i rozgrzewają dość silnie. Przy nastawianiu 
formy obmazują górne krawędzie wlewnicy glin
ką grafitową, co uszczelnia połączenie, kładą 
formę, przyciągają ją do .wlewnicy przy pomocy 
klamer i zamazują z zewnątrz szpary gliną. Klam
ry są tu niezbEpdne, ponieważ żelazo przy znacz
nej stożkowatości nadlewu mogłoby łatwo pod
nieść formę i uciec z pod niej. 

Wlewnica napełniona je~t od góry przez 
ustawiony na szynach lej, mający na celu zatrzy
mywanie żużla i innych przy pad kowych domie
szek. Lej przedstawia skrzynkę z blachy żelaz
nej, zapełnioną glinką grafitową, w której wy
cięte jest gniazdo i kanał lejniczy. Leje się stal 
do gniazda. bacząc, żeby było ono wciąż pełne; 
żużel pływa na powierzchni i nie może dostać 
się do wlewnicy, ponieważ jeden z robotników 
ciągle go zgarnia obcinkami blachy. 

Forma, zrobiona z materyału, nie przepusz
czającego ciepła, i rozgrzana prawie do czerwo
ności, utrzymuje długo żelazo w stanie płynnym 
i jest zbiornikiem, z którego wlewnica czerpie 
metal w miarę ostygania i kurczenia się bloka, 
dzięki czemu nie może się w nim utworzyć dziu
ra osadowa. Z drugiej znowu strony gazy mogą 
przez daleko dłuższy przeciąg czasu wychodzić 
z żelaza i nie zbierają się w pęcherzykach w 

samem ciele bloka, a tylko w nadlewie, który 
~es t następnie odcinany. Blok po odlaniu pozo
staje we wlewnicy najmuiej 6 godzin, i to jeżeli 
musi iść zaraz pod prasę; w przeciwnym zaś ra
zie pozostajE~ przez 12 i nawet 2! godziny. 
Wszystkie w ogóle bloki i.dą 11a plac i przed ob
róbką muszą być grzane w piecach płomiennych. 
-wielkie bloki, o ile nie są przeznaczone na od
kucie jednej sztuki, np. wału, kute są na sztaby 
i rozcinane później na części. 

Obsada każdego pieca martenowskiego skła
da się z pierwszego i drugiego smelcerza i chłop
ca do pomocy, poza te m na wszystkie razem piec(, są 
dwaj robotnicy przy otworaeh spustowych; ladowa
nie wsadu do wózków jest obowiązkiem robotników 
placowych. W hali spustowej na każdy piec przy
pada po dwóeh ludzi przy wlewnicach i blokach 
i maszynista przy żórawiu hydraulicznym. Usta
wianiem panwi, poprawianiem jej i t. p. i samym 
odlewem zajmuje się 3 robotników. 

B i smar ck h u t t e. Jedyne to zakłady na 
Sląsku Górnym, gdzie przyjęto nas mniej, niż 
uprzejmie, udzielając pozwolenia tylko na spa
cer po fabryce, a 11ie na zwiedzenie jej. Nie by
ło to zresztą zbyt przykre, In stalownia jest b:lr
dzo stara i• bardzo pierwotnie urządzona. 

Wsad składa się z 33% mniej więcej surow
ca i 67°/0 żelaza. 8urowiec pochodzi z Bethlen
Falvahutte, jest on ładny; żelastwo natomiast 
wprost okropne; pakietują je i sadzą do pieca 
na łopacie, nawet nie zawieszonej, a tylko opie
ranej na walkach w oknach wsadowych. N a 
spód kładą wapień surowy w dużych kawałach, 
potem idzie surowiec, wreszcie żelastwo . 

Piece robią do 4·ch spustów na dobę przy 
gorącym biegu; dla przyspieszenia odwęglania 
żelaza rzucają do pieców, rudę szwedzką prażo
ną. Przed doprawą na specyalne gatunki 
stali ściągają żużel gracami do wózków takich, 
jakie bywają zwykle przy piecach pl'omiennych 
w walcowniach. Są to dość duże kubły surow
cowe z czopami, pod które podprowadzają po 
napełnieniu kubłów wózki, składające się 
tylko z dyszla i 2-ch kół, osadzonych na osi; od 
osi idą dwa haki, podchwytujące czopy kubłów .. 
Jest to o tyle wygodne, że stawia się kubeł na 
platformie i niema obawy o jego przewrócenie 
się, przytern dyszel nie przegradza platformy; 
od wożenie żużla jest bardzo łatwe. 

Do doprawy na twarde gatunki używają su
rowca szarego szwedzkiego, prawie nie zawierają
cego fosforu, oraz ferromanganu i surowca zwier
ciadlanego; te ostatnie nagrzewane są w piecyku 
do czerwoności. Ferrosilicium nie używają wca
le z obawy o zly wpływ krzemu na ciągliwość, 
a zatem i na walcowanie się stali. Po roztopie
niu materyalów · doprawowych starannie mie
szają żelazo w piecu hakami przez wszystkie trzy 
okna jednocześnie. Próby biorą zwykle. 
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PanP.W osadzona jest na wozie, poruszanym prawiają, nie ściągając żużla, 100 kg farroman
przez robotników; żelazo wypuszczają przez wiel- ganu. Przy robocie na stal przed doprawą ścią
ki otwór spustowy bardzo gorące, wrzące jesz- gają żużel do małych wózków 11a kółkach, po
cze w panwi; czekają następnie, aż się uspokoi, czem dają do pieca około 350 kg czystego su
i rozlewają syfonowo. Bloki na żelazo sztabowe rowca besemerowskiego, rozgrzanego uprzednio 
odlewają nieduże; bla,chowe są dość ciężkie - do na progach okien wsadowych. Po roztopieniu 
1'/2 t. surowca rzucają 100 kg ferromanganu i do 200 

Żużel spływa z rynny do murowanej komo- kg surowca zwierciadlanego. Wapno przy dopra-
ry przed piecem. wie idzie wyłącznie palone. 

H u t a Król e w ska. Stara stalownia ma Próby biorą zwykle, ale robota wywiera 
piece male, przezn aczone prawie wyłącznie na wrażenie dość niedbałej; spuszczają żelazo bardzo 
wyrabianie lepszych gatunków stali. W sad skła- gorące bez wielkich prób i starań. 
da się zwykle z 4 200 llg surowca i 9 800 llg że- Panew jest jedna tylko na wozie, popycha
lastwa w piecach mniejszych i z 4 800-5 000 kg nym przez małą lokomotywkę; wsz,Y.stkie inne 
surowca oraz.10 000-10 200 kg żelastwa w piecu ruchy nadawan e są panwi ręcznie. Zelazo raz
większym. Zelastwo własne i kupne jest 11iezle; lewają sposobem syfonowym na stosunkowo duże 
surowiec wyłącznie własny. Na spód idzie wa- blok~; zwłaszcza bloki na blachę mają do 2 t 
pień surowy, później surowiec i żelazo; sadzenie wagi. 
odbywa się przy pomocy łopaty. Rudy żelaznej ! Piece dają cztery spusty na dobę. 
szwedzkiej do wsadu nie dają, używają jej tylko Nowa stalownia ma największe, jak ciotych-
przy końcu operacyi i to w niewielkich ilościach. czas, na Śląsku Górnym piece, przeznaczone wy-

Robią przeważnie twarde gatunki stali oraz łącznie na masowy wyrób ielaza miękkiego o za
odlewy, dla których mają również malą gruszkę wartości 0,10-0,12C, do 0,50Mn i do 0,08P. Po
besemerowską. Metal doprowadzają zawsze do przednio robiono również stal na szyny. 
zupełnej miękkości; przy robocie na żelazo do- Wsad przy nas był następujący: 

T a b l i c a XII. 

c:a l Surowiec o 
Wapień Wapno do F er-~ 

Surowiec Żelastwo Ruda C z a s ·a. zwiercia-
do wsadu 

~ 

I. 9500 18500 1600 200 
9500 18600 1200 200 

10700 18500 1000 -
11900 18500 800 -

9500 18500 1600 -
9500 18 500 1600 -
9500 18500 1600 -
9500 18600 1600 -
9500 18600 1600 -

li. 10000 21400 1400 300 
9500 23000 1400 -
9500 23000 1400 -
9500 23000 1600 100 
9500 23500 2000 150 
9500 23500 1400 50 
9500 23500 1400 300 

Surowiec przetapiają własny, bardzo ladny, 
przeważnie szary i połowi czny. Dotychczas sa
dzą zimny surowiec ze znaczną, jak widać z ta
blicy, przewagą żelastwa, noszą się jednak z my
ślą przejścia na surowiec płynny i prawdopodob
nie będą prowadzili piece podług sposobu BER
TRAND-THIELA; w tym celu mają już nawet w tyl
nych ściankach pieców okna, obecnie zamurowa-

doprawy romangan 
dlany 

800 150 150 7 g. 50 m. 
800 150 150 7 "55 " 
800 150 150 7 "45 " l 000 150 150 10 "40 " 800 150 150 7 "05 " 400 150 150 6 "25 " 500 150 150 7 "55 " 500 150 150 7 "30 " 400 150 150 7 "40 " 

800 150 - 8g.OOm. 
800 150 - 7 ' " 05 " 800 150 - 7 "00 " 400 150 - 7 "15 " - 150 - 7 "20 • 
600 150 - '7 " 20 " 400' 150 - 7 " 35 " 

ne, przez które będą wlewali żelazo, wypuszcza
ne z innych pieców. 

W a pień surowy idzie na spód, później że
lastwo i surowiec; kolejne następstwo materya
łów inne tu jest zatem, aniżeli w pozostałych 
zakładach górnośląskich . Cale sadzenie trwa naj
wyżej 11

/ 2 godziny. 
Bieg pieców nie jest zimny, w każdym jed-
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nak razie nie tak gorący, jak gdzieindziej. Gazu 
w piecach mają dosyć, plomień sięga prawie do 
ostatniego okna. Zmiana kierunku gazów odby· 
wa się mn~ej więcej co kwadrans. 

Jak wszędzie na Sląsku żużel przed dopra
wą ściągany nie jest i splywa do panwi razem z że
lazem. Próby żużla biorą od ozasu do czasu, 
nie przywiązują jednak do nich wielkiej 
wagi i bynajmniej niemi się nie kierują; zbyt 
gęsty żu~el rozrzedzają fluspatem. Rudę sz~edz: 
ką rzucaJą rzadko, tylko przed doprawą, Jeżeh 
odwęglanie idzie zbyt wolno. 

Próby żelaza są zwykle; zwracają szczegól
ną uwagę na zachowanie się żelaza we wlewni
cach próbnych, których mają kilka rodzajów; 
jedna zwłaszcza, o bardzo malym przekroju, od
znacza się wysokością, dochodzącą do 0,5 m; że
lazo miękkie opada w niej na sam spód, dając 
olbrzymią cholewę. Próby kute biorą na kwad
rat na zimno i na gorąco. 

Kąpiel doprawiają ferromanganem i surow
cem zwierciadlanym, . rzucając je do pieca w du
żych kawalkach bez nagrzewania; po dosadzeniu 
materyalów nie mieszają żelaza hakami, lecz tyl
ko przerabiają w piecu drągiem żelaznym, pro
wadząc go od jednej strony pieca do drugiej, co 
jest uciążliwe i w malej chyba mierze osiąga 
skutek. 

Żelazo spuszczane jest do panwi, zawieszo
nej na elektrycznym żóra wiu mosto~ym, cho
dzącym ponad calą halą spustową. Zóraw ten, 
budowany przez firmę Zobel Neubert i S-ka w 
Schmalkalden, o 23,5 m rozpiętości i sile nośnej 
45 t, ma na sobie 6 silników elektrycznych, które 
nadają ruch panwi i samemu żórawiowi. Pozatem 
są jeszcze dwa inne żórawie o takiej samej roz
piętości; obslugują one halę spustową. 

Panew zawieszona jest na lańcuchach UALLA 

i może opuszczać się i podnosić w prowadnicach, 
obejmujących bloki, do których przyczepione są 
czopy panwi. N achylanie panwi dokonywane 
jest zapomocą łańcucha, umocowanego u jej dna 
z boku i podnoszonego przez maly sih,ik na żó
rawiu. Urządzenie to uniemożliwia nachylenie 
panwi większe, niż na 90°, przez co część żużla 
pozostaje zawsze po · spuście w panwi i bardzo 
prędko rozgryza jej ścianki. 

Panew ma wewnątrz płaszcza żelaznego d wie 
warstwy cegły szamotowej; pierwsza z . nich jest 
mniej więcej stała, drugą zaś zmieniają co 12-15 
spustów; zaprawy nie oblepiają niczero przed 
spustem, więc też pali się ona szybko i wymaga 
częstych raparacyi. Lejek o średnicy okolo 30 mm 
jest tylko jede,n. Oprócz będącej każdorazowo w 
użyci ';l panwi zaklady mają jeszcze trzy zapasowe. 

Zóraw, otrzymawszy żelazo z pieca, odwozi 
je na drugi koniec hali spustowej, gdzie są usta
wione wlewnice wlasnego wyrobu bez pierścieni; 
dołu spustow~go niema, wlewnice stoją na pozio
mie fabryki. Zela<!<o rozlewane jest wyłącznie sy-

fonowo na bloki o małej wadze, najwyżej 1i,-ton
nowe. 

Żużel, wypływający przy spuście z pieca, 
zbiera się w obmurowanych dolach przed piecami 
martenowskimi, skąd idzie do wielkich pieców. 

Poprawianie pieca po spuście trwa dość 
długo i dokonywane bywa bardzo starannie, zwłasz
cza przy otworze spustowym, z którym mają 
ciąglą biedę; jedenastogodzinne bezmała trwa
nie operacyi, jakie widzieliśmy w tablicy, wy
wolane bylo kilkogodzinnem bezskutecznem usilo
waniem przebicia otworu; skończyło się na prze
biciu ścianki obok otworu. 

Żelazo i żużel przegryzają tylną ściankę i 
robią ją coraz cieńszą; po każdym spuście muszą 
podsypywać ściankę masą dolomitową suchą i 
czarną; gruntowna reparaeya odbywa się co ty
dzień w niedzielę. 

Stalownia nie robi dobrego wrażenia. W spa
niałe urządzenia, niekiedy nie dające się wytłu
maczyć potrzebą, prawdopodobnie podnoszą zbyt
nio koszta wyrobu; piece idą wolno, jak na taki 
znaczny odsetek żelastwa we wsadzie; sklepienia 
i zwłaszcza głowy palą się bardzo; kampanie nie 
dochodziły do 300 spustów. Zastrzedz się jed
nak muszę, iż jest to tylko wrażenie, odniesione 
przy pobieżnem zwiedzeniu zakładów; rzeczywi
stość może być zupełnie inna. 

L a u r a h ii t t e. Piece idą przeważnie na 
miękkie żelazo, używane, między innemi, na wy
rób rur walcow.anych bez szwów; robią też różne 
gatunki stali. Na S(.!Ód dają 5% -10% wapna 
palonego, dalej surowiec bardzo ładny z włas
nych wielkich pieców w ilości 250fo-30% wsadu 
i żelastwo również niezłe w ilości 70-750fo. Ła
dowanie \vykonywa się ręcznie przy pornocy lo
paty; surowiec kladą bliżej glów, żelastwo zaś 
rozrzucają po calym spodzie. Ruda krzyworoska 
używana jest tylko. przy doprawie. 

Bez względu na gatunek żelaza doprowadza
ją zawsze metal do zupełnej miękkości, poezero 
doprawiają ferromanganem i surowcem . zwiercia
dlanym oraz hematytem; w drobnych kawałkach 
materyaly te przed wrzuceniem do kąpieli roz· 
grzewają na progach. Fenosilicium nie używają 
prawie nigąy, ale też otrzymują często bloki 
dziurawe. Zużel ściągają bardzo rzadko; wobec 
czystości materyalów wsadowych ilość jego nie 
jest wielka. 

Prób nie kują; z początku biorą próby no 
klamerek z żelaza plaskiego i otrzymane bloczki 
po zahartowaniu lamią; później wylewają tylko 
żelazo z lyżki na płyty surowcowe i z zachowa
nia się żelaza sądzą o przebiegu operacyi. 

Po spuście zgarniają gracam1 resztki żużla 
ze spodów; reparacya jest krótka, zwyczajna. 

Piece robią po cztery spusty na dobę, czasem 
na wat więcej; wytrzymują zwykle okol o 400 spustów, 
poczem nast~puje poprawianie komór i głów, któ
re bardzo się palą, gdyż bieg pieców jest gorący; 
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na sklepienie natomiast zwracają tu baczną uwa
gę; przy doprawianiu np. obracają dzwony co 
trzy minuty. 

Komory zanieczysz~zają się szybko Ja~ py
łem, unoszor:ym z gazakow nawet po przeJSCIU ga
zów przez płuczki, tak i żużlem z samych pie
ców. Analizy zebranego z komór osadu daje ta
blica XIli. 

T a blica XIII. 

Jcao /Mgo j 
/ Części nie-

Komora F e20 3 
ro zpusz-
cza lne 

Lewa wiatrowa l 8,5 3,4 23,9 43,8 
Prawa wiatrowa llLO 3,7 36,2 22,0 
Lewa g azowa 5,4 2,9 26,2 33,3 
Prawa g azowa 4,6 2,8 14,4 52,5 

P an wie sto f ą na woza9h, poruszanych 
ręcznie; kążdy piec ma s:woją. W hali sp"?stowej 
chodzą dwa żórawie parowe obrotowe na wozkach. 
Odlew wyłącznie syfonowy idzie do maly c~ -:vle:w
nic surowcowych własnego wyrobu z piersCiema
mi u dołu . Oto jedna z analiz surowca wlewnic: 

Si -1,7% 
Mn-1,15% 
p -0,39% 
s -0,025% 
Cu -0,082% 

Wlewnice blachowe na bloki do 200 kg od
znaczają się większą, niż gdziendziej, pł~s~oś:-ią 
i stosunkowo grubemi ściankami; ustawiaJą ICh 
~O - 12 t na j~den lej. Leje, j~k wszęd.~ie na 
Sląsku, mają kanały z rurek, me zaś ubiJan.e z 
glinki ogniotrwałej; średnica kanałów zdam~m 
mojem jest za duża, przez co procent odpadkow 
zbytnio się zwiększa. 

Wytwórczość miesięc~na obu pie~ów wyno
si 1900 t- 2 200 t; spałemzna stanowi 6°/0 -90fo. 
Uto kilka przykładów wsadów i otrzymywanego 
żelaza: 

Na żelazo zwyczajne: surowiec szary - 1540 kg 
surowiec biały - l 300 
żelastwo -12500 " 

ferromangan 80°/o- 70 " 
Otrzymano 14120 kg bloków o składzie C -0,073 

Mn-0,31 
p -0,032 

Na rury niespawane: 
ruda manganowa na spód 650 kg 

" krzyworoska 200 " 
wapie~ . l 400 " 
surowiec . 4 500 " 
żelastwo czyste 5 000 " 
ferromangan 220 " 

Surowiec zawierał: l Ofo-20foSi, 1,5 - 2,5 Mn, 
0,05P, 0,01-0,03 S; otrzymane żelazo miało skład: 

c -0,11 
Mn- 0,61 
Si - 0,115 
p- 0,027 
s -0,031 
Cu- 0,014 

Wytrzymałość R=39 kg/ •nm2
; wydłużenie o. =26% 

N a resory: surowiec szary . . . . l 900 kg 
" biały l 500. " 

żel astwo . 10010 " 
hematyt siwy przy doprawie 800 

" biały " " 800 " 
ferromangan . . . . 210 " 
surowiec m angano-krzemowy 200 
l . 1 ( " 

g m 2t 2 " 

Otrzymano 14 050 I~K st ali o s kładzie: C - 0,415 
p- 0,046 

Mn- 1,42 
Stal "szwedzka": surowiec szwedzki 

żelastwo twarde 
2000 kg 

12440 " 
30 " 

13558 kg Żużel sCiągano 
stali o składzie: 

ferromangan 
dwa razy; otrzymano 
c - 0,53 
p - 0,01 
Mn- 0,59 
s - 0,04 

Stal narzędziowa: surowiec szwedzki . l 200 kg 
odpadki stali tyglowej 10850 " 
otoczyny stali zlewnej 2 470 ,. 
ferromangan 50 " 

Analiza ostateczna: C - 0,71 
Mn- 0,56 
p- 0,04 

Stal na łopaty: surowiec biały 
surowiec szary . 
żela.>two twarde 
ferromangan 

Skład stali: C - 0.31 
Mn- 0,64 
p- 0,06 

950 kg 
1550 " 

11 020 " 
60 " 

Na zakończenie przytaczam kilka analiz, wy
konanych w laboratoryum chemieznam Laura
hiitte, a dotyczących materyałów ogniotrwałych. 

Tablica XIV. 

.. .. o Materyał o o o o "' o bO "' "' o .. 
cd ~ - ..... .. cd 
o :2l ~ -< w. ~ z 

------------
Magnezyt z Veiłseh (SiyryaJ 6,3 79,0 4,0 7,2 . 3,5 

" z Jolsva (Węgry) 22,1 70,4 2,01 0,524 4,68 
Hzamola 1 Gliwic . ? ? 0,15 24,6 75,1 
Szamo'a 1 Adolfshiille 0,8 ? 1,6 38,6 59,2 
Dinas angielaki 1,34 0,17 0.39 2,06 95,9 0,19 0,02. 

(d. n.) 
Wladyslaw Choroszewski. 
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' WYKAZ ILOSCI WĘGLA, 

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

-
Rok 1905 l Rok 1906 W r. 1906 wysłano węgla wię-

--- c ej ( + ) albo mniej (- ), niż 
w Y s ł, A N o w F; G l , A w roku 1905 

-

Nazwa W miesią.cu Od pocz11tku roku W miesił\.Ctl Od pocz11tku roku l październiku do 31 października pl\ździerniku do 3[ października 

kopalni - -
"' ~ ·~;., " ~-g~ " ~ ce .... ~ 

-~ ~:; ~ ~ 

'"' 
p.N<> 

be "' o ~"d _g o ~rd _g o a: ""'o ~ ""'c ~ &: d ... ~~;.. 
- ---- --

w A G o N 

Droga talazna 
Warszawsku-Wiedańska 

Niwka 1 54fl 59 ' 16 072 66 1 580 
Mortimer . 1 635 6J 13 6&1 56 1 375 
Milowice , 2 703 104 19 686 RO 2 757 
Hrabia łtenard 2115 81 19 585 80 2 553 
Pary t :! 269 86 15 676 64 2 046 
Kazimierz i 14"'e lil' s 1 990 77 15 947 65 2 287 
Saturn .. 3ll40 117 29 541 120 3 319 
Czeladź 2 705 104 22 383 91 3 010 
Flor", 1 263 49 12 198 50 1 316 
Jan - - 1488 6 194 
Antoui 355 14 3 090 13 621' 
Mikołaj i r~·.· n. n ois~o k . 44 2 497 2 29 
Matylda 21 1 77 o 41 
Red en. l:l9 5 727 :l -
Grodziec ll 268 Hl 3 495 14 1 809 
Strzytowice 18 1 193 1 -
Jakób. 33 1 609 2 122 
FliHz H udoi f 185 7 1 n2 7 152 
Andrzej 22 

l 
1 203 1 28 

Helena - - - - 26 
Wańczyków - - - - 42 
Alwinn 19 1 293 1 27 
Grod:.iec l 33 1 176 1 102 
Nierada 196 8 2 775 11 252 
Kat.aTzyna 128 5 1142 n 116 

ltazem. l 20726 l 797 181 226 l 73!l 23 804 

Droga telazna l l 
Nadwiślabka 

Niwka 701 27 7 069 1 29 889 
Mortimer 400 15 ;{ 226 13 568 
Hrabia Renard 805 31 7 353 30 1 386 
Paryt 794 31 6186 25 1109 
Kazimi e1·z 945 36 ' 9 076 37 1 308 
łteden 164 6 743 3 52 
Andrzej 81 3 449 2 -
H elena - - - - -
Matylda 

' . - - - - ii 
Jakób. 

l 
14 1 129 1 l -

Wańczyków - l - - - -

R azem . 3 904 150 34 231 ~ 53W 

W ogóle 24 630 947 215 457 29 124 

W paździbrniku r. 1906 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 900 w;tgonów drogi żel. Warszawsko - Wiedeń
skiej na dzień roboczy, a na ca,ly miesiąc 

- ---- W Inios i tt,.cn 'N okresie czasu 
"'·d;., " ~-~ ~ od poc:.11tku roku 
~.~ ~ ~ =· ... ~ październiku do 31 października 
P."o or P."o ;.,-o., o "'""., .. .,o ?; ""'o &: d ... ~., ... _ 

ó w wagonów ) Ut wagonów l Ol 
1l .o 

58 17 032 69 + 35 + :! + 960 + 6 
51 12 :!43 49 - 260 - 16 - 1408 - 10 

102 20187 81 + 54 + 2 + 501 

t 
3 

95 23 401 94 438 21 + 3 816 20 
76 19 395 79 - ::m - 10 + ;{ 719 24 
85 19 547 80 + :!97 + 15 + 3 600 + 23 

123 29 918 121 + 27fl + 9 
377 t 1 

111 26 267 106 + 305 + 11 + 3 884 17 
49 14 033 57 t ;)3 + 4 1 8:!5 15 

7 730 3 194 + - - 758 1- 51 
23 f>462 22 266 + 75 t 2:l'i2 : + 77 
1 569 2 - 15 - :!4 n + 14 
2 :!69 1 + 20 + 95 19~ : + 249 

- 618 2 - 139 - 100 - 109 - 15 
67 11145 4!) + l 541 + 575 + 7650 ' + 219 
- 4 o - 18 - 100 - 189 ~ - 98 

4 1140 4 + 89 + 270 + 531 1 + 87 
6 1992 8 -

"i l t 18 + 270 ' + 16 
1 167 1 + 27 - :l6 18 
1 348 1 + 26 ! - + 348 + -
2 169 1 + 

·~l+ 
- + 169 + -

1 262 1 + 4:.l - 31 - 11 
4 616 :l + 69 + 209 + 44U + 250 
9 2 414 10 + 56 + 29 - 361 - 13 
4 t 147 4 - 12 - 10 + 5 + o 

-, 882 209 07& l 843 - 3078 /+ 15 + 27849 [+ 15 

l 

l 
7 499 l 33 30 + 188 1+ 27 + 4:{0 + 6 

21 4 808 19 168 + 42 l fl82 49 
51 10 287 42 + 581 /+ n + 2 934 + 40 
41 9 965 40 315 40 + 3 771! + 61 
49 10 380 4:! + 363 + :ł8 1 304 + 14 
2 366 .2 - 11 :.! - 68 - :J77 - 51 

- 250 1 - 81 - 100 - 199 - 44 
-

l 

- -

l+ 

- - - -
o 22 o 8 + 1 + 22 + -

- 38 o _24 1- 100 - 91 1- 71 
- 3 o - + 3 + -

197 43 618 176 + 1416 + 36 + 9 387 + 27 --
1079 252 693 1 019 + 4494 + 18 + 37236 + 17 

24 174 wagony. Z liczby tej kopalnie odwołały 
29 wagonów, winny były przeto otrzymać 
2-i 145 wagonów. Droga żelazna podstawiła 
23 649 wagonów fl zyli 876 wagonów na d~ień ro-
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boczy, a przeto o 496 wagonów, czyli o 2°/0 czyli 22 wagony na dzień roboczy, a przeto o 
mniej, niż kopalnie winny były otrzymać. Oprócz l 432 wagony czyli o 71 Ofo mniej, niż przypada
tego droga żelazna podstawiła kopalniom ponad lo z podziału. 
normę 835 wagonów austryaekich. W październiku r. 1906 kopalnie wyslaly do 

W październiku r.1906 przypadało do po- Warszawy 5 322 wagony węgla, czyli 197 wagonów 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskie- na dzień roboczy; więcej, niż w październiku r.1905 
go po 200 wagonów drogi żelaznej Nadwiślań- o 839 wagonów, czyli o 190fo. W okresie czasu od l 
skiej na dzień roboczy, a na cały miesiąc stycznia do 31 październiką. r. 1906 kopalnie wysla-
5292 wagony. Z liczby tej kopalnie odwołały łydo Warszawy 39824 wagony węgla, czyli 161 
58 wagonów, winny były przeto otrzymać wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
5 234 wagony . Droga żelazna podstawiła 5 320 samym okresie czasu r. 1905 o 4059 wagonów, czy
wagony, czyli 200 wagonów na dzień roboczy, li o 11%. W październiku r. 1906 kopalnie wysłały 
a przeto o 86 wagonów czyli o 2% więcej, do Łodzi 5 682 wagony węgla, czyli 210 wagonów 
niż kopalnie winny były otrzymać. na dzień roboczy; więcej, niż w październiku r.1905 

W październiku r.1906 przypadało do podziału o 653 wagony, czyli o 130fo. W okresie czasu od 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 75 l stycznia do 31 października r. 1~06 kopalnie wy
wagonów na dzień roboczy, a na cały miesiąc słały do Łodzi 42.521 wagonów węgla, czyli 171 
2 025 wagonów do przeładowania węgla w Go- wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
łonogu z wagonów drogi żelaznej Warszawsko- mym okresie czasu r. 1905 o 3400 wagonów, 
Wiedeńskiej do wagonów drogi żelaznej Nadwiślań- 1 czyli o 9%. 
skiej. Kopalnie wysłały tą drogą 593 wagony, 1 l H. 

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

N a z wy wytwor ó w 

Wywóz z Rosyi 
Sólkuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawalkach 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i 
Torf 

uda żelazna R 
R uda manganowa. 
Galman 

koks 

R óżne inne rudy i złamki metali 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków. 
Miedź różnych gatunków 
Cynk 
p laty na 
Rtęć 

R 
N 

opa naftowa 
afta . .. 

Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 

. 

. . 

za granicę. 

. 

. . 

. 

-

. 

(pudów) 

. 

. 

Rok 1905 Rok 1906 

Od poczf\tku Od poczf\tku 
Lipiec rokn do Sl Lipiec roku do Sl 

lipo a l lipca 

T Y s l Ę c Y p u D o w 

l 
l 

l 7 3 12 
I4 126 15 I28 

3 I23 4 130 
103 l 035 3'4 I 289 
409 2 337 -88 ) 16]5 
141 253 83 106 

I 172 10007 3458 16210 
2B?5 I4 ,8s 3 293 19c10 

- 100 2 I3 
20 316 20 2I6 
-- ;o 109 ss8 
- 8 3I 79 

r 424 122 364 
- -· l 6 
- - ·- 6 

13 61 42 lg8 

l 9 - 5 
I 54 - -

5 025 3' 712 3 123 15 3'3 
304 l 247 7 4~ 

4 20 3 '5 
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314 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1906 

Wyroby z zelaza. . - . . 6 41 ,g 72 
Wyro by ze stali . . . l 6 l 9 
Złoto . . (pudów) ss;6 163~1 63,9 253,1 
Srebro . . (pudów) 6 178, r 23990;8 - -

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sólkuchenna . . . . . I6g 428 78 572 
Żuzle Thomasa mielone . . 93° 1741 658 2012 
Kamień litograficzny . . 3 13 4 I l 
Węgiel k~mienny l 

przez komory morza Bałtyckiego . 16471 57 3t') 21023 628g3 

" " 
zachodniej granicy lądowej 26g3 4°373 3gg8 34 31S7 

• " 
morza Czarnego - 459 355 3CC:6 

" 
pozostałe komory . . . 535 p18 '456 8291 

Razem 19~ 
w tej liczbie: 

101410 26832 108 577 

z Niemiec . - 3 310 42 sg8 5455 38612 
z Anglii . . 16217 54642 20.199 648g4 

Koks 
przez komory morza Balt.yckiego . 992 2833 628 2o84 

" .. zachodniej granicy lądowej . 1791 12Dg2 2 354 15636 

• pozostale komory . - . 38 IC) 25 72 
Razem 2821 15 025 3007 17792 

w tej liczbie: 
z Austryi . l 132 7613 l 471 94°7 
z Niemiec. 784 4937 l 024 6 548 
z Anglii s6g l 433 223 6;1 

Siarka nieoczyszczona w brylach 49 519 218 836 
Siarka oc~yszczona i kwiat siarczany . . 13 52 22 6; 
Antymon surowy . -- 7 2 9 
Antymon metaliczny 10 74 10 27 
Rudy metaliczne . . . !li 

l 
378 250 37° 

Surowiec zwy kly 
przez komory morza Bałtyckiego . . . l 30 - 29 

zachodniej granicy lądowej 5 '4 2 ,g 
" " morzaCżarnego l '7 - 15 
" ft 

z Finlandyi . g8 331 36 1]6 
przez pozostale komory . . . . -- ; - 2 

Razem l 105 397 38 240 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
45 przez komory morza Bałtyckiego . . 19 I lO II 

zachodniej granicy lądowej 8 23 - 26 
" " l pozostale komory . - 9 4 24 . . 
" Razem 27 142 15 95 

Żela:zo i stal sztabowa i wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego . 95 326 ( ,) 364 

zachodniej granicy lądowej . . 23 g8 12 145 
" " 
" " 

morza Czarnego . . '3 72 4 47 
komorę w Moskwie . l l 6 - 4 • 
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z Fin]andyi 
przez pozostale komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 
przez pozostale komory 

Miedź ~ 
Glin } w wiórach, sztab.ach, prętach 
Nikiel 1 

1 blachach 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Olów w płytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

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

Olów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i złamkach oraz pylek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

: l 
R azem 

. 

Razem 

. 

. 

. . 

. 
untów) Platyna w sztabach, drucie i blachach (f 

Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
" pozostale komory 

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

. 

Razem 

162 

5 

'34 
36 
41 
IO 

-
!6 

227 

8g 
13,4 
4 

25 

2 

'3 
-

493 

8 
241 
J28 

77 
6 

7' 

6o 
l 

4 
7 

-
--1 

5 
'3 
,g 

124 
122 
56 
22 
20 

344 

IÓ2 

B? 

l 10 

JOg 

7J.I 94 776 
'7 3 7 

68s 66 

l 
484 

149 l '9 158 
255 14 219 

34 2 20 
5 - 23 

133 '3 '45 

l 
J26J ''4 

l 
l 049 

724 63 540 
35 T 27 
28 4 10 

185 27 '53 

46 5 24 
79 10 61 
- - -

l 601 g6 752 

114 5 33 
579 32 329 
499 57 272 
161 - go 
s8 2 36 

377 s6 316 

275 42 233 
8 l '3 

38 - 12 
28 2 22 

- - -
14 l 33 
30 '9 S s 
61 10 8o 

94 '5 105 

623 76 751 
944 121 1336 
'78 II I go 
136 12 "9 
218 s s 238 

2099 278 2634 

l 415 Ig8 l~ 
4'5 s o s84 

12 3 30 

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



316 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1906 

z Austryi 12 82 18 91 
" Belgii 25 s o 9 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 39 197 14 6o 

" " 
zachodniej granicy lądowej Ó3 4'.\1 108 115 

" " 
morza Czarnego 14 170 14 71 

" " 
Rosyi środkowej 6 

~ pozostale komory 34 278 9 35 
Razem 150 lo82 '-15 l 28& 

J. H. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w lutym r. 1906. 

Wytwór pierwszy. 
Surowiec lejarski 

" dla dalszej przeróbki 
" w odlewach z wielkiego pieca , 
" bez wymienienia nazwy 
" zwierciadlany 12-14% t 
" " 19-20 % ~ 
" manganowy 50-60% ( 
" " 78-80% ~ 
" krzemowy 

Razem 
Stare żelazo 
W szelki e obcinki i okruchy żelaza 

Wytwór drugi A. 

Bloki zlewne martenowskie 

" pudlowe 
Razem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców żarowych 
" stalowe z pieców martenowskich i tyglowych oraz gruszek 

Rury surowcowe wodociągowe, z połączeniem mufowem i kolnie· 
rzowem 

Części fasonowe do tychże 
Razem 

Bloki kute i przewalcowane jako też kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe wysokości ponad 100 mm 
Szyny dla kolei konnych i Feniks 

W Y t W Ó l' C Z O Ś Ć li Zapasy w dniu 

l 
Od pocze,tku 28 l u tego 

Luty r. l9C6 roku do d. ll8 r. 1906 
lutegor.l906 

p u d ó w 

126000 
-

-

-
--
- l 

l 338 502 
65 612 
21 359 

2 248 2-93 
173 992 

2422 285 

99094 
15 7' l 

14 
l 

114820 

65 743 

66283 
18 ~71 

734 138 
l 253 435 

21 85o 
178000 

-
-
- -

-
-

2187 423 
II T 268 
40 rj>6 

.3 6o8 g84 
296971 

3 gos 95s 

11i7c86 
28 812 

89 
l 

195 g88 
134 443 

1209'-1 
346:-o 

l 

l 

l 179--127 
8846g3 
46632 

222 329 

112 377 

236&) 

57121 

2 526 268 
81 2o8 
18 211 

l 429870 
249 599 

1670 46g 

88Rp 

3419 

-
-

92200 
r6rr6 

217831 

33 953 
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Szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 8,32 f. i więcej na l sto
pę bieżącą 

kopalniane wagi mniej, niż 8,32 f. na l stopę bieżącą 
Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe i profilowe 

" resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości większej nad 3 ntnt 

" " " " od 3 mm do M 20 włącznie 
• do krycia dachów żelazna i stalowa cieńsza od M 20 

Żelazo i stal uniwersalne szerokości od 150 do 600 mm włącznie 
oraz żelazo do wyrobu rur 

Obręcze do kół parowozowych, tendrowych i wagonowych oraz kol
nierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe nieobtoczone 
Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od wyrobu obręczy 

Wyroby. 
Rury ciągnione spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 

Wytwór czwarty. 

Gwoździe maszynowe i szynowe 

Razem 

Razem 

20 liS 
fP?021 

12900 

205 295 
77072 
69241 
15 ;8g 

179 55' 

77 32 3 
37764 

125 796 

l 8!2 521 

3oo8s 
1 19 379 

9 146 
14102 

1]2712 

79; 2 

30 f40 
l 671 529 

23010 

370638 
123 329 
119455 
24606 

159040 
63 305 

242 597 

3oo85 
248685 
!8667 
29821 

317 

114~ 
26662 

l 113770 
4170 

]6 
75 

8711 
28644 
ó84s6 

66 856 

882og 

28 577 
19826 

44;o8 
220051 
li 328 

s 975 
282002 

W lutym r. 1906 ogólna liczqa zatrudnio
nych robotników wynosiła 19 033. Przytoczone 
powyżej cyfry nie obejmują nast~pujących za
kładów: Niekłań, Ruda Małeniecka i Kamienna, 
ponieważ · pomimo wielokrotnych upominań się o 
dane statystyczne, zakłady te dotychczas żadnych 
wiadomości nie dostarczyły. 

żelaznego w Rosy i: "Swod statisticzeskich dannych 
po żelezodielatielnoJ promyszlennosti-Fewral 1906"; 

Przy porównaniu cyfr wyżej przytoczonych 
z daneroi Centralnego Biura statystycżnego dla 
przemysłu 7.elaznego w Rosyi na każdym kroku 
widoczne są różnice. Nie zestawiamy ich tutaj 
szczegółowo, ponieważ z powodu wielkiej ich liczby 
zajęłoby to za wiele miejsca; osoby zaś, interesu
jące się tą sprawą, odsyłamy do wydawnictwa 
Centralnego Biura statystycznego dla przemysłu 

Wiadomości te, jako dalszy ciąg wykazywa
nych przez nas niedokładności prac Centralnego 
Biura, służąjednym więcej dowodem niedbalstwa 
w zestawianiu tablic statystycznych przez Cen
tralne Biuro statystyczne dla przemysłu żelazne
go w Rosyi. 

W pierwszych dwóch miesiącach r. b. wy
twórczość zakładów żelaznych w Królestwie Pol
skiem znacznie wzmogła się w porównaniu do 
tego samego okresu czasu w r. 1905, jednakże 
była o wiele niższą od wyt.wórczości w tym sa
mym okresie czasu r. 1904. 

.f. H. 

(Podług danych Centralnego Biura statystycznego dla przemysłu żelaznego w Rosyi). 

Surowiec 

" 

Wytwór pierwszy. 
lejarski 
dla dalszej przerób ki 

w Y t w ó r c z o ś ć 

rok 1905 l rok 1906 
Od pucz.,tku - l Od pocz.,tku w lutym l roku d<> 28 W lutym rokudo28 

lutego lutego 

p u d ó 

I 316 347 37587cp l l 4?6 3921 2 839 745 
7 522 239 16 326883 7721 228 14857299 

z a p a s Y 

Dnia 28·go Dnia 28·go 
lutego lutego 
r. 1905 r . 1906 

w 

8488224 7 18s s8s 
27-1'6687 26249 520 
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Surowiec bez wymienienia nazwy 
Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% Mn . 

" " 19-20% Mn. 
" manganowy 50- 60 % Mn 

Surowiec manganowy 78-80 % Mn. 
" krzemowy . 
" krzemowo-zwierciadlany 

R azem 
Stare żelazo . 
Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 

Razem 

Wytwór drugi A. 
Blokj zlewne besemerowskie 

" " 
tomasowskie 

" " martenowskie 
" pudlowe 
" tyglowe 

Półwyrób fryszerski . 

Razem 

Wytwór drugi B. 
Odlewy surowcowe z kopulaków i pie -

ców żarowych. 

" 
stalowe z pieców martenowskich 

i tyglowych oraz gruszek 
-Rury surowcowe wodociągowe z po 

łączeniem kołnierzowem i mufowam 
Części fasonowe do tychże 

Razem 
Bloki kute i przewalcowane jako też 

kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 

Bloki kute i przewalcowane jako też kę 
sy płaskie i równoboczne (na sprzedaż 

Belki dwuteowe i korytkowe ponad 

-
) 

100 m m wysokości 
Szyny dla kolei konnych i "Feniks" . 

" " dróg żelaznych parowynh d o 
8,32 f . w stopie bieżącej 

" kopalniane do 8,32 f. w stopi e 
bieżącej 

Stal i żelazo płaskie powozowe, szablo -
nowe i wszelkie handlowe 

" resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa 
• cementowa 

2 193 7°3 5 3~2 035 1 2475074 
283 793 507 407 26L229 

8 338 l2go8 846g 
187748 312 724 g88-17 

3 323 9 118 5741 

2787~ 252872 200093 
77827 120 574 13 I84 

- - -
1I621 I91 26723 311 12320257 
I 497 259 3 047294 I671 I47 
l 422426 3074862 Ibgi 232 

2919685 6122 I 56 3 362.379 r 

I Igo675 2g83 8gg 160?769 
664 353 ' 3g6622 3g8 874 

6g84oo6 16356 373 rD4g8 I62 
848908 1937 04I 996 742 
z8o83 66628 55 500 

120 305 287 '43 g(i 340 

g836 330 l 23027706 '3653 387 l 

744056 1648869 875 375 

219454 455 294 262946 

143 429 288 6g5 84102 

3797 4 48o l 2184 

I 110736 2397 338 I 224007 

3640o82 7804 43' 5004832 

'31 58g 677 250 687 575 

4777o8 831407 868459 
62682 62682 ,g 571 

l 
1309 590 l 3205 005 Io87 103 

l 

6~687 1 !82681 100 526 

2979871 l 6925625 42gDg61 
s642I "44I4 84 I6g 
8825 208og 15 041 

7453 9933 3008 

1906 

5103681 9095 214 9278623 
497 346 94' 8;8 g68801 

16 503 274 221 281 589 
234 736 ?65777 665 246 

8121 5409) 8g2R7 
~47825 39968s 354628 
17009 z]b cj)o 300010 

- -- z6o6g 

23916265 47712721 l 45399 538 
3-'-07185 5822 2931 6g61002 
3'317131 2290 355 3I.i6 ?00 

6 524 316 8 112 6-t8 lO I 18 302 

2930 548 g81 257 43I 736 
849616 208246 55 I63 

I959I 513 7458785 7244 553 
197I 952 1462 294 l 2406]2 

yz 100 54475 39410 
224 519 251 04) 105 433 

25 66o248 10416702 l gn6g67 

1666014 I941 853 2007 499 

488 ;63 249 300 284 '7' 

'7' 654 622 g66 1 gzo '43 
8 '53 7655 20 377 

2334 394 2821 78o V92 IgD 

10176702 5482015 6057?64 

l 
JÓ52625 - -

l 500 594 2-130846 z66g 116 
346so 76 506 4' 028 

I 993 310 3862 7" 3442 370 

179 351 270007 zoo8s5 

8448685 10543 115 10370247 
148261 )4021 99 145 
27878 6858o 70543 
5 778 17 535 14479 

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



MU. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 

Drut walcowany okrągły i kwadratowy 
Blacha żelazna i stalowa grubości ponad 

3 mm. 
Blacha żelazna i . stalowa grubości od 

3 mm do M 20 włącznie 

" 
dachowa żelazna i stalowa gru -
bości poniżej M 20 

i Zelazo i stal uniwersalne szerokośc 
150 do 600 mm włącznie oraz 
?.elazo do wyrobu rur 

Obręcze do kól parowozowych, tendro -
wych i wagonowych oraz kolnie -
rze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 
nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od 
wyrobu obręczy 

Wytwór czwarty 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i podkładki 

Razem 

Razem 

381971 886og; 730 soo 

6]56-J3 I 511 321 763~ 

195 I62 485 481 230935 

928613 Ig84o86 946083 

I39907 462 903 295 647 

200454 5284]6 3338IO 

75900 227 400 139934 

'728L 30000g 23366o 

7 874 3'io ,g 416 237 10837.071 

92114 2228go "4 324 
199238 417 354 248910 

291 352 l 6402441 

319 

1421 sss 447620 509925 

I 554040 14]0003 I s87 ss4 

437734 686835 sg& s8I 

2115 584 6]2048o 6187424 

55 l 452 336646 3°5 987 

659041 30I 956 4687;5· 

265 849 I2440 I3886o 

~815 - -
2'486 sos 27 4" 328 2671086g 

229]62 345 793 327 135 
-!66 3~2 3748so 494 322 

-

W lutym r. 1906 ogólna liczba zatrudnia- lecz nie może to służyć dowodem absolutnej po-
nych robotników wynosiła 267 867. prawy stosunków w zakresie tej wytwórczosci w 

W lutym r 1906 położenie ogólne spraw su- miesiącu Rprawozdawczym, ponieważ w lutym r. 
rowca polepszyło się znacznie: wytwórczość wzro- 1905 trwały og6lne bezrobocia w zakładach że
sb pomimo, że luty o 3 dni, czyli o 10 t jest laznych. Natomiast wytwórczość wyrobów goto
krótszym od stycznia, przytern zużycie surowca wych w lutym r. 1906 nie może choćby porów
ńa potrzeby wlasn~ i na sprzedaż znacznie po- nać się z wytwórczością za luty r. 1904 i jest 
większyło· się . . od niej mniejs"?;ą prawie 21

/ 2 raza. Wogóle jed-
Mimo to wytwórczość surowca w pierwszych nak daje się odczud w zakresie wyrobów żelaz

dwóch miesiącach r. b. nie dosięga wytwórczości nych zwrot ku lepszemu. 
za te:n sam okres czasu r. 1905, a jest nieporów- Focząwszy od dnia l-go marca (16-go lute
nanie mniejszą od wytwórczości za ten sam okres go st. st.) r . 1906 zaczęła obowiązywać nowa ta
czasu r. 1904, który słusznie zresztą można uwa- ryfa celn a, zapewniająca naszemu i rosyjRkiemu 
żać za wielki krok naprzód ku rozwojowi prze- przemysłowi żelaznemu przewagę w gr<ll ltCach 
myslu żelaznego po szeregu lat zastoju. Państwa nad wyrobami żelaznymi zagranicznymi, 

Wytwórczość półwyrobów żelaznych i sta- należało więc spodziewać się w okresie końco
lowych w dwóch pierwszych miesiącach r. 100{; wym obowiązywania dawnej tat·yfy celnej wzmo
byla większą, aniżeli za ten sam okres czasu r. 1905, żonego wwozu wyrobów żelaznych zagranicznych, 
a więc polepszenie daje się zauważyć i w tym co w rzeczywistości miało miejsce zwłaszcza w 
dziale wytwórczości . stosunku do maszyn z żelaza i surowca, których 

Zestawienie cyfr wytwórczości wyrobów go- w lutym r. 1906 przywieziono z zagranicy 3 ra
towych w lutym r. 1906 ze styczniem t. r. nie zy więcej, niż w lutym r. 1905. 
wykazuje wzmożonej działalności zakładów że" Musimy znowu zaznaczyć, że w tablicach 
laznych w okresie sprawozdawczym, jedynie tyl- statystycznych Centralnego Biura statystycznego 
ko mniejsza liczba dni roboczych w lutym przy dla przemysłu żelaznego w Rosyi za luty r. b. i r. 
równej w obu miesiącach wytwórczości przema- 1905. znajdują się liczne błędy, których dla braku 
wia poniekąd za większą ZQOlnością wytwórczą , miejsc~ nie m?żemy wykazywać szczegółowo, in
zakładów żelaznych w okresie aprawozdawczym., teresuJących Jnę zaś t. ą sprawą odsyłamy do wy_ 
Wytwo.'rczość wyrobów gotowych w lutym roku dawnictw wymienionego Biura. 
1906 była znacznie większa, niz w lutym r. 1905, J. H. 
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S praw a węglowa. 
Jednocześnie z nadchodzącą zimą co rok 

kwestya opalu w miejscach, odległych od zagłę
bia Dąbrowskiego, a w Warszawie i w Łodzi w 
szczególności, zaczyna być "sprawą palącą". Porl
noszenie się cen węgla a łącznie z tern narzeka
nia i złorzeczenia spożywców prawie co rok po
wtarzają się mniej więcej b tej porze. Spekula
cya węglowa, jak zresztą i każda inna, godząca 
w interesy ogólu, jest zlem niezaprzeczonem, lecz 
żeby do uleczyć, należy je wpierw pozn ać i do 
trzeć do jego źródła. Sprawa ta bywa niejedno
krotnie poruszaną na · łamach naszej prasy pery o
dycznej, przeważnie jednak przedstawian a jest 
ona bez należytej znajomości rzeczy, nie jest po
parta cyframi i zawiera same mniej więcej bała
mutne ogólniki, nie wyjaśniające bezstronnie spra
wy i wprowadzające tylko w błąd opinię publicz
ną. Jako typowy i stale powtarzający się w pra
sie w razie podrożenia węgla na rynkach spoży
cia przytacza się zawsze argument, że pochodzi 
to z tego powodu, że · właściciele kopalń umyślnie 
zmniejszają wytwórczość węgla w celu podnie
sienia jego cen. Kopalnie węgla są tym kozłem 
ofiarnym, któremu w takich wypadkach całą wi
nę przypisują, nie widząc czy· też nie chcąc wi
dzieć kogokolwiek innego. Tymczasem na do
starczenie węgla spożywcy składają się trzy czyn
niki: l) wytwórca czyli kopalnie, 2) drogi ż~laz
ne, dowożące węgiel do miejsc spożycia, i 3) róż
nego rodzaju handlujący węglem, począwszy od 
hurtownika, obracającego dziesiątkami wagonów 
dziennie, a kończąc na drobnym składniku, któ
rego obroty dzienne stanowią nie więcej, jak kil
ka lub kilkanaście korcy. Taki podział czynno
ści w zaopatrywaniu spożywcy w węgiel istnieje 
nie tylko u nas, lecz wszędzie za granicą, z tą jed
nak różnicą, że tam owymi handlującymi są nie
jednokrotnie zarządy miejskie, specyalne stowa
rzyszenia opalowe, stowarzyszenia spożywcze i t. p. 
instytucye, dające rękojmię uczciwego, nie opar
tego na spekulacyi prowadzenia interesu. 

Cala działalność kopalń pochłonięta jest wy
dobywaniem węgla, co pod względem t echnicz
nym i administracyjnym przedstawia tak obszer
ne zadanie,, że trudno wymagać od kopalń, żeby 
w dawaly się w sprzedaż cząstkową, wymagającą 
urządzania w różnych miejscach spożycia skł'a
dów; zarządzania i administrowania t ymi składa- ' 
mi, rozwożenia węgla końmi, dawania drobnych 
niejednokrotnie kredytów najrozmaitszego ro
dzaju i utrzymywania stosunków handlowych z 
całym szeregiem odbiorców. Jak wszędzie, tak 
i u nas, kopalnie muszą dążyć do tego, żeby mieć 
do czynienia tylko z odbiorcami większymi , jak 
drogi żelazne, większe fabryki i przedsiębiorstwa 
przemysłowe, wreszcie poważni hurtownicy, od-

bierający jednostajnie przez caly rok znaczne 
partye węgla. Kopalnie sprzedają całą przewi
dywaną swą wytwórczość (przeważnie w końcu 
lata) na cały rok po cenach stałych, prawię nie 
podlegających wahaniom, i na tern musi ograni
czać się ich rola w zaopatrywaniu spożywcy w 
węgiel. Ponieważ liczba robotników, jaką kopal
nie mają do rozporządzenia, niewielkim może ule
gać wahaniom, przeto i wytwórczość węgla w 
różnych porach roku musi być mniej więcej jed
nosta,iną, a zatem kopalnie muszą starać się o 
zbyt możliwie jednostajny. Skladanie węgla na 
zapas w okresach mniejszego zapotrzebowania 
przedstawia bardzo wiele niedogodności, wymaga 
bowiem wiele nl.iejsca, podnosi znacznie koszta z 
powodu kilkakrotnego wyładowywania i nałado
wywania węgla, obniża wartość węgla skutkiem 
jego kruszenia się, powoduje pożary skutkiem 
samozapalania się węgla, jak np. miało to miejsce 
we wrześniu r. b . w jednej z kopalń zagłębia Dą
browskiego, a przytem nie przynosi to żadnego 
pożytku spożywcy, którego, mieszkającego w od
ległości kilkuset wiorst 9d kopalń, niewiele inte
resuje , czy kopalnie mają zapasy węgla lub nie, 
byle sam mial go po cenie przystępnej w dosta
tecznej ilości. 

Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego już od 
czerwca r. b. zmuszone byly składać węgiel na 
zapas a następnie dla przytoczonych powyżej po
wodów niektóre z wielką dla siebie szkodą zmniej
szać nawet wytwórczość węgla, pomimo iż miały 
zapewniony zbyt, i odbiorcy dopominali się o 
węgiel. Dla0zeg o? Dlatego, że drugi czynnik w 
zaopatrywaniu spożywcy w węgiel funkcyonował 
i dotychczas funkcyonuje bardzo nieprawidlowo. 
Nie przynosi w tym wypadku spożywcy żadnej 
szkody ograniczanie przez kopalnie wytwórczo
ści węgla, tak j ak nie przyniosłyby mu żadnego 
pożytku największe nawet zapasy wydobytego 
węgla na kopalniach, · chyba ty lko w tym razie, 
gdyby kazał wysyłać sobie węgie l w pakach po
ciągami pasażerskimi. Zmniej szanie przez kopal
nie wytwórczości węgla musi mieć jednak pewne 
g r anice, ponieważ w przeciwnym r azie trzeba by
loby pozbawiać pracy pewn ą liczbę robotników, 
co w czasach dzisiejszych ogólnego kryzysu 
przemysłowego , spowodowaneg o wypadkami cza
sów niedawnych, nie jest pożądane; oprócz tego 
ze względu na to, że koszta urządzeń kopalnia
nych przystosowane są zawsze do pewnej danej 
wytwórczości a różne koszta og ólne w razie zmniej
szenia wytwórczości nie mogą ulegać proporcyo
nalnemu obniżeniu, przeto zmniej szenie to raczej 
szkodę, niż pożytek, j akby to komuś zdawać się 
moglo, kopalniom przynosi. W celu niepozba
wiania robotników pracy i zmniejszenia tej szko-
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dy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego ratują się w 
ten sposób, że powiększyły znacznie wysyłkę wę
gla do Austryi w wagonach zagranicznych, któ
re przychodzą do nas z koksem i musiałyby wra
<lać próżne; wysyłka węgla do Austryi wynosiła: 

w czerwcu r. 190o 251 wagonów 
" lipcu " " 719 " 
• sierpniu ,. " 704 • 

we wrześniu ,. " 391 " 
w październiku " 835 " 

Węgiel ten ze względu na konieczność wspól· 
zawodniczenia z lepszym z natury, niż dąbrow
ski, węglem śląskim, przewożonym przytern kole
jami po specyalnych nizkich taryfach, sprzedaje 
się bez żaqnego zarobku lub nawet ze stratą, i 
wysyłka ta dokonywa się w celu utrzymania wy
twórczości na pewnym poziomie z konieczności 
wówczas tylko, gdy w kraju z powodu czy to 
braku zbytu czy braku wagonów sprzedać lub 
wysłać węgla nie można. 

Z chwilą wydobycia węgla na powierzchnię 
rola kopalń w zaopatrywaniu spożywcy w węgiel 
kończy się i przechodzi do drugiego czynnika, 
t. j. dr6g żelaznych. Nie w .mniejszym, jak od 
kopalń, stopniu sprawa węglowa w miejscach 
spożycia zależy od dróg ż9laznych, mianowicie 
od ich prawidłowego funkcyonowania i posiadania 
dostatecznej ilości taboru do przewożenia ładun
ków węglowy~h. Drogi żelazne, jako przedsię
biorstwa handlowo"-przemyslowe, muszą z koniecz
ności starać się o możliwe wyzyskanie swego ta
boru kolejowego, na nabycie którego zużyły znacz
ne kapitały, a takie wyzyskanie możliwe jest 
tylko przy równomiernym przez cały rok obro
cie wagonów. Drogi żelazne powinny jednak 
uwzględniać konieczne wahania w letniem i zimo
wem spożyciu węgla, podobnie j ak np. przedsię
biorstwa, zaopatrujące miasta w wodę, muszą li
c~yć się z pewnerui wahaniami w spożyciu wody, 
inaczej bowiem kąpiel lub pranie u jednego miesz
kańca pozbawiłyby wody innego. Drogi żelazne, 
obsługujące kopalnie zagłębia Dąbro wskiego, są 
jednak pod tym względem bardzo oszezędne i 
zadośćuczynienie tym wahaniom redukują do mi
nimum. 

Rok i:Jieżący od kilku miesięcy przedstawia 
pod względem dostarczania kopalniom wagonów 
zjawisko wyjątkowe, nigdy dotychczas w lecie 
nie obserwowane, mianowicie: w a g o n ó w k o
lei W a .r s z a wsko-W i edeński ej brak o
w a l o o d · c z e r w c a; w a g b n ó w k o l e i 
Nadwiślańskich brakowało przez 
c a l y r o k, n i e w y l ą c z aj ą c m i e s i ę c y 
l e t n i c h. ·Dane na poparcie tego twierdzenia 
czerpiemy z ogłaszanych co miesiąc w piśmie na
szem wykazów ilości węgla, wysłanego drogami 
żelazne.mi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego; dane 
te, porównywane i sprawdzane z odnośnemi da
nemi kolejowemi, są najzupełniej wiarogodne. 

Odnośnie do drogi żelaznej Warszawsko- Wie
deńskiej od 8 lat ustalH się tego rodzaju stosu
nek, że Rada Zarządzająca rzeczonej kolei ko
munikuje zawczasu przed nastaniem okresu zimowe
go i letniego podaje Radzie Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królest-wa . Polskiego, ile na każdy 
miesiąc danego okresu przeznacza na dzień robo
czy wagonów do naładowania węglem; tę przeto 
tylko liczbę wagonów kopalnie mogą podzielić 
pomiędzy siebie i do niej z koniecznośei muszą 
poniekąd przystosowywać swoją wytwórczość i 
sprzedaż. Przez szereg lat ubiegłych stosunek 
ten był względnie zadawalniający i droga żelaz
na niejednokrotnie w czasach zwiększonego zi
mowego zapotrzebowania węgla dodawala ponad 
ustanowioną normę w miarę możności kopalniom 
pewną liczbę wagonów czy to krytych lub wap
niarek zamiast węglarek, czy wynajętych za gra
nicą; kopalnie również niejednokrotnie uciekać się 
musiały z konieczności do kosztownego wielce 
środka, mianowicie wynajmowania wagonów za 
gran-icą na swój rachunek (w roku bieżącym zro 
biła to jedna z kopalń zagłębia Dąbrowskiego), 
jakkolwiek takie wagony nie korzystają z żad
nych ulg pod względem kosztów przewozu. W. 
lecie natomiast z powodu braku zbytu kopalnie 
niejednokrotnie nie mogły zużytkować wszystkich 
przezn aczonych przez kelej wagonów i musiały 
je odwoływać. 

Zwyczajem lat ubiegłych na okres letni r. 
1906 droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska prze
znaczyła dla kopalń następującą liczbę wagonów: 

Na dzień Czyni to na 
roboczy cały miesiąc 

na kwiecień 972 21381 
" maJ . 980 24 413 
" c zer wiec 940 21435 
,. lipiec 880 22 619 
" sierpień 900 23 256 
" wrzesień 980 23 520 

W kwietniu i maju kopalnie dla bra!;l t zby
tu nie mogly naładować całej przeznaczonej przez 
kolej liczby wagonów i naładowały w kwietniu 
20 537 wagonów, co czyni 934 wagony na dzień 
roboczy, a w maju 20101 wagon, co czyni 807 
wagonów na dzień roboczy. Natomiast od czerw
ca kolej zaczęła podstawiać kopalniom mniej wa
gonów, niż przeznaczyła, a na wrzesień w ostat
nich dniach sierpnia zmniejszyła nawet przyrze
czoną pierwotnie normę do 900 na dzief1 roboczy, 
lecz i tego nie podstawiła; od czerwca kolej W ar
szawsko -Wiedeńska podstawiała kopalniom nastę
pującą liczbę wagonów: 

Za cały Czyni to pa 

w czerwcu 
" lipcu 
" sierpniu 
we wrześniu . 

miesiąc dzień roboczy 
18 782 81-7 
20911 804 
20570 791 
20 214 840 
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Należy nadmienić, że w obliczeniach powyż
szych uwzględnione zostały na korzyść kolei te 
wagony, które w niektóre dni kolej podstawiła 
powyżej przyrzeczonej normy, jakkolwiek takie 
nierównomierne podstawianie wagonów przynosi 
kopalniom straty. Technika kopalniana wymaga, 
żeby wózek, naładowany węglem pod ziemią w 
przodku, szedł po pochylni ach, chodnikach i na
stępnie szybem wprost do sortowni, skąd znowu 
bezpośrednio do wagonów kolejowych. Podsta
wianie przez kolej wagonów w liczbio poniżej 
normy jednego dnia a drugiego powyżej zmusza 
kopalnie do składania części wydobytego węgla 
n a zwal a następnie ładowania ze zwału do wa
gonów. 

Gdy w czerwcu ujawnil s ię brak wagonów. 
Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Króle
stwa Folskiego zwróciła się do Rady Zarządzają
cej kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z prośbą o za
radzenie złemu przez wynajęcie wagonów za gra
nicą i o powiększenie przeznaczonej na wrzesień 
normy przynajmniej do l 000 wagonów dziennie, 
ponieważ dało się zauważyć pośród spożywców 
pożądane wielce dążenie do wczesnego przed na
dejściem zimy zaopatrywania się w zapasy węgla; 
dążenie to podług zdania Rady Zjazdu droga że
lazna powinna była podtrzymać, żeby skutkiem 
braku wagonów nie wyt-worzyła się w zimie nie
pożądana spekulacya na głównych rynkach spo
życia węgla, im bowiem wcześniej droga żelazna 
zaopatrzy się w dostateczną liczbę wagonów, tern 
większą będzie pewność zapobieżen ia spekulacyi 
podczas miesięcy zimowych.*) Kolej Warszaw
sko-Wiedeńska pomimo jednak, iż w początkach 
sierpnia posiadała pozwolenie na wynajęcie za 
granicą 500 wagonów, nie mogla z pozwolenia 
tego skorzystać i wynaj ęła zaledwie kilkadziesiąt 
wagonów. Powodem tego było wcześniejsze wy
najęcie przez koleje włoskie do końca roku 1907 
calego prawie wolnego taboru od kolei austryac
kich i niemiekich oraz wzmożenie się ruchu 
przewozowego w Niemczech. 

Na brak wagonów kolei Warszawsko-Wie
dei•skiej wpłynęła również mniejsza w porówna
niu z Jatami poprzednimi sprawność gospodarstwa 
kolejowego: na linii stoją całymi dniami set.ki wa
gonów niewyładowanych lub próżnych , zag radza
j ąc najniepotrzebniej drogę; czas, potrzebny na 
przebieg wagonu od kopalń do miejsc spożycia i 
z p owrotem. jest większy, aniżeli powinnoby to 
wynikać z prawidłowego ru chu; reparacya wago
nów odbywa się wolniej, uiż gdziuindziej . Jest 
to win a personelu, któr.y w ostatn ich zwłaszcza 
dwóch latach zarówno w przemyśle ogólnym jak 
i specyalnie kolejowym tamuje wielce regularny 
bieg interesów. 

Aby kolej mogla zawczasu zaopatrzyć się w 
wagony na zimę, Rada Zjazdu w lipcu podała 

*) Przeglf\d Górniczo-Bntniczy, r. 1906, M 6, str. 195 

przewidywaną na zimowy okres wysyłkę węgla, 
opierając się na danych z lat ubiegłych; na paź
dziernik i listopad podaną została cyfra 1050 wa
gonów dziennie; ze względu jednak na znaczne 
zaległości w dostawach z powodu niepodstawia
nia w lecie potrzebnej liczby wagonów cyfry te po
większone zostały następnie do 1155 wagonów. Na 
październik kolej przeznaczyła 900wagonów dzien
nie, podstawiła za caly miesiąc 23 649 wagonów, 
co czyni 876 wagonów dziennie; na listopad kolej 
przezn aczyła również tylko 900 wagonów dziennie. 

Nie lepiej przedstawia się sprawa wagonowa 
na kolejach N ad wiślańskich; Rada Zjazdu poda
wala zarządowi rzeczonych dróg żelaznych co 
miesiąc liczbę potrzebnych w miesiącu następ
nym dla kopalń wagonów, lecz zarząd kolei od 1 
sierpnia r. b. przeznaczył dla kopalń tylko po 
200 a od polowy listopada po 220 wagonów dzien· 
nie. Rezultat podstawiania wagonów na dzień ro
boczy wykazują przytoczone poniżej dane: 

Zo.1:ądn.no Przezn n.ozonu Podstawiono -
Rok 1906 przez ltadę przez drogi przez drogi 

Zjazdu telazne telazne 

Styczeń 306 112 
Luty 308 144 
1{arzec 299 182 
Kwiecień 350 211 
1{~ M6 W5 
Czerwiec 316 149 
Lipiec 311 168 
Sierpień 200 208 
Wrzesień 200 189 
Październik 200 200 

J aka przeto jest przyszłość najbliższa spra
wy wagonowej na naszych kolejach? To tylko 
można powiedzieć, że nie leży to w mocy kopalń 
i jeżeli koleje nie będą dawaly tej liczby wago
nów, jaka odpowiada zapotrzebowaniu węgla, 
wówczas w miejscach spożycia okaże się jego 
brak, a brakowi temu nie zapobiegną największe 
nawet zapasy węgla na kopalniach. Ten brak 
wagonów wytwar;m przytern oryginalne poloże
nie rynku węglowego: kopalni e krajowe w celu 
uchronieni a się od koniecznoś ci zbytniego zmniej
szania wytwórczości zmuszone są wysyłać węgiel 
za granicę po bardzo nizkich cenach, a jedno
cześnie spożywcy krajowi, pragnąc zapewnić so
bie odbiór potrzebnej ilości węgla, zmuszeni są 
sprowadzać go z zagranicy i placić za niego 
znacznie drożej, niż za miejscowy; węgiel zagra
niczny korzysta bowiem z tego przywileju, że 
przy chodzi w wagonach zagra.nicznyćh, a w razie 
konieczności przeładowania koleje krajowe obo
wiązane są dostarczyć przedewszystkiem taką 
liczbę wagonów, jaka potrzebna jest do przełado
wania węgla, idącego z zagranicy, a dopiero resz
~ę wolnych wagonów dostarczają kopalniom kra
JOwym . 

Trzeci czynnik, konieczny w zaopatrywaniu 
spożywcy w węgiel, mianowicie składnicy, ujaw-
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"Diać może swój wplyw szkodliwy, t. j. spekula
cyę, wówczas tylko, gdy którykolwiek z pierw
szych dwóch czynników lub oba łącznie działają 
nieprawidlowo. Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
są dziś tak pod względem technicznym przygoto
wane, że nie tylko mogą zadośćuczynić wszelkim 
zapotrzebowaniom kraju naszego, lecz st'l..rać się 
muszą o zbyt nadmiaru wytwórczości na oddalo
nych rynkach morza Bałtyckiego, okręgu Kijow
skiego oraz do Austryi. Wystarczyloby przeto 
wysłać do zagrożonych spekulacyą miejsc pewną 
ilość węgla, żeby zabić ją w zarodku, lecz chcąc 
wysłać węgiel, trzeba mieć wagony; chodzi prze
to o to, żeby i koleje były, podobnie jak kopal
nie, dostatecznie przygotowane do przewiezienia 
potrzebnej ilości węgla do zagrożonych spekula
cyą miejscowości. 

Rzucenie pewnej ilości towaru tam, gdzie go 
brakuje, jest najskutec7niejszą walką ze spekula
cyą. O jakiejkolwiek etyce nie może tu Lyć mo
wy. Taktyka kupiecka polega na podnoszeniu 
ceny towaru wówczas, gdy go brakuje. Gdy za
potrzebowanie węgla przewyższa podaż, zwyżka 
cen musi nastąpić i trudno liczyć w tym razie 
na współczucie składnika i dobrowolne zrzekanie 
się zysku na rzecz spożywców. O ile ma on za
kontraktowany węgiel wcześnie, osiąga wówczas 
nadmierne zyski, oburzając spożywcę, z którego 
~ieszen_i z,vski te ciągnie, usp~kaja on je~nak swo
Je sum1eme tsm, że skoro meJednokrotme na wę
glu nic nie zarabiał lub tracH, ma prawo wyzy
skać pomyślne dla siebie położenie. Kopalnie za
głębia Dąbrowskiego' pomimo powiększenia się o 
10% placy roboczej sprzedawały węgiel na rok 
1906/7 z podwyżką o 2-3 kop. na korcu (z wy
jątkiem dostaw kolejowych, gdzie zwyżka cen 
wynosi 1,2-1,5 kop. na korcu); większą zwyżkę 
osiągnął węgiel śląski z powodu braku węgla w 
okręgu Westfalskim i znacznych zakupów węgla 
śląskiego przez nabywców z zachodu. O ile pod
niosą cenę węgla składnicy, trudno przewidzieć; 
pewne usprawiedliwienie znajdzie zwyżka. spowo
dowana przez wyższy koszt odwozu węgla, jako 
następstwo strajku woźniców; resztę będzie sta
nowił zysk składników. 

Niezależnie od chwilowego zapobieżenia spe
kulacyi zapomoeą rzucenia potrzebnej ilości to
waru tam, gdzie go brakuje, stale przeciwdziała
nie spekulacyi leży w posiadaniu w miejscach 
spożycia danego towaru dostatecznego jego zapa
su. Ponieważ na posiadanie odpowiednich zapa
sów węgla na zimę potrzeba znacznych środków 
pieniężnych (kupno węgla, oplata za przewóz, 
wynajęcie miejsca) a przytern należy ponosić ry
zyko, że o ile zima będzie lagodna i spożyeie 
węgla mniejsze, niż przewidywano, wówczas wę
giel zostanie niesprzedany, rozkruszy się i straci 
część swojej wartości, przeto ryzyko to ponosić 
mogą jedynie takie instytucye, jak zarządy miej
skie, zamożne stowarzyszenia spożywcze lub spól-

ki opalowe, wreszcie więksi hurtownicy. Insty
tucye te mogły by nabywać węgiel w lecie bez
pośrednio od kopalń na mocy kontraktów, a wów
czas miasta nie będą w rękach drobnych skład
ników spekulantów, którzy regulują ceny zależnie 
od termometru i liczby przybyłych w dany dzień 
do danego miasta wagonów z węglem. Na tern 
polegalaby prawidłowa działalność trzeciego czyn
nika w zaopatrywaniu spożywców w węgiel, a 
Jączna prawidłowa działalność wszystkich pornie
nionych trzech czynników (kopalń, dróg żelaz
nych i organizacyi sprzedaży cząstkowej) usunie 
niepożądane i dla kopali1 i dla spożywców nad
mierne wahania cen węgla. 

Wymieniol'e środki organizacyi sprzedaży 
cząstkowej dadzą się jednak osiągnąć w dalszej 
dopiero przyszłości, gdy tymczasem dzisiejszy 
brak wagonów może spowodować wkrótce kryzys 
węglowy w miejscach spożycia. 

Komitet Giełdowy Warszawski zajął się zba
daniem sprawy zaopatrzenia w opal okręgu prze
mysłowego · Warszawskiego i wskazał środki, któ
re natychmiastowo mają zapobiedz kryzysowi wę
glowemu, jako i takie, osiągnięcie których jest 
rzeczą dalszej przyszlośei. Komitet rzeczony 
uznał, że za glówne przeszkody w dostarczaniu 
potrzebnej ilości opalu zakładom przemysłowym 
okręgu Warszawskiego uznać należy: l) chronicz
ny brak wagonów, 2) wadliwy układ ruchu po
ciągów towarowych i 3) złe urządzenie stacyi 
przeładunkowych, szczególnie na kolejach N ad
wiślańskich. Jak o środki, które mogłyby ponie
kąd zapobiedz złemu, Komitet Giełdowy War
szawski wymienia: l) Zwiększenie liczby wago· 
nów, przeznaczonych do naładowania węglem, 
przyczem na kolejach N ad wiślańskich potrzebną 
do tego liczbę wagonów będzie można wziąć z 
rezerw, znajdujących się na liniach rzeczonych 
kolei; na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej powięk
szenie liczby wagonów może nastąpić jedynie przez 
wynajęcie ich od dróg żelaznych zagranicznych, 
o ile da się to osiągnąć. 2) Danie kop :tlniom 
możności zaopatrzenia się we własne wagony, za
pewniając i.n stopniowy zwrot kosztów, poniesio
nych ua kupno wagonów. 3) Foczynienie na sta
cyach wyładunkowych węgla (np. Praga- War
sza w a kolei N ad wiślańskich) wszelkich koniecz
nych zarządzeń dla szybkiego w miarę możJJości 
wyładowywania wagonów z węglem, t. j. urzą
dzenie składów, zabezpieczonych przeciwko kra
dzieży, i umożliwienie gromadzenia zapasów wę
gla, dowiezionego w chwilach zmniejszonego ru
chu towarowego, nie przetrzymując bez potrzeby, 
jak to się dzieje obecnie, niewyładowanych wa
gonów przez dłuższy przeciąg czasu. 4) Przy
spieszenie w miarę możności dostawy wagonów, 
naładowanych węglem, i ich przeekspedyowywa
nia w punktach węzłowych kolei Nadwiślań· 
skich. 5) Foczynienie wszelkich możliwych za
rządzeń w celu przyspieszenia reparacyi węglarek. 
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Oprócz tego Komitet Giełdowy v.r arszawski 
uznał za konieczne zwrócenie uwagi na to, że w 
przyszłości wobec ciągłego rozwoju przemysłu a 
przeto ciąglego zwiększania się zapotrzebowania 
węgla sila faktów narzuci potrzebę wyszukania i 
wprowadzenia w życie nowych środków komuni
kacyjnych dla przewozu węgla z zagłębia Dą
browskiego do okręgu przemysłowego Warszaw
skiego; chodzi mianowicie o wyt1"'orzenie komu
nikacyi wodnej na rzekach, która nadaje się wy
bornie do przewozu takiego towaru, jak węgiel, 
który: l) nie wymaga dostawy terminowej, 2) jest 
nadzwyczaj wrażliwy na koszta przewozu. Koszt 
przewozu węgla z zagłębia Dąbrowskiego do W ar
sza wy wynosi, licząc przeciętne gatunki węgla, 
ty l e, ile koszt samego węgla. Tak wysokiej ta
ryfy dla artykułu masowego pierwszej potrzeby 
niema w żadnym innym kraju, nie wylączając Ce
sarstwa. Tymczasem w zagłębiu Dąbrowskiero 
przepływa wpadająea do Wisly rzeka Przemsza, 
której uregulowanie było kilkakrotnie poruszane 
i należy do sfery marzeń, a jednak urzeczywist
nienie tego projektu oszczędziloby krajowi wiele 
milionów rocznie na przewozie samego węgla. 
Oddawna istnieją projekty: l) uregulowania 
:Przemszy, 2) urządzenia stacyi rzecznej na Wiśle 
pod Dęblinem, 3) połączenia stacyi Miechów ko
lei Nadwiślańskich z rzeką Wislą. Te nowe dro
gi komunikacyjne przyczyniłyby się bezwarunko
wo do rozwiązania kwestyi dostatecznego zaopa
trzenia w opał ognisk przemysłowych i dlatego 
nieodzownem jest przeprowadzenie tych komuni
kacyi chociażby ze względu na rosnące ciągle za
potrzebowanie węgla i w celu zapobieżenia skut
kom, wynikającym z jego braku. 

Utworzony niedawno w Petersburgu cen
tralny komitet wagonowy również zaprojektował 
kilka środków, mających na celu zap,,bieżenie 
brakowi węgla, miano-.vicie: l) ustanowienie naj
wyższej normy przeładunku wagonów, przycho
dzących z węglem zagranicznym; 2) wprowadze
nie na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej platform, 
urządzonych w ten sposób. żeby można było zmie
niać w nich osi z szerokotorowych na wązkoto
rowe; 3) przywrócenie taryf okólnych na prze
wóz węgla z zagłębia Dąbrowskiego do Warsza
wy (przez Dęblin) i do Łodzi (przez Skarżysko), 
t. j. zrównanie kosztów przewozu węgla tą drogą 
z kosztem przewozu koleją Warszawsko-Wiedeń
ską; 4) natychmiastowe powiększenie taboru kolei 
Nadwiślańskich o 750 wagonów i odpowiednią 
liczbę parowozów; 5) zmniejszenie czasu na wyła
dowanie wagonów i powiększenie kar za prze
trzymywanie wagonów ponad ustanowioną normę; 
6) wydawanie nagród pieniężnych za przyspieszo
ne wyladowy,vanie wagonów; 7) zmniejszenie cza
su przetrzymywania wagonów na odnogach pry
watnych. 

Oprócz tego sprawa węglowa odnośnie do 
Warszawy byla przedmiotem obrad odbytego w 

magistracie Warszawskim dnia 5 listopada r. b. 
posiedzenia członków komitetu obywatelskiego z 
udziałem przedstawiciela kolei Warszawsko- Wie
deńskiej. Jak głoszą pomieszczone w pismach 
codziennych sprawozdania z tego posiedzenia,*) 
przedstawiciel kolei Warszawsko-Wiedeńskiej mial 
udowodnić na niem, że kryzys węglowy nie wy
nika z braku wagonów, albowiem zamówioną przez 
kopalnie liczbę wagonów kolej zawsze dostarcza~ 
lecz kopalnie często nie ładują wszystkich pod
stawionych im węglarek. Jeżeli sprawozdawcy 
pism codziennych. nil~ mylą się pod tym wzglę
dem, należałoby podziwiać tylko odwagę przed
stawiciela kolei Warszawsko-\Viedeńskiej, który 
na posiedzeniu publicznem pozwoliJ sobie wpro
wadzać w btąd zebranych, przytaczając fakty 
zgoła niezgodne z rzeczywistością. Jak topowy
żej było wykazane, kopalnie w kwietniu i maju 
r . b. z powodu braku zbytu nie mogły nałado
wać całkowitej przeznaczonej przez kolej War
szawsko - Wiedeńską liczby wagonów, lecz o d 
czerw c a · r. b. d o ty c h c z a s o d c z u waj ą 
d o t k l i w y b r a k w a g o n ó w, n a p o t w i er
dzenie czego istnieją kopie depesz i 
odezw do kolei z dopominaniem się 
o wagony, odezwy zarządu kolei, w 
k t ó r y c h p r z e z n a c z a s i ę m n i e j w a g o
n ó w, n i ż k o p a l n i e p o t r z e b o w a l y i p o
t r z e b u j ą, o r a z w y k a z y o l i c z b i e ż ą
d a n y c h i p o d s t a w i o n y c h w a g o nów, 
zestawiane na zasadzie danych nie 
t y l k o k o p a l n i a n y c h, l e c z i k o l e j o
wy c h. Spożywcę, ktńry potrzebuje węgla w li
stopadzie, niewiele obchodzi to, że kolej na wio
snę miała więcej wagonów, niż było ich potrze
ba; gdyby w lecie r. b. spożywca ów chciał nawet 
zaopatrzyć się w zapasy węgla · na zimę, nie mógł 
on tego zrobić z powodu braku wagonów. 

Członkowie pomienianego powyżej posiedze
nia, zważywszy, że cena węgla już obecnie jest 
wysoka, a gdy nastąpią mrozy, ludność Warsza
wy, zwłaszcza biedna, pozbawiona będzie możno
ści nabycia opalu (miasto obecnie nie posiada żad
nych zapasów węgla) , przywóz zaś węgla do War
szawy skutkiem przypuszczalnego braku wago
nów na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej koleją Nad
wiślańską z powodu wyższej taryfy przewozowej 
wplyr.ąć musi na podniesienie cen, postanowili: 
l) podjąć starania o zrównanie kosztów przewo
zu węgla do Warszawy z zagłębia Dąbrowskiego 
kolejami N ad wiślański e mi z kosztami przewozu 
koleją Warszawsko-Wiedeńską; 2) w celu zaopa
trywania w węgiel biednych ·mieszkańców War
szawy podjąć starania o wznowienie działalności 
komitetu obywatelskiego; 3) podjąć starania o wy
danie temu komitetowi t:vtulem pożyczki bezpro
centowej 100000 rubli z funduszow miejskich na 
kupne węgla z warunkiem, żeby suma ta była 

•) Przełom .v. SS. Ludzkość M 86. 
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wydawaną stopniowo stosownie do potrzeby a zwra- 1 razie sprzedania węgla drogom żelaznym pocią
caną z pieniędzy, otrzymanych ze sprzedaży wę- gane były do opłaty cła od sprzedanego w ten 
gla; 4) wyjednać pozwolenie na sprowarlzenie bez sposób węgla**). 3) Byłoby pożądanem, żeby ma
cła 2000 wagon0w węgla zagranicznego wskutek 1 gistrat przeznaczył na stale. jako kapitał zakla
niemożności nabycia węgh w kopalniach kraj o- dowy, pewną sumę ua założenie stalego przedsię
wych. biorstwa węglowego, zaopatrującego w opal tak 

W przedmiocie uch wal powyższych zazna- ludność, jako i różne urządzenia miejskie (wodo
czyć należy, co następuje: l) Taryfy okólne na ciągi, rzeźnie, opal różnych gmachów miejskich 
przewóz węgla do Warszawy kolejami Nadwi- i t . p.). 4) Kupno węgla za granicą wytworzy 
ślańskiemi będą miały znaczenie wówczas tylko, tego rodzaju nienormalne położenie rynku węgla
jeżeli koleje rzeczone będą posiadały dostateczną wego, że kopalnie krajowe zmuszone będą do 
liczbę wagonów; ponieważ jedn?-k dotychczas i sprzedawania węgla bez żadnego zarobku za gra
koleje N ad wiślańskie nie podstawiają kopalniom nicę, a jednocześnie spożywcy kraj owi zmuszeni 
potrzebnej liczby wagonów, przeto powinny one będą ptacić wyższe ceny za węgiel zagraniczny. 
koniecznie powiększyć w jakikol wiek sposób swój O niemożności nabycia węgla w kopalniach kra
tabór oraz sprawność przewozową. 2) Dziala.lność jowych nie może być nawet mowy: węgla jest 
wszelkiego rodzaju czasowych komitetów obywa- więcej, niż potrzeba go dla zadośćuczynienia 
telskich uważać należy jako środek doraźny, który, wszystkim potrzebom, chodzi tylko o możność 
pomagając tylko czasowo lecz nie licząc się z przewiezienia go do miejsc spożycia. Niechaj 
warunkami ekonomicznymi, pozostaje więcej jako tylko drogi żelazne dadzą wagony ponad tę licz
dowód zacnych chęci, lecz nie załatwia sprawy bę, jaką kopalnie sprzedały na mocy kontraktów, 
skutecznie. Oprócz tego komitety obywatelskie zawartych z kolejami, fabrykami i innymi od
wszelkiego rodzaju, zakupując węgiel w kraju, biorcami, a wówczas komitet obywatelski może 
przeważnie nie wybierały następnie zakupionego natychmiast otrzymać z kopalń zagłębia Dąbrow
węgla, i kopalnie musiały starać się o nowych skiego potrzebną mu ilość węgla. 
nabywców na sprzedany już raz węgiel wówczas, Kazimierz Srokowski . 
gdy zapotrzebowanie węgla zmniejszyło >:ię.*) Nie 
tak dogodnym był stosunek komitetów z kopal
niami zagranicznemi: komitety musiały wówczas 1 

same starać się o zbyt zakupionego węgla i w 

* ) Przegląd Gorniczo-Hut.niczy, r 1903, J.'l 4, str. 91-95. 
** ) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1906, n 4, s•r. 145, 

~ ?jawis~ach "tąpania'; '" hopalniach \V?gla ?ngł?bia 
IJą b ro\vskieg o. 

W lecie roku 1905 spędziłem dni kilka w 1 Przedewszystkiem p. TvszKA dal mi pewne 
kopalni Kazimierz w zagłębiu Dąbrowskiem. wyjaśnienia, które najlepiej przedstawić z:1pomo-

Kopalnia ta za pomocą szybu, mającego glę- cą rysunku (rys. 1). 
bokości około 020 m, wydobywa węgiel z pokła- Przypuśćmy, że ABCD jest to część grube
du Reden o grubości 14-16 m i upadzie, waha- go pokładu węgla, tak grubego, że dla odbudowy 
jącym się od 0° do 23°. należy podzielić go na kilka warstw, równoleg-

Wiadomą jest rzeczą, że odbudowa grubych łych do elementów uławicenia. 
pokładów węgla, zalegających na znacznej glę- . Gdy rozpoczniemy roboty, odpowiadające 
bokości, przedstawia wiele truduości, a trudności poziomowi chodnika EFCG, to robotom towarzy
te mogą _być spotęgowane przez pewne fizyczne ~zą nieodzowni~ zjawiska. nieustającego . trzasku, 
własności węgla. Jakby wystrzałow w masie węgla. W ęg1ellatwo 

Inżynier górniczy p. ALEKSANDER TvszKA, za- odskakuje od ścian chodnika i od czoła albo jego 
wiadowca kopalni Kazimierz, opowiedział mi, że przodka. Gdy warstwa węgla, odpowiadająca na 
właśnie w prowadzonej przez niego . kopalni nie- rysunkuj(przekrój pionowy) poziomowi EFCG, zo
zmiernie dobitnie występuje zjawisko, zwane "tą- stanie wyjęta i rozpocznie się urabianie warstwy, 
pa niem", zjawisko, o którem słyszałem, ale o któ- odpowiadającej chodnikowi HIEK, to podczas tej 
rem nie zdarzyło mi się czytać w literaturze nau- roboty już nie obserwują ani zjawisk trzaskania, 
kowej ani też samemu go obserwować. Niezmier- ani strzelania, węgiel już niełatwo daje się odbi
nie zatem chętnie skorzystałem z propozycyi p. jać, a do wydobywania jego zużytkowuje się dwa 
TvszKI, aby bezpośrednio obznajmić się ze zjawis- razy więcej materyałów wybuct10wych, niż do ura
kiem tąpania. biania warstwy, odpowiadającej chodnikowi EFCG. 
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Pan TYsZKA twierdzi, że, zewnętrznie biorąc, 
własności fizyczne węgla podczas urabiania chod
nika EFCG są inne, niż podczas urabiania pozio
mów wyżej leżących. Zapewnia on mianowl.cie, 
że w świei.ej ławicy w węglu nie można zauwa-

A 

H 
E 
c 

-- - - - - - - - - --- - -- ----- -- -_ ------=-----=-- - ....:=--= ~---= B 

D 

Rys. l. 

żyć uwarstwienia; po wyjęciu zaś jednego pozio
mu w pozost.alej częsc1 ławicy uwarstwowanie 
węgla ujawnia się zupełnie wyraźnie. Ma to zna
czyć, że w ciągu krótkiego okresu urabiania pew
nego pola kopalni, ro zmianie warunków, w ja
kich ławica. węgla, pko całość, znajdowała się, 
mogą w pewnej jej części na1<tąpie wyraźne zmia
ny własności. 

Posiadając wymienione wyżej wskazów ki p. 
TYsZKI, zjechałem do kopalni, gdzie obejrzałem 
urabianie węgla w dwu odmiennych warunkach, 
t. j: urabianie nowej ławicy i urabianie ławicy, 
której jeden z poziomów był już wyjęty. 

W chodniku, przebitym w Jawicy Iłowej, 
przedewszystkiem daje się często sł'yszeć suchy 
trzask, jakby pękanie wysychającego drzewa; w 
przodku chodnika trzask ten staje się nieustają
cym, zastępuje go jakby stały szmer trzaskania, 
a od czasu do czasu daje się slyszeć hukanie tak 
mocne, że siłę jego można przyrównać tylko do 
wystrzału z fuzyi. Te wystrzały, które sam sły
szałem, były tak mocne, że mimo woli odskoczy
łem od przodka chodnika. "Otrzaskani" z robo
tą górnicy zachowywali się zupełnie obojętnie i 
powiadali mi, że byJ·y to wystrzały s.J"abe, że czę
sto sila ich jest tak wielka, że i oni tracą rów
nowagę i cofają się od przodka chodnika. W 
chodniku około przodka dość jest slabego ude
rzenia młotka geologicznego, ażeby zaczęły od
skakiwać z niejakim trzaskiem kawałki węgla. 
W nieco mniejszym stopniu, ale zupełnie wyraź
nie, występuje taż sama własność w węglu i w 
tych częściach chodnika, które zostały urobione 
przed kilkoma dniami. Przyglądając się masie 
węgla, latwo zauważyć, że węgiel ma wyGitnie 
występujące uwarstwienie. Zaznacza się ono wy
raźnie zapomocą cienkich warstewek błyszczące
go węgla antracytowego, dzielących grubsze 
znacznie warstwy węgla matowego. Jeżeli zwró
cimy uwagę na charakter uwarstwienia w catej 
masie węgla, to uwarstwienie węgla dąbrowskie-

go należy przyrównać do uwarstwienia gnejsu. 
Siadów podziału ławicy węgla na regularne grub
sze warstwy zauważyć nie można. W kierunku 
pionowym lub skośnym przez całą masę ławicy 
węgla biegną szpary. noszące nazwę szlecht. Zwy
kle uważają je za rezultat niewielkich uskoków. 

Kawały węgla, jakia odskakują od przodka 
albo ścian chodnika, mają formę nieprawidł"ową, są 
otoczone przez powierzchnie krzywe, muszlowate, 
tak że bry la węgla ma formę nieregularnej soczew
ki. Porządek i formę brył", odskakujących od przod
ka chodnika, można sobie przedstawić z rysunku 
schematycznego (rys. 2). 

N aogół biorąc, węgiel ten ujawnia własności, 
nadające mu podobieństwo do masy szkła zahar
towanego. 

Inaczej przedstawia się węgiel, wydobywany 
z warstwy, że tak powiem, drugiej lub trze
ciej, t. j. z ławicy, z której wydobyto już jedną 
warstwę węgla. Przedewszystkiem ani w chodniku, 
ani u samego jego przodka nie słychać żadnego 
trzasku, ani hukania, a tern bardziej strzelania wę-

Rys. 2. 

gla. Zjawiska tego nie można wywołać uderze
niami młotka. Węgiel przeciwnie jest twardy 
jak skala, i odbić od niflgo kawałek niezbyt ła
two. Po wystrzelaniu ładunków dynamitu odpa
da on w postaci brył znacznych wymiarów, a w 
dodatku można zauważyć na bryłach, że te odpa
dają zgodnie z uwarstwowaniem węgla. Słowem 
własności węgla, wydobywanego z ławicy, znaj
dujące.i się jui- nie w pierwotnych warunkach, są 
inne, i węgiel ten nie posiada już żadnych cech 
masy "szklistej". 

Należy nam teraz zanalizować owo zJa
wisko "tąpania", "strzelania" lub "hukania" wę
gla. 

Więc przedewszystkiem co do nazwy. W 
zagłębiu Dąbrowskiem mówią • tąpanie" węgla. 
Już z tego, co było powiedziane wyżej, można 
zrozumieć, że te dźwięki, jakie podczas urabiania 
wydają warstwy węgla, nie mają nic wspólnego 
z dźwiękami, zwanemi tąpaniem lub tupaniem. 
Etymologicznego związku dopatrzeć się tu tru
dno. Historycznie pochodzenia tego terminu nie 
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mógł mi wytłumaczyć ani p. TYSZKA. ani też już 
od bardzo dawna pracujący w zag~ębiu inżynier 
_górniczy p. KoNDRATOwicz. P :1 n KoNoitnowJcz ter
min ten już zastal w użyciu. Literatura obca, a 
w szczególności angielska i niemiecka , nie posia
dają odpowiedniego terminu, a zatem używana w 
Dąbrowie nazwa nie j est zapoży cz ona. Pocho
dzeniu jej możemy dać następujące wyjaśnienie: 
już na samym początku r obót w zagłębiu zda
rzały się niejednokrotnie obsunięcia lub zapad a
nia stropów, zapadania w urabiany ch częściach 
kopalni. Zapadaniom t.akim towarzyszyły zawsze 
gluche dźwięki, a dźwięki te. rozchodząc się po 
chodnikach kopalni, n abierały ch arakteru odda
lonego tętentu biegnących ludzi l u b koni; czasa
mi były t o oddzielne uderzeni a, j akby mocne tup
nięcia, a stąd i nazwa zjawiska "tąpanie". Ale 
to zjawisko, o którem mówimy w niniejszym 
artykule, należy do zjawisk innej zupelnie k ate
goryi i wtedy, kiedy powstal termin "tąpanie", 
nie było ono jeszcze znane. Zjawisko, nas zaj
mujące, zauważono dopiero wtedy, kiedy kopal
nie dosięgły znacznej głębokości i do nowego 
zjawiska, zjawiska innego zupełnie pochodzenia, 
nieco tylko zewnętrznie podobnego, zastosowano 
nazwę już utartą. Jeżeli przypuszczenie Ii:!oje jest 
mylne, to może wyjaśni i poprawi je ktoś z daw
nych pracowników zagtębia. 

Chodzi nam teraz o istotę zjawiska. Prze- 1 

dewszystkiem powstaje jednakże pytanie, ~zy by
lo ono już poprzednio g dziekolwiek zauważone i 
czy zostało należycie zbadane. 

Sir A. Geikie . (Text-book of Geology. L on
dyn, 1903, t. l, str. 41 6) mówi o trzaskaniu (noi
ses) skal, jako o zjawisku dość często uapoty k a
nem. Obserwował je NJLES w niektóry ch kamie
niolomach Aroery ki , gdzie widział wielkie bryły 
skal, z trzaskiem rozJ.>adające się na drobn e od
lamy. Znają to zj a wisko w kopalniach grafitu 
w hrabstwie Derbyshire. Co dotyczy kopalń wę
gla kamiennego, to odn alazłem j edną t y lko wska
zówkę, a mianowicie w sprawozdaniu "Preussische 
Stein- und Kohl en fal- Comission ". W latach 
1901-1903 komisya t <t ogłosiła szereg ciekawych 
sprawozdań,*) a w liczbie ich dwie rozprawy, 
jedną przez BERNHAHDIEGO i dru u-ą przez REMY. 
Obserwacye dotyczą Górnego Sląska. Biorę z 
nich to , co wydaje mi się dotyczącem istoty rzeczy. 

W urabianiu lawie węgla do głęboko
SCI 100 m trzymano się pewnego systematu, 
który zu:Ę>elnie odpowiadał warunkom bezpieczeń
stwa robot. W razie głębokości zn aczniejszych 
sposób ten zaczął zawodzić. Między innemi zau
ważono , że kiedy n a pewnej zn a·cznej glębok0ści 
(150 i więcej metrów) zostanie przeprowadzony 
chodnik w węglu i następnie obudowany, to oka-

* ) Prace komisyi sta nowi(\ o~dziolrte zos·,.y ty czasopi smo. 
Zeitscb.rift t. d, B e rg- Riitton- und S a li1ten-W eso n itn pt·ou:-~~ische n 
Staate". 

zuje si ę , ż e żadna, nawet najmocniejsza, bo z żelaz
nych szyn zrobiona obudowa, nie wy~rzymuje 
ciśnienia węgla. Stopniowo wypacza się ona, a 
cały chodnik zapełniają bryly i odłamki węgla. 
Jeżeli jedn akże po niejakim . czasie przedsięweź
miemy· zamianę obudowy, t. j. usuniemy zapeł
niający chodnik węgiel i ustawimy nową obudo
wę, to zawalanie się chod~ika _i !aman_ie obudo
wy na nowo n.e powtarza się, 1 ch odmk · zupeł
nie bezpiecznie zaczyna ~'peJ'niać dane mu prze
znaczenie . Zastanówmy się teraz na·d rzeczą na
stępującą . 

Na pewnej głębokości pod ziemią przepro
wadzono chodnik. Na strop chodnika ciśnie war
stwa skal i ziemi, zn ajdująca się nad chodnikiem. 
Na rysunku, w przekroju poprzecznym, l!a stro~ 
chodnika ab, przeprowadzoneg o od pow1erzchn1 
ziemi na głębokości li metrów, ciśnie slup wyso
ki na h m, a zatem na każdym np. l cm po-

p ----.-----P 

l 

a/ T \ 

Rys. 3. 

wierz3hni stropu mamy j akby położony ciężar, 
równy iloczynowi z h (w cm) przez średni ciężar 
właściwy skal, :;r.najdujących si ę nad chodnikiem. 
Ażeby chodnik nie zapadł si ę, obudowa jeg o po
winna być tak mocna, aby oparła się t a ki emu 
ciśnieniu. 

Powróćmy teraz do opisanego przez B&RN

HARDIEGO faktu. Najpierw ehodnik zaraz vu jego 
przebiciu zapada się, żadna obudowa nie jest w 
stanie wytrzymać ciśnienia stropu i ścian, ale 
skoro t ylko po pierwszem zapadnięciu się obudo
wę naprawimy , stan r zeczy r ady kalnie się zmie
nia; chodnik przestaje się zapadać . Stąd należy 
wyprowadzić wniosek, że zapadanie się stropu 
chodnika, łamanie si ę stempli, podpierających go, 
nie zależało od ciśnienia , j akie wy wiera cala war
stwa skal, spoczywających nad chodnikiem, aż do 
powierzchni ziemi, że musi tu działać przyczyna 
inna. Że tak jest w istoci~ rzeczy, przekonać się 
nie trudno. W obecnej chwili posiadamy kopal
nie, dosięgające głębokości 1 500 111. Luźno po
stawiony sł'up z piaskowca, wysokości półtora ki
lometra, wywierałby ciśnienie około 400 kg na 
centymetr kwadratowy powierzchni stropu; od-

. powiednie obliezenie przekonaloby nas, że wszel
; kie środki obudowy chodników nie zabezpieczy-
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lyby ich od zawalania się, a że chod11iki trzyma
ją się, nie zawalają się, pochodzi to stąd, że stro
py ich nie ulegają eiśnieniu luźnych mas skal, 
ale skal, dla których siłę ciężkości kompensuje 
sila tarcia wewnętrznego, a czynnikiem, warun
kującym jakość obudowy chodnika, jest tylko 
ogólna suma własności fizycznych skały. 

Oczywiście nasze rozumowanie zachowuje 
całą swą moc dopóty, dopóki jest mowa o chod• 
nikach lub sieci chodników, ale skoro tylko przez 
urabianie usuniemy warstwę jakąś naznaczonej 
przestrzeni, to rzecząjest oczywistą, że wewnętrzne
go tarcia skal nie wystarczy, aby utrzymać j e w 
stan ie pierwotnym, i osiadanie g runtu nad polami 
kopalń jest namacalnym tego dowodem. Po 
wszystkich powyższych omówieniach staje się 
rzeczą jeszcze bardziej widoczną, że przyczyn za
walania się chodnika, . o którem mówi BERNHARDI, 

szukać należy nie w zewnętrznem ciśnieniu, lecz 
we własnościach fizyczn ych samej ławicy węgla. 

Powiedziałem wyżej , że kiedy się stoi przed 
przodkiem chodnika, w którym węgiel "tąp a", 
~strzela", "huka•, wydaje się, że ma się przed so
bą szklisty węgiel; powiedziałbym wprost, że ma 
się przed sobą masę, sprawiającą wraże nie crała, 
posiadającego własności .łez batawskich" , t. j. 
ciala, znajdującego się w równowadze niestalej. 

Wystarcza zatem niezn acznego zewnętrzne
go bodźca, aby ta równowaga niestała została za
chwiana, aby ukryta w ciele sila wystąpiła na 
jaw i aby ciało samo zmieniło swe własności fi
zyczne. Dla górnika, eo z dnia na dzień ma do 
czynienia z materyalami wybuchowymi, proch 
albo dynamit przedstawiają właśnie doskonale 
zn ane przykłady ciał, w których mamy nagro
madzony zapas siły , ujawniający się pod wpły· 
wem nieznacznego bodźca zewnętnmego. Nabój 
dynamitu od uderzenia maleńkiego kapiszona za
mienia się z ciała stalego w ciało gazowe, a ga
zy, wydzielające się gwałtownie w ogromn ej ilo
ści, rozsadzają skały. 

Ot.c'.żto i węgiel grubych lawie w zagłębiu 
Dąbrowskiero zpajduje się w stanie takiego na
prężenia, w stanie równowagi niestałej i wystar· 
cza niewielkiego bodźca, j akim jest właśnie prze
bicie niewielkiego chodnika, aby uwolnić energię 
ukrytą, potencya.lną, a ta ujawnia się zapo
mocą doniosłych dźwięków i przez zawal an ie 
się chodników. 

Aby jeszcze lepiej rzecz zrozumieć, wykonaj
my następujące doświadczenie. Weźmy sprężynę 
stalową, połó i.my i na nią i pod nią paski z bla
chy ołowianej. Zegnijmy wszystkie razem. Gdy 
uwolnimy cały t en kompleks od siły zginającej, 
sprężyna stalowa się wyprostuje, przyjmie sw6j 
pierwotny wygląd , blaszki ołowiane pozosta
n ą zagięte. Zgin ając powyżej wskazaną kom
binacyę stali i ołowiu, zużyliśmy w tym celu 
pewną siłę. W pewnej części sila ta została bez
powrotnie zużyta przez blaszki oł'owiane , została 

zużyta na pracę, niezbędną do wywołania zmiany 
formy blaszek. W sprężynie stalowej stałych zmian 
formy siła ta nie wywołała, tylko czasowo zmieniła 
napięcia wewnętrzne i jak tylko sila zewnętrzna, 
deformująca sp1·ężynę, została usunięta, cząstecz
ki stali powróciły do pierwotnego stanu, wyłado
wały ukrytą w nich sitę. Zupełnie toż samo za· 
chodzi i z ławicami węgla w zagłębiu Dąbrow
kiem. 

Ławice węgla, zawarte pomiędzy piaskowca
mi a lupkami, pod wpływem procesÓ\'!' górotwór
czych uległy pogięciu i połamaniu . Swiadczą o 
tern różne kąty upadu i uskoki . Gdy ciśnienie, 
pod którego wpływem ławice węgla gięły się i 
łamały, dosięgało wysokiego napięcia , węgiel IJlU
sial miażdżyć się i zamieniać na sadze, gdy jed
nakże napięcie ciśnienia nie przechodziło granic 
sprężystości węgla, ławice jego zachowywały się 
podobnie jak zgięta sprężyna stalowa. 'l'akie wła
ś ni e lawice węgla pogięte, znajdujące się pod nie
ustającem ciśnieniem · siły górotwórczej, siły dy
zlokacyjnej, mamy w zagłębiu Dąbrowskiem. Nie 
wiem, jak wielka jest sprężystość, t. j. zdolność 
ug inania się węgla, wielką jedn akże ona być nie 
może; nie wiem również, do jakiego stopnia moż
na ścisnąć węgiel, niB nad\v erężając jego budowy 
wewnętrznej, ale i ta jego własność wyraża się 
z pewnością ilościowo w liczbach batdzo niewiel
kich. Je żeli tak jest, to staj e się dla nas rzeczą 
zrozumiałą, że nagrom adzenie energii potencyal
nej można zauważyć tylko w grubych ławicach 
węgla; w cienkich, jeżeli występują one, to za
pewne dają efekt zewnętrzny t ak nieznaczny, że 
zauważyć go nie można, albo przynajmniej tru
dno. Po wszystkich powyższych wyjaśnieniach 
poszczególnych możemy znowu powrócić do zja
wiska zasad niczego. 

Mamy zatem przed sobą nietkniętą jeszcze 
przez górnika ławicę węgla, węgla ściśniętego. 
U derzenie kilofa wystarcza. aby nadwerężyć rów
nowagę niestalą, jaka panowała pośród cząsteczek 
węgla, tworzącyc n ławicę. Węgiel zaczyna się, 
rż; e tak powiem, wyprężać, rozszerzać; procesowi 
tehJu towarzyszy przesuwanie się eząsteczek, prze
skakiwanie, pękanie mas węgla, a stąd i "tąpanie", 
"strzelanie", "hukanie" . Raźno posuwając robo
tę urabiania chodnika, nie uwalniamy jednakże 
odrazu od wewnętrznych naprężeń całej ławicy, 
całej masy tworzącego j ą węgla. Owo nadwerę
żenie równowagi przechodzi na całą masę węgla 
stopniowo i już na obudowanym chodniku zaczy
na się odbijać przez .ciśnienie na jego strop, pod
łoże i ściany. Stemple wytrzymać nie mogą teg~ 
ciśnienia, lamią, się, węgiel wypacza się i stopnio
wo zapełn ia cały chodnik. T a ilość węgla, jaka 
zapelnił'a ju~ przebity chodn ik, jest do pewnego 
stopnia miarą tego ciśnienia, jakiemu uległa la
wica węgla. Wyobraźmy sobie teraz, że grubą 
ławicę podzieliliśmy sobie dla urabiania na kilka 
warstw, to samo przez się rozumie się, że po wy-
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dobyciu jednej z takich warstw pozostale zostają nia ", i wyraziłem zadowolenie, że widzę je w ca
uwolnione od nadmiernego c i ś ni enia, że w nich !ej jego okazałości, stary górnik z ,vrócil uwagę, 
następuje równowaga stała i że ich urabian iu nie że dobrze to patrzeć, ale nie pracować pod nie
będzie już towarzyszyło zjawisko "tąpania". RE- ustarlllą grozą niebezpiecze1istwa dla życia. I w 
MY, mówiąc w swej pracy o zjawiskach dźwięków samej rzeczy kopalnie węgla w naszem zagłębiu 
w kopalniach węgla, przypuszcza, że są one w za- niemało zabierają ofiar i dotąd zabierać je będą, 
leżności od ciśnienia powietrza. Oczywistą jest dopóki grożących górnikówi niebezpieczeństw 
rzeczą, że REMY ma n a względzie zupełnie inn ą dobrze 11ie poznamy, dopóki walkę z niemi pro
kategoryę dźwięków, mianowicie te dźwięki, j ak ie wadzić będziemy omackiem. Otóż patrząc na "tą
wywołuje wyrywanie się zgęszczonego powietrza panie", n a "hukanie" przodka w chodniku, my
z porzuconych części ko_pal?i albo. też gazó ,~, za- ślalem sobie, że stajemy na drodze do rozwiązl:l
wartych w węglu. Dźwięki, o ktorych tutaJ mo- uia ważnego dla górników dąbrowskich pytania, 
wa, t. j . "tąpanie", "strzelauie", "hul~anie" tru~no do rozwiązania zagadnieni a o przyczynach zja
jest i byłoby bez podstawy uzależmać od zmian wiska. 
ciśnien.ia ~tmosfer.Y. . . . . Jak powiedziałem wyżej , grube ławice \\ę-

. Z,1 aw1sko, . ktoreg<? opisem .l wytłum_aczemem l gla są siedliskiem nagromadzonej energii, energii 
zaJmowałem ~1ę tutaJ.' p~chłonęło moJą uwa~ę . niezmiernie J'atwo wyładowującej się pod wpły
dlatego, że w1dzę w m em Jeden z bardzo powaz-, wem bodźców zewnętrznych. 
nych dowodów twierdzenia, że zmiany i procesy, , . . . 
zachodzące w tej części ziemi, którą zwykle zo- . .By zatem usunąc mebezpl~czeństwo, grozące 

. korupa 'ziemska są zależne nie od sil gonnkom podczas wydobywama węgla w nowych 
Wl~~Yd.scyclt ~1·ę we ,v·;1 ętrzu ziemi w J·eJ· J'ak ławicach. należy tak opracować plan urabiania, 
gn1ez za . ' ' b · · · ·1 · · b 't · · · 1 · zwykle przypuszczają, ognis~ej masie, .. le~z pr~e- a .Y naJmmeJszą l <?scią 1:0 o os1ągn~c Jar _na.J-
ciwnie w tych nagromadzemach en ergu, pką Zle- wJększei wy~ad?wbam~ oweJ .P~tlencyPallneJ, doweJ . nda
mi daje wszechwładne slońce. . g~·om~( zoneJ. me e_zi?Iec~n~J si. Y: . a~J? po>:Ie -

Gdybyśmy z kopalń naszych ~su~ęl~ wszel- m o_p~acowac ~ow1men 1nzym~1, kleru~ącł'. Iob?
kie materyaly wybuchowe, a urab1ame ICh pro- tarni w kopalm_, ale sku_teczme to z10b1~ moz~ 
wadzili z ostrożnością wielką i w c i chości zupel- w~ed,Y tylko, kiedy. pr~yJd~ mu z pomocą ~ sa:rn 
nej, to umieszczając w kopalni czułe przyrządy gormcy. Po_moc gormlm lest .t;u absolutme me
seismograficzne, moglibyśmy ~~pewne zanot?wać zbędn~ .. St~.J.~C. całą_ s wą d.mowkę w przo~~u 
cale szeregi wyladowaf1 energn potencyalneJ, za- chodmka,. otH_mk m~mo w?h ~ calą su?telno.sClą 
wartej w warstwach zi em i, t. j. zanotować szere- bada drobla~g 1 przeb~eg~ ~JaWiska, odn;uany_ J_ego 
gi trzęsień ziemi. . . . ~~stępowama w zaleznosCl od warunkow mieJsca 

Jeże li tych drobny ch trzęsień me notuJemy, 1 Ioboty . 
jeżeli nie zatrzymuja, one na sobie naszej uwagi, Otóż. wydaloby mi się odpowiedniem, aby ci 
pochodzi to stąd, że są one zbyt drob_ne, a może górnicy, co z • tąpaniem" dobrze są już obznaj
po części i stąd , że ni e nadawaliśmy 1m znacze- mieni, co widzieli jego skutki, co zadawali sobie 
nia, nie wyodrębnialiśmy ich w niezależną kat~- pytanie i o jego przyczynach i sposobach usu
goryę zjawisk. Byłoby pożądanem dać na ~ne nięcia , teraz, kiedy mają już wyjaśnienie istoty 
baczenie. Jak już wspomniałem, GEI~IE mów1 _o zjawiska, kierując się właśnie tern wyjaśnieniem, 
trzaskaniu skał w kamieniolomach, w1ęc właśme ponownie zaczęli badać to ważne dla ich ~ \ cia i 
kamieniołomy nadawałyby się pod tym względem zdrowia zjawisko. Nowe oświetlenie zjawiska 
bardzo dobrze do obserwacyi. · zbliży nas do zbadania istoty, a co zatem idzie, 

A teraz wyrazów kilka do górników zagłę- wskaże drogę do usunięcia jego szkodliwych 
bia Dąbrowskiego. Gdy stałem w przodku chod- skutków. 
nika, gdzie dobitnie występowało zjawisko "tąpa- Leonard Jacz ewski. 

Jrzegfąa ftterafury górniczo- fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-und 
HUtteowesen (1906). N!! 43. a) C. Schraml. 
Sztucz ne lugowanie glin solollośnych. (pocz.). O pi s 
ługowania glin solonośnych, dokonanego tytułem 
próby w Diirnberg pod Halleinem. Sposób, ob
myślony przez autora, polega na zastosowaniu ~a -

sady, przyjętej przy od budowie pokładów węgla 
kamiennego zapomocą podsadzki płynnej. Gliny 
solonośne, zawierające przeszlo 50% N a Ol, dosta
tecznie rozdrobnione, dostają się na ruszta leja, 
stosowanego przy sposobie zamulania; tam zmie
szane .ż w0dą, przechodzą do przewodów ruro-
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wych, gdzie pod ciśnieniem zostają wyługowane 
a następnie doprowadzone do odbudowanych ko
mór, które po odpowiedniem zatamowaniu two
rzą baseny do klarowania solanki . . Autor daje 
opis robót, wchodzących w skład sztucznego łu
gowania oraz wykaz kosztów z niemi związanych. 
b) H. Hecket. Blędy, popelni:me przy hartowaniu, 
i ich przyczyny (dole) . Zbyt szy lJkie ogrzewanie 
przedmiotów hartowanych powoduje to, że warst
wy zewnętrzne ogrzewają się silniej, niż wewnętrz
ne, skutkiem czego stal przy pogrążeniu w wodę 
pęka. Woda, u~ywana do hartowania, powinna 
posiadać temperaturę 20° R. Przyply w wody 
powinien być tak regulowany, żeby skutkiem 
hartowania większej ilości przedmiotów woda 
nie zagrzewała się. Przy hartowan iu nie wy
starcza proste pogrążenie stali w wodę; należy 
nią szybko poruszać, żel:iy uniknąć utworzenia się 
wokoło. niej warstwy pary. Pospieszne wyjmo
wanie przedmiotu hartowanego z wody również 
należy zaliczyć do błędów. Na zakończenie au
tor mówi o stali narzędziowej szybkotoczącej i o 
sposobach j ej hartowania. c) Fr. Freise. Postę
py w budowie stratametrów (upadonlier.'2fy wierlui
c.zych) (dok.). Stratametr Thumanna zarówno pod 
względem budowy jakoteż działania zbliżony jest 
do stratametru· Meinego .. jednakże jest pewniejszy 
w dzia.!:aniu. Skutkiem wstrząśnień, jakie bywa
ją nieuniknione przy opuszczaniu przyrządu na 
diio otworu wiertniczego, nie zdarza się, aby igła 
mogla zatrzymać się przedwcześnie, jak to ma 
miejsce w stratametrze Meinego. Również mniej 
jest zlożo11Y mechanizm, zatrzymujący igłę. Wnę
trze przyrządu wypełnione jest naftą, wobec 
czego przenikanie wody rlo środka jest wyłączo
ne. Przyrząd, opatentowany przez pólnocno
niemieckie Towarzystwo wiertnicze w N ord hau
sen, posiada wiele wspólnego z przyrządami 
Meinego i Thumanna. Główna różnica polega 
na tern, że igła magnetyczna zaczyn a się swo
bodnie poruszać dopiero pod wpływem ciśnienia 
wody, zatrzymuie si ę zaś wówczas, gdy woda 
ustąpi. Dzięki takiemu urządzeniu igła podczas 
opuszczania przyrządu na dno otworu pozostaje 
zupełnie nieruchomą, co z wielu względów jest 
korzystne. 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
Hiittenmannischen Vereins (1906). Wrzesień. 
a) K1lochenhauer. Przyczynek do teoryi -wybuchów 
pylu węglowego. Na podstawie spostrzeżeń z włas
nej praktyki autor podaje opis warunków, w ja
kich mial miejsce wybuch pylu węglowego w 
jednej z kopalń węgla kamiennego na Śląsku 
Górnym. Przyczyną wy buch u by l zbyt silny 
nabój (1100 gr prochu prasowanego), który, wy
buchając, wytworzył znaczną ilość pyłu węglo
wego i zapalił go. b) Kn. Nowe szczególy w spra
wie katastrof,; w Courieres. Streszczenie sprawoz
dania, ogłoszonego przez "Comite central des 
houilleres de France", mającego na celu przede-

wszystkiem obalenie oska1:zeń, wytoczonych ze 
strony zarządu miasta Bethune przeciwko inży
nim·om, prowadzącym akcyę ratunkową, jakoby 
&ku tkiem niedbalstwa stali . si ę oni powode;m 
śmierci wielu pozostałych przy życiu górników. 
Mające się obecnie lm końcowi prace okol o przy
prowadzenia kopalni do p0rządku wyjaśniły, że 
niezależnie od 14 uratowanych tylko 8 górników 
żyło jeszcze dwa dni po katastrofie; pozatern 
wszystkie zwłoki stwierdzają wyraźnie, że śmierć 
nastąpiła skutl<iem wybuchu nie zaś przez udu
szenie, spowodowane zmiauą kierunku prądu po
wietrza. Co się tyczy sprawy wyjaśnienia przy
czyny kR t.astrofy, to zasługuje na zaznaczenie, 
że we wszystkich c zęściach kopalni zauważono, 
zwłaszcza na budynku, liczne kawałeczki koksu, 
powstale przez spalenie się pyłu węglowego . Ten 
ostatni odegrał ważną rolę w katastrofie , gdyż, 
zapalając się r az po raz, utworzył olbrzy mi plo
ntier1 , który obiegł niemal ea lą kopalnię. Pyl 
węglowy w Courieres, b~dany w c_hodniku do
świadczalnym we Framene, okazał srę uader łat
wo zapalnym i zdolnym do wywołania gwałtow
nego wybuchu . W sprawozdaniu wyrażono przy
puszczenie, że pyl mógł wybuchnąć pod wpły
wem wybuchu· gażu ziemnego lub oświetlającego, 
wytworzonego przez dystylacy ę węgla w części 
kopalni , objętej dawniej pożarem. Autor nie po
dziela tego przypuszczenia, lecz wyraża przeko
nanie, że przyczyną katastrofy byl wybuch pyłu. 
węglowego, wywołany źle założonym lub zbyt sil
nym ładunkiem materyalu wybuchowego. Utwier
dzają go w tern mniemaniu badania praktyezne,. 
dokonane w niemieckich chodnikach doświad
czalnych. B adania te dowiodły już oddawna, że 
wybuchy pyłu węglowego mogą mieć miejsce w 
kopalniach, nie zawierających gazów, byleby pyl 
ten byl dostatecznie miałki i znajdowal się w 
dużej ilości. c) Przes:;kody, uapotykt.me przy od
budowie poktadów węgla· kamien,lego na znacznych 
glebokościach. Streszczenie referatu, wygloszone
g d przez G . Farmera w "Institution of Mining 
Engineers" o przeszkodach, nap otykanych w ko
palniach angielskich. Główną przeszkodą jest 
wzra:;tająca wraz z głębokością temperatura. ·wed
ług naj uowszych badań na głębokości 1000 m pa
nuje temperatura 37°C. Już przy temperaturze 
26°C w powietrzu wilgotnem praca fizyczna wy
maga wielkich wysiłków. Osuszając powietrze 
wytwarza się uowe niebezpieczeństwo z powodu 
pyłu węglowego . Na głębokości 580 m woda gi
nie zupełnie i powietrze jest względnie suche .. 
Próby obniżania temperatury powietrz·a zapomo
cą powiększenia szybkości prądu lub zlewania 
wyrobisk wodą nie daly dobrych wyników. 
Obecnie czyn ione są próby zastosowania powietrza 
płynnego do chłodzenia i przewietrzania kopal
ni. Sprawa zapobiegania niebezpieczeństwu wy
buchów pyłu węglowego na znacznych głębokoś
ciach dotąd pozostaje nierozwiązaną. 

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



n 11. PRZEGLĄD GÓHNlCZO -HUTNICZY 331 

Revue de metallurgie (1906). Październik. j dlu poszukiwani są pracownicy tej kategoryi i, 
.a) L. Guillet. Stal niklowo- krzemowa. Wyniki l jakkolwiek na początek ' przyjmowani są na wa
badań mechanicznych i metalograficznych nad runkach zwyklych robotników, jednakże następ
różnymi gatunkami stali, zawierającymi od 2 do nie szybko awansują w hierarchii fabrycznej . 
. 30% Ni i od 0,5 do 10% Si. Badania dowiodly, Komisya zaznacza olbrzymią ofiarność na cele 
że obecność krzemu powyżej 2% w stali niklo- oświaty w Ameryce oraz dążenie m-łodzieży do 
wej nie jest pożądana. u) L. Guillet. Spvmvozda- zdobycia wiedzy. 
nie z raportów komisyi .!!oselyego do zbad,mia or g a- Listopad. a) A. Pe.lletan. Szkoty techniczu e 
ni.eacyi szkolmctwa 'W Stanach Zjednoczonych. Ce- w Niemc.;:ech. Autor w sprawozdaniu swojem z 
]ero zapoznania się z organizacyą zakł'adów nau- podróży, dokonanej z polecenia ministra robót 
.kowych w Stanach Zjednoczonych, przyjętymi publicznych we Francyi daje obraz organizacyi 
w nich. sposobami nauczania oraz określenia wply- wyższego wykształcenia technicznego w Niero
wu ich na rozwój przemysłu i handlu Mozely czech. Porównanie szkól niemieckich z francuskie 
utworzy l i wyslał własnym kosztem komisyę, mi wypadło na niekorzyść ostatnich. Według auto
-złożoną z profesorów, duchownych, lekarzy, ra należałoby w wyższych zakładach ·naukowych 
działaczy politycznych oraz przedstawicieli prze- we Francyi zmniejszyć kurs nauk teoretycznych 
mysłu i handlu. Skłoniło go do tego kroku a natomiast powiększyć z·akres zajęć praktycz
przeświadczenie o przewadze inżynierów amery- nych oraz wytworzyć większą specyalizacyę 
kańskich nad europejskimi, o czem mial sposob- wy kształcenia technicznego. b) F. Osmond. Spra
ność przekonać się osobiście podczas pobytu w wo.eriallie z badań, dokonanych przez prof He_y11a 
Transwaalu. Członkowie komisyi w liczbie 26 uad weww:tr.euq budowq stali narzędziowej hartowa
zwiedzili wielką liczbę szkól jakoteż zakładów nej i odpuszczonej. W sprawie wyjaśnienia istoty 
przemysłowych i na podstawie zgromadzonych składników stali: troostytu i sorbitu. Streszczenie 
wiadomości zlożyJi raporty o stanie szkolnictwa artykułu Heyna, zamieszczonego w czasopiśmie 
w Ameryce. Członkowie komisyi stwierdzili za- Stahl zmd Eisen (r. 1906, MM 13, 15 i 16) c) ' L~ 
sadniczą zmianę w panujących przed 20 laty po- Austin. Huta Washoe, należqc:? do Towarzystwa 
glądach na wyższe wykształcenie. Podczas gdy Anaconda Copper Mining C-ie w r. 1906. Stresz
dawniej niedoceniano korzyści, jakie dać mogą czenie artykułu J . Schefera, zamieszczonego w 
w przemyśle pracownicy z wyższem wykształ'ce- j Trans. oj the Amer. Jns. of Mtll. Eng. 
niem, .obecnie zarówno w przemyśle jak w han- rv. K. 

Zjazd przedstawicieli towarzystw ubezpie- pożądanem wyjaśnić rzeczonej komisyi, że w ra
czeń wzajemnych od wypadków nieszczęśli- zie odmowy rozpatrywania sprawy, jako nie pod
wych odbył się w drugiej polowie października padającej podług ich zdania pod działanie -prawa 
r. b. w Petersburgu. W zjeździe przyjmowali z dnia 15 czerwca r. 1903, inspekcya pu .. inna 
udział przedstawiciele towarzystw Petersburskie- wydawać stronom odnośne zaświadczenia. 2) Ze 
go, Warszawskiego, Moskiewskiego, Białostockie- względu na trudność określenia ~arobku rzeczy
go, Kijowskiego, Odeskiego i Ryskiego. U cze- wistego przy wyplacie wsparć pożądanem byłoby 
stnicy zjazdu rozpatrzyli szczegółowo projekt mi- niestosowanie obliczeń podług art. 16 i 17, co od
nisteryalny ubezpit3czenia robotników od wypad- powiada motywom, przedstawionym prż:ez minis
ków nieszczęśliwych*) i na zasadzie nabytego terstwo do Rady Państwa jednocześnie z projak
doświadczenia opracowali memoryał, w którym tern prawa z dnia 15 czerwca r. 1903. 3) Ze 
wskazali pożądane zmiaiJY w prawie o odszkodo- względu na uznane prawo 7.ądania przez robotni
waniu robotników za wypadki nieszczęśliwe; me- ków od pracodawców lub towarzystw ubezpie
moryal ten złożony został zarządzającemu oddzia- czeń odszkodowania wówczas nawet, jeżeli zakład 
lem przemysłu. Ważniejsze uchwały zjazdu są nie odmawiał robotnikowi pomocy lekarskiej a 
następujące: l) Ze. względu na brak wskazania, robotnik nie poparł dowodami wydatków na ~e
jak należy rozumieć wyrażenie "robotnicy, zatrud- czenie, pożądanem byłoby, żeby zwrot porniemo
niani pracą, wykonywaną w przedsiębiorstwie", nych wydatków był obowiązkowy tylko w tych 
i ~i~jednok~·otne .odmow~ inspekcyi fa:brycznej wypa?kach, jeżel~ ":ydatki te przez robotnika fa~
:zaswiadczanta umow porotędzy sttonam1 byłoby l tyczme były pomeswne. 4) Ze względu na to, ze 

w niektórych razach sformowane przez strony 
*l Przegląd Oiórnczo-Hutniczy. r. 1006, N 7, s tr . ~-2o:; akty zgody nie zatwierdzane są przez inspekcyę 
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Warszawskie ubezpieczei1 wzajemnych od wy
padków nieszczęśliwych przedstawić ma projekt 
pożądany~h zmian i uzupełnień w prawie z dnia 
15 czerwca r. 1903 oraz projekt ubezpieczenia 
obowiązkowego. S. 

Znikanie lodowców alpejskich. Od r. 1900 
prowadzone są w Szwajcaryi ścisłe badania nad 
ruchem lodowców; rezultatem ich jest stwierdze
nie faktu, że wszystkie lodowce stale cofają się i 
przestrzenie przez nie zajęte ciągle zmniejszają 
się. ~am przebieg cofania w rozmaitych miej
scach odbywa się z rozmaitą prędlwścią i roc?.nie 
wynosi od 5 do 60 metrów. Oto są niektóre cy
fry za pięcioletni okres (r. 1900-1905) czasu: wiel
kie lodowce na g r an icy włoskiej cofnęły się w 
tym czasie: Zigiormiowo o bok Arolli, spuf;zczaj ący 
się z wysokości 3,800 m, o 281 m, Aletsch obok 
Simplonu, mający wysokości 4180 m, o 105 m, 
Zinal o 80 111, Rossboden o 69 m; lodowiec Zan
fleurou , polożony na północ od nich na prawym 
brzegu Rodanu, wznoszący się na 3200 111, cofnąt 
się o 140 m. M. L. 

fabryczną bez wyjaśnienia powodów odmowy, a w 
innych razach akty powyższe zamieniane są na 
akty o niedojściu do zgody z wniesieniem do nich 
innych norm wynagrodzenia, byłoby pożądanem, 
żeby odmowa zaświadczenia była szczegółowo 
umotywowaną na przedstawion ym . przez strony 
akcie zgody. W praktyce zachodzą poważne 
trudności przy zaświadczaniu aktów zgody yo
między stronami, jeżeli foszkodowany . opuscił 
miejscowość, gdzie spotka go wypadek, wobec 
czego pożądanem jest, żeby inspekcya miała pra
wo zaświadczania tych aktów w miejscu zamiesz
kania poszkodowanego wówczas, j eżeli obie stro
ny proszą o to. 5) Ze względu na dogodność dla 
uczestników towarzystw wzajemnych byłoby po
żądanem, żeby inspekcyn fabryczn a nie stawiała 
przeszkód przeciwko uważaniu rzeczonych to 
warzystw, jako instytucye, pośredniczące w otrzy
mywaniu wszelkiego rodzaju zawiadomień i do
kumentów, dotyczących wypadków nieszczęśli
wych. Pożąd anem byłoby również wyjaśnienie 
inspekcyi. że jest ona obowiązan a zatwierdzać 
ogłoszenia o ubezpieczeniu przedsięiJiorstw prze
mysłowych. Ze względu na niedogodności przy 
odBieraniu pieniędzy przez niepi śm i en nych było- . O ulatnianiu się blendy cynkoweJ. W sp_ra
by pożądane, żeby zaświadczanie wypłaty do- w1e tej panują rozm aite poglądy. W ostatmch 
konywane było przez inspekcyę fabryczną cho- czasach F. O. DoELTZ i C. A. GRAUMANN na ·pod
ciażby zapomocą odnośnego dopisku w akcie stawie badań dowiedli, że siarczek cynku zaczy
zgody. na się ulatniać przy temperaturze l 000°. Przy 

Uczestnicy zjazdu przytoczyli, że wielu prze- 1100°-1200° siarczek ulatnia się w znacznych 
~yslowców oraz znaczna część to"':arzys~w ubez- ~ il~ścia_ch, a dostając się następnie do miej~c o 
p1eczeń uważa za pożądane wyw1eszame w po- mzsze.J temperaturze, tworzy kryształy, maJąCe 
mieszczeniach robotniczych ogłoszeń o ubezpie- kształt długich cienkich igieł. 
czeniu robotników z wymienieniem ciążących na (Metallurgie, r. 1906, M 13). W. K. 
robotnikach obowiązków formalnych, będący ch w 
związku z ubezpieczeniem. Ogłoszenia takie nie- Wspomnienie pozgonne. Duia 5 paźcizier
jednokrotnie nie są zatwierdzan-e, bez czego, jak nika r. 1906 zmarł w Dąbrowie skutkiem popal
wiadomo, nie można wywieszać ich w fabrykach. nionego na nim zabójstwa Ś. p. STEFAN STANKlE
Byloby pożądanem wyjaśnienie inspekcy i fa.brycz- wJCz, inżynier mechanik Towarzystwa Francusko
naj, że jest ona obowiąz~na zaświadczać pomie- Rosyjskiego, członek komitetu redakcyjnego Prze
nione ogłoszenia w tych razach, jeżeli proszą o glq,du Górniczo-Hutniczego. Zmarly urodził się w 
to przemysłowcy lub towarzystwa ubezpieczeń. r. 1877 w Wiatce, gdzie ojciec jego znajdowat 
Oprócz tego dla dogodności ubezpieczonych by- się wówczas na wygnaniu, zeslany skutkiem wy
loby podług zda.nia uczestników zjazdu pożąda- padków z r. 1863. Po ukończeniu szkoły realnej 
ne kierowanie do inspe kcy i fabrycznej wszel- , w Warszawie i instytutu technologicznego w Fe
kiego rodzaju zawiadomień i aktów nie bezpo- tersburgu zmarly rozpoczął w r. 1898 działalność 
średnio przez ubezpieczonych, lecz za pośrednie- w uależącej do Towarzystwa Francusko-Rosyj
twom towarzystw ubezpieczei1 z zobowiąznniem skiego hucie cynkowej, poczem udał się do Lie·ge, 
tych ostatnich przestrzegania w takim razie ter- guzie skończył instytut elektrotechniczny Monte
minów, ustan owionych w prawi~ z dnia 15 c~e_rw- / fio_re. Po ~ow~oc~e . d~ kraju ś. P: STANKIEWICZ 
ca r. 1903. W ko:ńc u zebram przedstawiCiele obJął obow1ązlu mzymera mechamka w Towa
towarzystw ubezpieczeń od wypadków nioszczę- rzystwie Franeusko-Rosyjskiem. Zmarły odzna
śliwych jednogłośnie postanowili podjąć starania czał się wielką pracowitością i sumiennością w 
o możliwie spieszne wprowadzenie prawa o ubez- swoim zawodzie; przyjmowal on również gorli
pieczeniu obowiązkowem, ponieważ pod tym tylko [ wy u,dzial w krzewieniu oświaty pośród robotni
warunkiem działalność rzeczonych towarzystw ków. W dziale "Górnictwo-Hutnictwo" Przeg/q
otrzyma trwale podstawy. du Technicz 11ego z r. 1903 ś . p. STANKIEWICZ pornie-

Następny zjazd odbędzie się w Warszawie ścil obszerną rozprawę ,O wyparowywaniu cyn
w maju r. 1907; dnia 9 grudnia r. 1906 odbyć się ku z rud"; oprócz tego w tymże dziale zmarly 
ma narada przedwstępna, na którą Towarzystwo pomieścił kilka innych mniejszych artykułów. 

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

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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