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M 12 (66). Dąbrowa, dnia 15 grudnia r.IC)06. Tom III. 

l 

Notatki o piecach martenowskich na Sląsku Górnym. 
( Dokończenie p. M 11 , str. 305). 

. F r i e d e n s h u t t e. Są to największe na Żużla nie ściągają nawet przy wyrobie naj
Sląsku Górnym zakłady, zbudowane w polowie lepszych gatunków stali. Doprowadzają metal do 
zeszłego stulecia, ale idące stale z postępem i zupełnej miękkości; próby biorą tylko do kłame
urządzone obecnie bezwarunkowo najlepiej ze rek na. zł'am po zahartowaniu; doprawiają fen·o
wszystkich hut okręgu. Podstawą wytwórczości manganem, jeżeli robią żelazo miękkie, albo su
są tu gruszki tomasowskie w liczbie5; piece mar- rowcem zwierciadlanym i krzemo-manganowym 
tenowskie służą jedynie do przetapiania obcin- przy stali. Materyaly te nagrzewają do czerwo
ków i do wyrabiania lepszych gatunków żelaza i ności w piecyku płomiennym (rys. 43), stojącym 
stali, więc blachy, osi, obręczy i t. p. przy piecach, i ładują do pieca odrazu maszyną 

Posiadając olbrzymie walcownie, zakłady nie wsado.wą . Po :oztopieniu mieszają żelazo paro
są zmuszone do kupowania starego żelastwa; uży- krotme hakam~. . . . . 
wają wyłącznie tylko odpadków wlasnych, oczy- . Pr~y rob1enm blachy d??aJą dla. w1ę_ksz~J 
wiście czystych i nie pokrytych rdzą; mają ich l śc1słośc1 żelaza ~2% -owe fen:osihcmm, rzucająC Je 
tyle, że surowiec stauowi niekiedy zaledwie 10% ~vprost. do panwi w _POstaCI drobno tłuczonego 
wsadu. Surowiec, lany maszynowo, sprowadzają 1 przes_1aneg_o J!rze~ sito proszku. . 
z Julienhutte, ponieważ własne wielkie piece idą . Bieg p1ecow Jest. ba.~dzo g?rący, trzym~Ją 
tylko na fosforyczny surowiec tomasowski. Jednak one doskonaJ~ 1 dają z: gorą 1000 spusto~ 

\V sad przy nas byl następujący: przez czas kamp~nu . bez większych reparacy1. 

.. 
" "' ·p, 

. Na dobę otrzymuJe się zwykle cztery spusty z 
TabliCa XV. każdego pieca . . Spodki prawie się nie psują; po-

~ ~ ., prawki po spuście polegają na malem obsypaniu 
.., .~~ g • ~ i .. linii żużlowej dolomitem. 
~ ~ ·~ ·~~g ~ N Żelazo spuszczają do panwi, umieszczonej na 
» ~ ~ ~l: :f ~ wozie w rodzaju tego, jaki widzieliśmy w Bor-
~ :r.·~ :i-'~ a ~ 0 sigwerku, a budowanym przez firmę "Markische 

100 
1 l Maschinenbau-Anstalt von Kamp und O~ Wetter, 

I. 4590 12000 l - - 25 5 g. 00 m. Ruhr". Wóz chodzi po szynach między linią 
4600 12000 100 - - - 5" 30 " pieców, a dołem spustowym; panew po napelnie-
4 300 12 500 150 - - 12 5 " 20 • ni u zakreśla wraz z ramą pólkole od pieca. 
4000 12500 1 100 l - l - 119 5" 30 ,. Obsada lejka pokazana jest na rys. 44 i 45. 
3800 12800 100 - - 15 5" 20 " Do dna żelaznego plaszcza panwi przymocowany 

1 l jef't rodzaj mutry stalowej (rys. 44), w którą w krę-
li. 4800 11200 90 l - - 26 6 g. 10 m. ca się śrubę (rys. 45) również stalową, trzymają-

4 690 11500 100 - - 6 7 " 00 " cą lejek; wszystko to oblepia się glinką ognio-
4 000 11 000 - 700 370 15 6 " lfJ " trwalą. 
4 200 10 400 l -~650 350 l 23 6 " 10 " Zakłady nie walcują wcale cieńszych gatun-
3800 10200 - 650 350 17 5 " 30 ,. ków żelaza miękkiego, odlewane więc są tylko 

Sadzą przy pomocy maszyny najpierw suro
wiec, później żelastwo; wobec czystości i miękkości 
wsadu kamienia ani rudy na spód nie dają wclł.le 
i tylko przy doprawie rzucają po kilkanaście lo
pat rudy szwedzkiej i wapna palonego. 

bloki duże, zwykle trzytonnowe oraz na blachę 
dwutonnowe i cięższe. Wlewnice, z pierścienia
mi u dołu dla wzmocnienia ścianek, sprowadzane 
są z Donnersmarckhutte w Zabrzu. Rysunek 46 
przedstawia wlewnicę na blok trzytonnowy; rys. 
47 wlewnicę na osiE' i obręcze. 
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Bloki mnieJsze i blachowe lane są zawsze 
syfonowo: bloki obręczowe i osiowe, jak również 
wielkie bloki trzytonnowe - z góry; te ostatnie 
leją niekiedy również syfonowo. a wówczas usta
wiają wlewnice na płytach w taki sposób, jaki 
widzimy na rys. 48; otwory kanałów syfonowych 
znajdują się nie w środku lecz z boku wlewnicy, 
wskutek czego żelazo przy nalewaniu otrzymuje 
ruch wirowy i latwiej u wal ni a się od gazów. 

Leje (rys. 49) są surowcowe z rurkami sza
motowerui wewnątrz; rurki oblepiają gliną, kładą 
je do jednej połówki leja, rozgrzanego jeszcze 
po spuście poprzednim, zakrywają drugą połów- / 
ką i nabijają pierścienie; glina wysycha bardzo 
szybko. l 

Wielkie bloki tężeją z powierzchni dopiero · 
po mniej więcej 20 minutach; wówczas ściągają 
z nich wlewnice, chwytają bloki kleszczami, za
wieszonymi u żórawia hydraulicznego, i stawiają 
na żelaznym wózku, który od wozi je do studzie
nek GIERSA w walcowni. Jeżeli blok nie chce 
wychodzić z wlewnicy, wypycha się go przyrzą -· 
dem, pokazanym na rys. 50. Zakłada się haki 
do uszu wlewnicy i rozciąga przyrząd zapomocą 
żórawia; haki podnoszą wlewnicę, gdy blok pod 
tłokiem musi pozostawać na ziemi. Po przejściu 
około 150 mm haki opierają się o wręby w gór
nej części tłoka, poczem już tłok opus:r.czać się 
nie może i idzie do góry razem z całym. przy
rządem i wlewnicą. U rządzenie to jest bardzo 
proste i działa doskonale. 

Wlewnice po zdjęciu z bloków zanurzane są 
w zimnej wodzie mniej więcej na jakieś 20 mi
nut, poczem czyszczone i smarowane są wapnem 
w górnej połowie. 

Osie i obręeze odkuwają we Friedenshiitte, 
walcują również blachę; natomiast bloki 3-tonno
we przepuszczają tylko przez walce przygoto
wawcze, tną na rygle i sprzedają, lub też wysy
łają dla dalszej przeróbki do wlasn:ych zakładów 
Zawadzki, Kolonowska i innych. Zelazo odzna
cza się czystością i miękkością, jak widać z ana
liz. 

Tablica XVI. 

o M n p S i 

0,070 0,34 0,03 
0,075 0,55 0,04 
0,065 0,40 0,01 
0,12 0,67 0,05 

4-ch wsadowych. 
3-ch ludzi w dole spustowym. 
l żużlarz w dole spustowym. 
Oprócz tego maszyniści przy panwiach i żó

rawiach oraz wspólni dla pieców tomasowskich 
.i martenowskich robotnicy przy reparacyi panwi, 
zakładaniu lejków i t. p. 

B e t h l e n - F a l w a- H ii t t e. Piece sa dość 
sta.re, idące przeważnie na żelazo miękkie, p<,za
tem na stal i na odlewy stalowe drobne i grub
sze. Wsady wykazane są w tablicy XVII. 

Tablica XVII. 

0:: a -~ Otrzymano .,:.. o ol 

" bloków e <= ... bO .. ·p· t' ~ " ·z o -~ o 

" :;; " ·---- --· -
" o~ .. il -o 

·;~ ·a ~" e .. ·;~ 

":.. ., o e- o"" jsztu-CIJ~ ·Ń 
~ ~ ~ Waga 

~ ~ ... ~ " ki 
" "' ., .. 

l ;;.. 
"" "" 

I. l 7000 
12400 

113000 100 - - 18~80 102 
4000 12000 - - 30 16384 84 
7000 12000 80 - - 18200 90 
4000 12600 11600 - - 30 16160 85 
6000 l - 14000 100 - - 18400 101 

II. 
5000 l= 15000 l 90 - - 17 670 95 
6000 14000 90 - - 18050 95 
6000 

!1400 
14000 100 - - 18450 96 

4000 9400 - 550 140 Odlewy 
6000 - 14000 90 - - 17 940 100 
6000 - 14000 100 - - 17 930 100 

l 5500 - 14560 90 - - 18 600 103 
l 

Zakłady mają surowiec własny w różnych 
gatunkach; żelastwo własne i kupne, bardzo 11ędz
ne. Sadzą ręcznie najpierw surowiec. później 
żelastwo. Wapienia dają trochę do wsadu na sród, 
resztę rzucają przy doprawie; na każdą operacyę 
idzie zwykle do l 000 kg kamienia. Rudę szwedz
ką używają bardzo rzadko tylko przy doprawie. 

Biegpieców jest gorący; gazu mają dużo, zadu
żo nawet, gdyż plomień dochodzi aż do komór i 
wydostaje się przez okna. Nie wiem, z jakiej przy
czyny nie ruszają nigdy zasuwy kominowej, któ
rą zresztą poruszyć w czasie kampanii byłoby 
już zbyt trudno, tak jest zasypana kurzem i zat
kana gliną. 

Operacye prowadzą, jak wszędzie, do zupeł
nego od węglenia; doprawiają ferromanganem, 
przy stalowych spustach hematytem i 12% -
15% -owem ferrosilicium, które rzucają do pieca; 
do panwi oprócz tego dają drobno tłuczo
ne fen·osilicium . 33 t -owe, wytwarzane w piecu 

0,11 0,67 0,04 
0,09 
0,105 

Dwa ostatnie spusty przeznaczone były na 
blachę okrętową. 

Obsadę każdego pieca stanowią: 
1-szy, 2-gi i 3-ci smelcerz. 
Wyrobnik do pomocy. 

· elektrycznym. Zużle przy miękkich gatunkach 
nie ściągają, J?rzy stali zaś usypują na platformie 
wal z okruchow cegły, z gliny i piasku przed 
środkowem oknem, posypują platformę wewnątrz 
wa!u piaskiem, zbijają próg i ciągną żużel gra
cami wprost na blachy, skąd go p<1 zastygnięciu 
wyrzucają łopatami. Progi ogromnie twardnieją, 
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gdyż rzadko się je zbija, i robot.a wymaga \viele 
pracy i czasu. 

Każdy piec ma swoją panew na wozi~. po
ruszanym ręcznie; panwie mają ruch od i do pieca 
niezależnie od wozu. Lanie jest syfonowe, w do
le spustowym, do niedużych wlewnic na bloki 
wagi naj wyżej 250 kg. Wlewnice mają bardzo 
wypukle i dość grube ścianki z pierścieniami. Blo
ki nie są ladne, w przelornie wyglądają niemal 
jak rury. co przypisać uależy zlej doprawie, a 
przedewszystkiem zbyt wysokiej temperaturze 
żelaza przy spuście . Gorące są zwłaszcza spusty 
stalowe, idące na odlewy, gdyż leją dużo drob
nych sztuk wprost z panwi; rozlewanie trwa dłu
go i grozić może niebezpieczeństwo zamrożenia. 

Co się tyczy skladu chemicznego żelaza, to 
analizy wykazują, między innerni , znaczną względ
nie za wartość miedzi, dochodzącą do O, 15%. Piece 
przy zwykłych 4 spustach na dobę wytrzymują 
okolo 400 spustów, poczem następuje zmiana głów 
i sklepień i przeładowanie komór; spody trwają 
przeszlo 6 lat. 

Obsada każdego pieca: 
1·szy. 2-gi i 3-ci smelcerz. 
4 wsadowych i do pomocy przy spusCie. 
4 wyrobników placowych do przygotowywa-

ma wsadu. 
4 robotników w hali spustowej. 
l chłopak przy żórawiu hydraulicznym. 
B a i l d o n h ii t t e. Zakłady są stare o z byt 

małych nawet w stosunku do wsadu piecach, o 
urządzeniach często przestarzałych, a przecież 
wyrabiające najlepsze na Sląsku Górnym żelazo; 
dowód, że tylko staranna robot't decyduje o osta
tecznych wynikach. 

Wsad jest prawie jednakowy na wszystkie 
gatunki: 

Tablica X VIII. 
o;., 
"J: 

~ Q ·- "' o .., ~-
"' ~ .;: o » o 'd a .., 

~ J:l 
.., ,_ ., 

c z .. s "' "' '":l~ o 
~ 

o 'd p. a .. ~ ,_ ,_ .. ,_ ~ 

" o :l 
!S": "'"' .. .. "' -N 00 ~ :rl ::! "~ l"< !O> .-.1!: 

~ 

10 600 6000 300 900 400 100 6 g. 40 m. 
12 500 5000 200 900 400 100 6 

" 
50 

" 12 200 5000 100 900 400 100 6 
" 

00 
" 11500 5000 300 900 500 100 3 

" 
20 

" 
Sadzą zapomocą maszyny wsadowej najpierw 

żelastwo, później surowiec z J ulienhiitte; an i ru
dy, ani wapna do wsadu nie dają. Surowiec 
używają bardzo ladny, połowiczno biały, czysty, 
o zawartości siarki, nie przewyższającej 0,06%; 
żelastwa mają trochę własnego, więcej z własnej 
druciarni i gwoździarni w Gliwicach; resztę do
kupują. Maszyna wsadowa jest jedna tylko na 
4 piece, nie wystarcza ona więc. i do czwartego 
pieca muszą ladować ręcznie. Piece idą prędko, 
spusty wypadają często jeden za drugim, maszy-

na przeto zwykle sadzi do kilku pieców jedno
cześnie; ma to tę dobrą stronę, że zasypywane 
po trochu w niewielkich ilościach materyały szyb
ko się nagrzewają i nie ochładzają pieców, których 
bieg jest stale bardzo gorący. Gazu trzyma
ją dużo; wydostaje się on trochę przez okna, bo 
ciąg slaby. Gaz bije na przednie filarki i pali 
je · prędko. Na sklepienie nie zwracają uwagi; 
wiszą na niem zawsze ogromne sople. 

Kąpiel malo burzy się , i progi wskutek tego 
mogą być nizkie; r1ie zbijają ich i nie podsypują; 
dolo~itu wychodzi bardzo malo. 

Zużel jest dosyć rzadki, gdyż nie dodają do 
wsadu wapna; zaczy nają rzucać je dopiero po roz
topieniu materyałów wsadowych po parę łopat 
aż do samego spustu. Wapno palone, sprowadza
ne z Karfu pod Bytomiem, gdzie się już praży, 
idzie w mał'ych kawalkach wielkości pięści. Dla 
rozrzedzenia zbyt gęstego żużla używają ogar
ków z pod walców. Sciągają żużla zwyklejeden 
tylko wózek przed doprawą. 

Przy doprawianiu żel aza kierują się próba
mi żużloweroi i kutemi. Próbny bloczek odku
wają na kwadrat 25 mm2, nacinają siekaczem i 
zginają na gorąco; potem studzą w wodzie i zgi
nają pod młotem na zimno, wreszcie nacin ają do
kola i łamią szybkiem uderzeniem; wszystkie te 
próby robią z jednym kawalkiero żelaza. 

Doprawiają najpierw surowcem zwierci adla
nym z Julienhiitte lub hematytem o 5% Mn, póź
niej ferromanganem 86°/0 -owym. Razem z mate
ryałami manganowymi rzucają zawsze parę łopat 
wapna, żeby mangan nie mógl redukować fosfo
ru z żużla. Przy robieniu stali rzucają do panwi 
520/0 -owe ferrosilicium; biedniejszego prawie nie 
używają. 

Specyalnością zakładów jest wyrób blachy 
na naczynia, która musi odznaczać się wielką ści
słością a zarazem wielką ciągliwością, ponieważ 
naczynia wytłaczane są na zimno. 

Przytaczam dla przykładu przebieg jednej 
doprawy. Po roz topien iu wsadu rzucono 30 łopat 
rudy krzyworoskieJ a nieco później 90 łopat 
wapn a; po pewnym czasie ściągnięto żużel i wzię-

1 

to próbę do wlewnicy: żelazo gorące gotowało 
w niej; odkute miało ziarna bły szczące , wskazu
jące na obe~ność fosforu; dano parę łopat wapna. 
Nowa próba miała ziarno czyste, przecho-
dzące w żylę; zawart0ść O - 0,080fo. W rzucono 
500 kg hematytu i 10 lopat wapna. Po roztopie
niu próba we wlewniey była j eszcze miękka; że
lazo robi-lo ale nie rosło; kolor miało bardzo jas· 
ny; za mało bylo manganu, na co wskazała i pró
ba kuta~ która przy zginaniu na gorąco trochę 
się naderwała . Dano 3 lopaty ferromanganu i 5 
łopat wapna. Próba we wlewnicy opuściła się 
trochę i równo stanęła; odkuta nie rwała się na 
gorąco, ale na zimno nadpękła- była trochę za 
tward a. Foczekano chwilę; następna próba od-
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kula się i zlożyla bardzo ładnie. Żelazo wypusz- wewnętrznej budowy żelaza. 
czono z pieca. Analiza: O - 0,095 Piece 1'obią do 4 spustów na dobę; każda 

Mn- 0,41 operacya trwa 51/ 4 -63/ 4 godzin; na poprawki po 
P. - 0,02 spuście li czą 20 minut. Wytwórczość dzienn a 
S - O 025 stalowni wynosi około 250 t. 

Zakłady robią również częst.o bardzo mięk- Wyjątkowo mało wychodzi tu dolomitu, gdyż 
kie żelazo o małej zawartości manganu, t. zw. tylko na obsypanie linii żużlowej. Dolomit pra
"Griine-Oharge" . Opiszemy i' tu doprawę. żony sprowadzany jest ze Szczakowej , mielony 

Od węglanie prowadzą do zupełnego w zakładach i mieszany z małą ilością smoły; 
niemal wypalenia się manganu; próba, odku- masa jest sucha . 
ta na . kwadrat. powinna się złamać na gorą- Kampania pieca daje 300-500 spustów, po
co od Jednego uderzenia młotem bez nacinania; czem przeladowywują komory i robią nową 
zawartość manganu nie większa nad 0,1°/0 ; żelazo przodnią ścianę, która bardzo się tu pali; inne 
stoi w piecu zupełnie spokojnie, . pęcherzy- części pieca pozostają bez zmiany i wytrzymują 
ków prawie nie widać. Dano 50 kg fen·o- drugie tyle spustów. 
manganu; próba odkuta i nacięta złamała się od Obgadajednego pieca wynosi 3 smelcerzy; dru
uderzenia, rzucono jeszcze łop atę ferromanganu; gi wraz z trzecim 7.aprawiają otwór spustowy. Da
próba złożyła się, naderwała się trochę 11le nie lej na wszystkie piece razem przeznaczają 10 ro
pękla; żelazo wypuszczono. Skład takiego żelaza.: botników do pomocy, przebijania otworu ąpnsto-

0 - 0,06 - 0,08 w.ego oraz do podawania ku dźwigowi na dole 
Mn- do - 0,25 wózków z wsadem i do przytaczania ich ku pie-

Otwory spustowe w piecach są bardzo krót- com na platformie; wózki ładują wyrobnicy. 
kie; skoro tylko wyjmą z nich od tylu trochę W hali spustowej pracuje 12 robotników, jeden 
masy, żelazo zwykle zaraz samo wypływa bez maszynista przy żórawiacl1 hydrauliczn y ch oraz 
przebijania. Zaprawiają otwór, rzucając od środ- po jednym na wozach z p anwi ami i na maszynie 
ka rudę, zzewnątrz zaś dają najpierw łopatę ogar- wsadowej, dalej kowal i jego pomocnik oraz 
ków a dalej masę dolomitową. dwóch ważników. 

Panwie są dwie na wozach parowych, z któ- Zakłady Huldschinsky 'ego w Gli-
rych jeden ma kocioł stojący, drugi zaś leżący; w i c a c h . Piece martenowskie są stare; widzi eć 
maszyny nie są osłonione, i podczas spustu pa- się to daje zwJ'aszcza na budynku i na komorach 
dają na . nie iskry a nawet żużel. Otwór lejka regeneratorów, które s ą niemożliwie małe, obli
ma w średnicy około 35 ntm; między lejek a ko- czone na dawniejsze piece 10-tonnowe, gdy obec
rek sypią miękki grafit, żeby uszczelnić zamknię- nie spusty dochodzą do 14 t onn. Brak miejsca 
cie i żeby korek pod wpływem gorącego żelaza nie poz wala na przebudowanie pieców i posta
nie przywarł do lejka. wie nie k omór obszerniejszych; ostatni tylko piec, 

P anwie wyłożone są cegłą ;,z amo tową; przed najd alej wysunięty, ma już obecnie komory nowe 
spustem oblepiają je dość grubą szamotą z glin- i wszystkie wogóle wymiary większe i idzie na 18 t. 
ką ogniotrwałą i wygrzewają gazem (rys. 51). Dawniej stalownia szla według sposobu Wit
Rura, przeprowadzająca gaz od główn ego prze- kowickiego, przedmuchują c surowiec w kwaś
wodu, zawieszona jest na łańcuchu i chodzi na nych gruszkach i kończąc następnie odwęglanie 
zawiasach, co pozwa.la opuszczać ją i podnosić; w piecach martenowskich. Wkrótce j ednak ta
dostęp gazu przerywany jest zapomocą tarczy. kie prowadzenie roboty zostało zarzucone bodaj 

Odlew jest wyłącznie syfonowy na spodaeh wskutek zakazu policyi; dziś piece wyrabiają że 
surowcowych; wlewnice, sprowadzane z innych lazo sposobem zwykłym. 
zakładów, mają wszystkie u dołu niewielkie pierś- W sad składa się mniej więcej z 30% surow
cienie i ścianki względnie cienkie i bardzo wy- ca i 70% żelastwa; wapienia surowego rzucają 
pukle; wlewnice zmieniają co spust dla ochło· l trochę na spód ku otworowi spustowemu; do do
dzenia, czyszczą i smarują smolą. Pokrywki dla pra wy idzie \Vapno palone w ilości 600-800 /~g 
nich odlewają z żelaza martenowskiego podczas i niekiedy ruda do 500 l?g; zamiast rudy używają 
doprawy. W tym celu układają na blachach również i ogarków, których otrzymują dużo pod 
platformy foremki z żelaza płaskiego, złożone młotami parowymi i prasami. 
z dwóch polówek, wstawiają w środek ucho, sy- Piece wyrabiająróżne gatunki żelaza i stali, 
pią do formy trochę drobno tłuczonego ferrosili- najczęściej jednak robią żelazo na rury nie spa
cium i leją żelazo z łyżki. Pokrywki wchodzą wane o składzie: 0,085-0,095C; 0,42-0,45Mn i do 
do wlewnic zupełnie luźno; grubość ich wynosi 0,02P, oraz bardziej twarde (0,17Dfo-0,22/0

0 C) żela
około 40 mm. zo na waly i t. p., pod prasy hydrauliczne. Ro-

W aga bloków waha się pomiędzy 400 kg a bią również od czasu do czasu stal niklową 
500 kg; oprócz takich leją Jeszcze do wlewnic na blachy okrętowe rozmaitej twardości; do wsa
poczwórnych hloki na 150 - 200 kg. Z każdego du idzie wówczas bardzo czysty surowiec "Stahl
spustu jeden blok idzie na złamanie dla poznania eisen" i żelastwo, zawierające nikiel; doprawiają 
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hematytem. Roboty takiej nie udało nam się 
tu widzieć. 

Postępowanie jest zwyczajne; miękkie zu
pełnie żelazo doprawiają ferromanganem lub su
rowc.em zwierciadlanym, rozgrzanym w osobnym 
piecyku. • 

Bieg pieców jest bardzo gorący; doskonale 
zauważyć się daje w przełomach prób szybkie 
wypalanie się fosforu dopiero po całkowitern wy
p aleniu węgla, co zachodzi zawsze przy wysoki ej 
temperaturze kąpieli. Próby biorą na blachę 
i na złam po zahartowaniu bez kucia;. kują próby 
tylko przy specyalnych gatunkach. Zużel spusz
czają razem z żelazem do panwi. Panwie są dwie 
11a wozach, popychanych przez lokomotywki ele
ktryczne; wszelkie inne ruchy nadawane są ręcznie . 

Dół spustowy, dość głęboki, przeprowadzony 
jest tuż przy piecach. Odlew jest prawie wylącz
nie syfonowy; kanały lejów i rurek syfonowych 
są stanowczo za szerokie, zasługuje natomi ast na 
uwagę bardzo mała średnica otworów, przez któ
re żelazo z rurek wchodzi do wlewnic; średnica 
ta nie przenosi 25 mm, co wielce ułatwia odbija· 
nie kor7eni od bloków a jest zupełnie wystar
czaJące . 

\Vlewnice surowcowe, sprowadzane z Ein 
trachthiitte i Donnersmarckhiitte, wytrzymują po 
80--100 spustów; male bloki odlewane są do 
wlewnic poczwórnych. Waga bloków wynosi 100 
kg i wyżej; są one przeważnie cienkie a długie , 
przez co osiąga się znaczną oszczędność przy 
walcowaniu. Bloki na obręcze mniejsze, t. zw. 
"Kugel-bandage", odlewane są w kształcie kul do 
zamkniętych wlewnic (rys. 52). Wlewnica skb
da się z dwóch części, w dolnej pozostawiony 
jest otwór, przez który stal wpływa do wlew
nicy; górna polówka, masywna i ciężka, żeby 
stal nie mogla jej podnieść, ma otwór dla wyj
ścia gazów przy odlewie. 

Do odlewania wielkich bloków wagi do 20 t 
służą wlewnice ośmiokątne, które ustawia się na 
podkładkach surowcowyl:h, wyłożonych zwierz· 
chu cegłą szamotową. Bloki odlewane są z góry, 
z nadlewami, jak w Borsigwerku; robiono też 
przy nas próbę zastosowania sposobu RJEMER ,\ . 

Zasada tu jest ta sama, co przy dawaniu nad le
wów, mianowicie dążenie do utrzymani~ jak naj
dłużej górnej warstwy bloka w stan ie płynnym , 
ale osiąga się to inn ą drogą, mianowicie przez J 

skierowanie na powierzchnię metalu plomien ia 
gazowego. W tym celu ustawia się obok wlew
nicy mały piecyk przenośny (rys. 53), opalany 
koksem i szczelnie zamknięty. Wiatr od wenty
latora pod ciśnieniem około 100 mm wody, do
prowadz<~ją pod ruszty przez kiszkę gumową. 
Piecy k z drugiej stro11Y ma umocowaną na za
wiasach rurę żelazną, zakończon ą u doiu r odza
jem płaskiej pokrywy z trzema otworami; rura 
i pokrywa wyłożone są wewnątrz ceglą ogniotr
wałą. Na wlewnicy natychmiast po jej n apełnie-

ni u, zanim powierzchnia bloka nie zacz me Jeszcze 
twardnieć, usta,.wiają wyłożony cegłą pierścień 
żelazny, opuszczają nań pokrywę i zaczynają 
dmuchać . Gazy gorące biją w przeciągu 1 1/~ go
dziny na powierzchnię roztopionego metalu, nie 
pozwalając mu zastygać, i wychodzą przez otwo
ry w pokrywie. Tężenie bloka idzie od dolnej 
części ku górnej, ktt'>ra pozostaje w stanie płyn
nym do końca. dzięki czemu ani dziura osadowa, 
ani pęcherzyki gazowe w bloku tworzyć się nie 
mogą. Urządzenie cal e jest dość proste i wyda
j e się racyonalnem , pytanie tylko, czy nie zacho
dzą tu zmiany w składzie chemicznym stali wsku
tek wypalania się manganu i inn ych pierwiast
ków. Wynalazca w artykule swym (Stahl und 
Eisen, r. 1903, str. 1196) daje analizy prób, wzię
tych z różnych miejsc odlanego tym sposobem 
25-tonnowego bloka. Analizy przytoczone roz
strzygają napozór powyższe pytanie przecząco, 
ale same one wydają mi s i ę co najmniej wątpli
wemi. Próbka, wzięta wprost z panwi, wykazuje 
najmniejszą zawartość domieszek; wszystkie inne, 
brane z bloka, mają ich więcej i to w takim 
stopniu, że np. zawartość węgla z 0,229°/0 zwięk
sza si ę do 0.3200fo, manganu z 0,809% do 0,960°i0 

i t. d.; zastygająP.e n ajw cześn iej miejsca mają 
n ajwiększą ilość domieszek, gdy zwykle bywa 
odwrotnie. Przecież niezależnie od działania 
plomienia ilości manganu i węgla powinny się 
zmniejszać, skoro nawet w bloku trwa jeszcze w 
dalszym ciągu utlenianie się tych pierwiastków. 
J ednem słowem analizy RIEMERA nie są dla mnie 
wiarogodne; o wynikach prób w Gliwicach nie 
mogliśmy niestety otrzymać żadnych danych. 

- Spusty z pieca n astępują zwykle co 5 - 6 
godzin, niektóre jednak operacye nie trwają dłu
żej nad 4: godziny. Piece trzymają doskon ale, 
dając do 1000 spustów w ciągu jednej kampanii. 

Obsada składa się z pierwszego i drugiego 
smelcerza, chłopaka do pomocy i pięciu wsado
wych; zaczęto przy nas składać maszynę wsado
wą, zawieszOIIC\ na żórawiu mostowym lwnstruk
cyi najprostszej, ponieważ odczuwać się daje bar
dzo brak miejsc:a przed piecami. 

W dole spustowym pracuje na każdy piec 
czterech robotników przy zaprawianiu spodów, 
us tawianiu wlewnic. odlewaniu bloków i t. d., 
ornz dwóch blokarzy. 

Zakłady Hudschin sky'ego pomimo stary ch 
urządzeń sprawiają dobre wrażenie; robota jest 
staranna, otrzymywany materyał wyborowy. 

H u b er t u s h ii t t e. Bardzo ladnie urządzo
na stalownia ma gwa piece martenowskie 22-ton
nowe, jedyne na Sląsku Górnym, k tór e od roku 
1904 idą na surowcu płynnym przy wsadzie, za
wierającym znacznie mniej żelastwa, niż surow
ca. Piece są zwyczajn e, przerobione z Szen wel
derowskich, tylko sklepienie rzucone jest nieco 
wyżej nad spodem, niż zwykle. 

J ako materyały wsadowe używane są wła-
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sne odpadki staloWJiiane, leje, korzonie i t. d., Ku końcowi operacyi, gdy ustanie już dzia
dalej wióry, opiłki, drut z fabryki żelaznej tegoż lanie rudy, danej na spód, zaczynają rzucać do 
Towarzystwa w Katowicach, wreszcie żelastwo pieca co parę minut !opatami nowe ilości rudy, 
kupne. Surowiec wytapiany jest na miejscu w l dając jej w ten sposób jeszcze do l 000 kg, i bio
dwóch wielkich piecach o wytwórczości dziennej rą pr<_)by. 
200 - 220 t na oba piece; spusty nie następują Zużla i tu nie ściągają, więc też żelazo ma 
regularnie co pewien czas, lecz są dostosowywa- zawsze trochę fosforu, próby jednak gną się na 
ne mniej więcej do spustów pieców martenowskich. zimno ładnie, ponieważ piece idą prawie wyłącz
z tego powodu jako też z racyi nieodzownych nie na bardzo miękkie gatunki żelaza. Próby 
wahań w składzie chemicznym surowca odczu- łamliwości na gorąco świadczą o dobroci mate
wać się daje brak zbiornika surowca (miksera), ryału pod tym względem, a robią je bardzo sta
którego Hubertushiitte nie ma i mieć nie może, rannie i różnymi sposobami. 
ponieważ przy dwóch tylko piecach martenow- Doprawianie jest zwyczajne-ferromanganem; 
skich ruch byłby za mały i groziloby niebezpie- P.rzy spuście rzucają do panwi około l /~g glinu. 
czeństwo zamarzania surowca w zbiorniku. Zelazo wypuszczają do panwi, poruszanej przy po-

Obecnie surowiec wypuszczany bywa do mocy elektrowozu; panew .jest zamała, mieści w 
panwi w ilości około 14 t, t. j. tyle, ile idzie na sobie zaledwie 18 t, muszą więc zaczynać rozle
Jeden wsad; resztę odlewają w hali spustowej na wanie przed całkowitern opróżnieniem pieca, a 
gęsi. Panew ma kształt kotła dość nizkiego, dla wolniejszego wypływania żelaza otwór spusto
owalnego, ponieważ budowa wielkich pieców, nie wy ma w średnicy zaledwie 100 mm. 
przeznaczonych pierwotnie do tego rodzaju spu- l Po spuście zaprawiają otwór od środka drob-
stów, nie pozwala na zwiększenie wysokości. l ną rudą, od tyłu dolomitem, jak zwykle. 
U dołu z boku kocioł ma otwór, przez który wy- Surowiec żre bardzo spody i ścianki, które 
puszcza się z niego surowiec do pieca; otwór za- wskutek tego wymagają dużych poprawek; masa 
warty jest masą szamotową i zasłonięty żelazną znów, rzucana przy reparacyach, powoduje zmniej
płaską sztabką, żeby surowiec przy przewożeniu szanie się pojemności pieców wskutek narastania 
nie mógł wypchnąć masy; od otworu idzie mała spodów; trzeba żużlować je i chniżać, co robią 
rynna. Kocioł stoi na wozie z resorami, popy- w każdą niedzielę, kiedy piece stoją na wolnym 
chanym przez elektrowóz. \:Vielkie piece stoją gazie. 
zdała od stalowni: droga zbyt długa; oprócz tego Odlew jest wyłącznie syfonowy do wlewnic 
panew musi w paru miejscach manewrować na o grubych ściankach i z pierścieniami; male blo
zwrotnicach, tak że przewóz surow ca do stalowni ki leją do wlewnic poczwórnych; po napeł'nieniu 
trwa około 15 minut; wywiera to osobliwy wpływ nie zakrywają ich a zalewają wodą, osiągając tą 
na skład surowca; dzięki zawartości przeszło 2°/0 drogą natychmiastowe tężenie powierzchni żela
Mn i ciągłemu ruchowi, w jakim znajduje się za. Waga bloków waha się między 70 kg i l 000 
metal, siarka jego łączy się z manganem i w po- kg; żelazo idzie na da.lszą przeróbkę rto zakładów 
staci MnS wydziela się z surowca; zawartość siarki katowickich. 
przez czas drogi zmniejsza się w ten sposób o 500fo. Obsada każdego pieca składa się z pierwsze-

Do pieca martenowskiego sadzą najpierw go i drugiego smelcerza oraz dwóch robotników 
przy pomocy maszyny cale żelastwo w ilości mniej do pomocy; wsady na oba piece przygotowuje 
więcej 8000 kg, rudę żelazną krzywaroską w ilo- 15 placowych. W hali spustowej są na. oba pie
ści 2500 kg i do l 000 kg palonego wapna. Po ce: odlewacz i jego pomocnik, ustawiacz glów
upł'ywie 11/,-2 godzin, kiedy wsad zaczyna się ny i dwóch pomocników, razem ośmiu ludzi. Ro
już na dobre topić, wlewają surowiec przez jed- boty na ~ole wykonywane są przy pomocy trzech 
no z bocznych okien, podsuwając rynnę panwi elektrycznych żórawi mostowych. 
do samego progu i robiąc nad nim między ryn- Bieg pieców jest gorący, ponieważ nie stu
ną a piecem kanał z gliny, która schnie szybko dzi się ich przez sadzenie zimnego surowca, .i 
pod wpływem gorąca. Następuje zwykle gwal- wyjątkowo szybki. Dają one najmniej cztery 
towna reakcya; żużel burzy się, podnosi wysoko spusty na dobę, niekiedy nawet pięć, pomimo 
i wylewa przez zbyt nizkie progi na platformę. długotrwalej zwykle reparacyi. Wytrzymałość 
Flornienie biją przez wszystkie okna; wówczas pieców, jak na robotę z surowcem, również jest 
przeryw_a się dopływ g3:zu i powietrza i otwiera stosunk~>wo znacz.na; normy jej są mniej '"!ię~ej 
wszystkie klapy, co obmża w końcu temperaturę następujące: po pierwszych 600 spustach zimema
pieca .i powstrzymuje reakcyę. ją sklepienie; po dalszych 300 przeladowywują 

Zużel prędko psuje filarki między oknami, komory; po nowych 300 dają znowu sklepienie, 
zrobione przez jakąś omyłkę chyba z cegły poczem po 600 spustach gruntowne odnowienie. 
kwarcowej. Byliśmy przy puszczaniu w bieg jed- Tak więc na okres około 1800 spustów dają 3 
nego z pieców i widzieliśmy go w tydzień póź- sklepienia i dwa ładunki komór. 
niej; przez ten czas znikła już u dołu przeszlo Zaprowadzenie roboty na surowcu płynnym 
polowa grubości filarków. i przyspieszenie przez to operacyi tem samem 
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zwiększyło r~<nacznie wytwórczość pieców i zmniej
szyło koszta własne; usunęło przytern wydatki na 
odlewanie gęsi przy wielkich piecach, na przeła · 
dowywanie surowca i sadzenie do pieców marte
nowskich. 

Dzięki uprzejmości nadzwyczaj sympatycz
nego zawiadowcy stalowni p. TERPITZA, któremu 
niech mi wolno będzie podziękować tu za liczne 
wskazówki i objaśnienia, jakich nam nie szczę
dził, mogę przytoczyć parę danych, tyczących 
się biegu pieców we wrześniu r. 1905. 

Tablica XIX. 

l 0/~ na 
Materyały 

Waga. 
100 kg 

w kg bloków 

Wsadzono: 
złom surowcowy . 6 (){)() 0,15 
surowiec płynny . , 2 504 600 63,57 
żelastwo . . . . 1508 900 38,30 
surowiec zwierciadlany 1800 0,05 
ferromangan . 32420 0.82 

Razem 4 053 720 102,89 

wasno palone . . 96650 2,45 
ru a krzywaroska . 602 900 15,30 
węgiel , ? około290fo 

Otrzymano: 
bloków . 3 937 (){)() 

' 100,00 
odlewów fasonowych 3000 f 
odpadków . 109 400 2,78 

Razem 404940!) 102,78 

Spalenizna rzeczywist9 - 0,11 

Wytwórczość dwóch 32-tonnowych pieców od 
kwietnia do września tegoż roku była w tonnach 
następująca: 

Tablica XX. 

Miesiąc Piec I l Piec II 
Kwiecień 1423 1977 
Maj 2244 1856 
Czerwiec 1950 98 
Lipiec . , 1617 2278 
Sierpień 2250 2350 
Wrzesień - . 1820 2120 

Razem l 11 304 t\ 10 679 t 

Jest to wytwórczość olbrzymia i dostatecz
nie chyba przemawiająca za wprowadzeniem, gdzie 

tylko można, postępowania na _suro~?u płynny~. 
Pociąga ono przytern za sobą 1 mmeJsze spaleme 
węgla, i niezależność od cen sprzedażn_ych żela
stwa, i inne jeszcze korzyści. o których JUŻ przed
tem była mowa. Wreszcie przez odtlenianie 
otrzymuje się znaczne ilości żelaza tanim kosz
tem bezpośrednio z rudy, co, wzięte na większą 
skalę, stanowi ideał hutnictwa żelaznego. 

Pozostaje nam obecnie zgrupować na zasa
dzie wszystkich powyższych spostrzeżeń charak
terystyczne cechy stalowni górnośląskich. odróż
niające często przemysł tamtejszy od przemysłu 
KrólE>stwa Polskiego; uwzględnimy przedewszyst
kiem zakłady nowsze. 

Cechy te l'ą następujące: 
l) Gazaki szybowe przeważnie cylindryczne. 
2) Wiatr od wentylatorów; znaczna ilość pary. 
3) Częste zasypywanie węgla małemi ilo

ściami. 
4) Bardzo gorący bieg gazaków; duży roz

chód w~gla. 
5) Oczyszczanie gazu. 
6) Wyrugowanie dzwonów, jako przyrządów 

rozdziałowych; zamiast dzwonów wprowadzenie 

l przyrządów FoRTERA. 
7) Lekkie i obszerne budynki; szerokie po

mosty robocze. 
8) Duże, długie piece; duże komory z wor· 

karni żużlowymi. 
9) Zaprawa zasadowa. 

10) Mocne wiązania piecowe. 
11) Prowadzenie pieców na żelastwie; stąd 

szybki bieg i duża wytwórczość. 
12) Prowadzenie odwęglania do końca; spusz

czanie żużla wraz z żelazem do panwi. 
13) Małe reparacye, jak po każdym spuście, 

tak też i główne po kampanii. 
14) Panwie o ruchu, nadawanym przez silni

ki, nie zaś ręcznie. 
15) Bloki przeważnie duże; odlew syfonowy 

za wyjątkiem bardzo ciężkich bloków, górne war
stwy których utrzymywane są sztucznie przez 
czas dłuższy w stanie płynnym. 

16) Powszechne zastosowanie dźwigów, żÓ·· 
rawi i t. p. z silnikami, przedewszystkiem hydrau
licznych, często elektr) cznych; maszyny wsadowe. 

17) Mała liczba robotników. Trzeba widzieć 
przytem, jak ciężko i bez wytchnienia ci ludzie 
pracują za wynagrod2:enie mało co większe, niż 
w Królestwie Polskiem, a przytern w poniewier
ce i prześladowaniu za swe przekonania narodo
we, lecz z głęboką wiarą w świetlaną przyszłość; 
pracują i zwyciężają. 

Wladyslaw Choroszewski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1906. 
Wydobywanie galmanu. ·we wrześniu r. 1906 wytwórczośe galmanu byla n astępująea: 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Józef . 
Ulisses 

Rok 1905 Rok 1906 

Od OOCZI\tk u l Ocl I'OCzł\tku 

·wrzesi eń rokn <lo wrzesień roku do 
30 wrz1•śnia. 30 wrześn i a 

p n d ó w 

66648 724 8o4 50 673 l 507859 
14gti88 I 741 392 37 166 

l 
629722 

'77 42 1 2 04909') ,Rg873 1 757 ~s 
l 

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

Wrzesi eń 

purlów l 

- ' 5 975 - 24 
- l 12 )22 - 75 
+ 12 4)2 + 7 

Od począt kuro k u 
do 30 wrześ n ia 

pudów 1 

- 216945 - )O 
- l III 670 - 64 
- 29 1 322 - 14 

Razem l 393757 l 45 15286 1 27n 12 1 2895349 1-116045 1 - 30 1-1 619937 1 - 36 

:Pod ług gatu nków wytwórczość galmanu była następu,iąca : g r uby 112565 pudów i drobny 165147 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olowiu była następujaca: 
-

Nazwa kopalni 

olesław 

ózef . 
B 
J 
u lisses 

Rok 1905 

Od poczl\tku 

Wrzesień roku do 
30 września 

---
p u 

25 s84 257 530 
- -

208o 9 594 

. 
Rok 1906 

Od poczl\tku 

Wrzesień r oku do 
30 wrześn i a 

d ó w 

22637 2)2 070 
28 676 

37 544 132 769 

-w r . 190~ :vydobyto więcej (+) 
albo m meJ (- ), n iż w r . 1905 ---

Od poezątku roku 
Wrzesień do 30 września 

pudów l 0' pudów l Ol 
10 10 

- 2 9~7 - 12 - 5 400 l - 2 

+ 28 + - + 672 + -
+ 35 464 +• 7°5 + !23 175 i + 1289 

l 

Razem l 27664 l 267 124 l 6o2og l 3855 11 l+ 32545 i+ 118 1 +118387 1 + 44 

Dnia 30-go wrześn ia pozostałość wydobytego zarobili 24 946 rubli . Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosił'a l 064575 p udów, g o robotn ika wynosił na dn iówkę 1 rub. Wy 
galmanu z błyszczem ołowiu 280728 pudó w. padków n ieszczęśliwych z robotnikami było: 15, 

We wrześniu r . 1906 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdo Ln ością do pracy, 
niach galman u przeciętna liczba robotn ików wy- i 15, zakończonych wyzdrowieniem zupe!nem. 
nosiła 1040. R obotnicy odrobili 24 945 dniówek i 

Płukanie galman u. W e wrześniu r . 1906 wytwórczość galman u płukanego była następ ująca · 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Ol 
M 

kuska 
echaniczna 

. 

Razem . 

-

Rok 

Wrzesień 

92 ( l O 

-
127750 

1905 

Od początku 
roku do 

30 wrześni a 

p u 

8so 310 
-

l oos 770 

R ok 1906 

Od początku 

Wrzesień r oku do 
30 wrześ r d.a 

d ó w 

86 620 82:1 396 
- -

12300o 904635 

w r. 1906 otrzymano więcej (+ ) 
albo mniej (- ), n iż w r . 1905 -
Wrzesień 

Od początku r ok u 
do 30 w rześnia 

l 0' l % -p u dów- 1> pudó w 

- 5 490 - 6 - 2 3914 1_ 3 
- - - - -

- 4150 - 3 - 101 ' 35 - 10 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 
-

Nazwa płuczki 

olesławska B 
ó 
.M 

lkuska . 
echaniczna 

~ 
Rok 1905 

Od pocza,tku 
Wrzesień roku do 

liO września 

p u 

3459 23 1go 
- -

100 400 

Rok 1906 

-
Od pocza,tku 

Wrzesień roku do 
liO września --d ó w 

i 
6282 ' 39g82 

l - -
35° l 642 

~ 

W r. 1906 otrzymano więcej -C+) 
albo mniej C-), niż w r. 1905 

Wrzesień 
Od początku roku 

do 30 września 

pudów l % pudów l ~ 

+ 2823 + 82 + 16792 + 72 
- - - -

+ ·o 
' + 17 + 242 + 61 

Razem . l 3759 l 23590 l 6632 l 40624 l + 2873 l + 771 + 17034 1 + 72 
Dnia 30-go września r. 1906 pozostalość galma- cy odrobili 5 649 dniówek i zarobili 4 014 rubli. 

nu płukanego na płuczkach wynosiła 687 548 Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
pudów, blyszczu ołowiu 630 pudów. wynosił 71 kop. Wypadek nieszczęśliwy z ro

We wrześniu r. 1906 w 2-ch czynnych plucz- botnikami by l l, zakończony częściową niezdol
kach galmanu i błyszczu olvwiu przeciętna liczba nością do pracy. 
zatrudnionych robotników wynosiła 235. Robotni-

Wytapianie cynku. We wrześniu r. 1906 wytwórczość cynku byla następująca: 
--

Nazwa huty 

auli na p 
K 
B 

onstanty. 
ędzin 

-

Rok 1905 

-
Wrzesień 

Od pocza,tku 
roku do 

so,wneśnia 

p u d 

21 587,72 152 643,72 
10701 82848 
1974° 130449 

-- -

Ro;;:d W r. 1906. otrzymano więcej C+) 
_ albo mmeJ (-). niż w r. 1905 

, l Od pocza,tku 
Wrzesień 

Od początku roku w rzesleń roku do do 30 września SO września 

-ó w pudów l o/o pudów l o/o 
l 

20oo8 10923,75 - l 579,72 - 7 + 15 2&>,o3 + 10 
II 316 lOS 247 + 615 + 6 +22399 + 2-l 
17105 161041 - 2643 - '3 + 3° 592 + 23 

Razem . . l 52 036,721 365 940~721 48 429 l 434 211,751- 3 6o7,721- 7 l+ 68 271 ,o3l+ rg 

Wytwórczość pyłku cynkowego byla następująca: 

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

Nazwa huty Od pocza,tku Od pocza,tku Od początku roku 
Wrzesień roku de Wrzesień roku do Wrzesień 30 września 30 września do 30 wrześni a 

p u d ó w pudów l %- pudów l o/o 

Paulina . 3132,35 12 742,go 3 263,50 24 6;9,35 + l 31 , ,s + 4 + 11 916,45 + 94 
Konstanty 287 2 246 433 3442 + 146 + 51 + IIg6 + 53 
Będzin 952 4737 705 6 317 - 247 - 26 + l 58o + 33 

Razem . -l 4371,;5 l 19725,90, 4401,50 l 3-ł418,3sl+ 3o,1sl+ 1 !+14692,451+ 74 

Dnia 30-go września r. 1906 pozostalość wyto- dniówek i zarobili 29 169 rubli. Przeci\!tny zaro
pionego cynku w hutach wynosiła 17 538,90 pu- bek jednego robotnika wynosił na dniówkę l rub. 
dów, pylku cynkowego 4 039,45 pudów. 30 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

We wrześniu r.l906 w 3-ch czynnych hutach było l, zakończony częściową niezdolnością d() 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- pracy i 4-, zakończone wyzdrowieniem zupel-
botników wynosiła 934. Robotnicy odrobili 22 421 nem. J. H. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1906. 

Węgiel kamienny. We wrześniu r. 1906 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskien 

była następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

.l 'I.'~w. Sosno~ieckie. . ~ Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

,, 
" 

" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
Fr~nc.-Wł~skie . ł " 

" Saturn 
Czeladzkie 

Flora . " Flora 
Franciszek . " " 
Mikołaj " " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec II. !I'ow. Grodzieckie. 
Antor.i Dz. Schon i Lamprecht 
Reden I To" w. Fra"nc.-Rosy,.jskie } 
Red en II. l 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Jakób. . 
Wańczyków 

" " " 
" " " Dzierż. M. Żołędziowski. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

Razem . 

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

-~-s::--~---1---~--- l 
- ~ -~ ·!=l ].~ 

'fil j.g~ -~ j.g~ Od początku 
~ [~0::~ t CI) g_&::: Wrzesień roku do 30 
~-< ~ .. ~ ~><o li: września 
~ 0~2 1 ~ o~~ 

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

375 487 2 522 46g 
354691 2 1go862 

441990 
21 955 

321 6oo 
88ooo 

3023 8oo 

175 272 
2 683 500 

584ooo 

30076! 2614941-
317042 2507928-

474 026 4 Ojj 43/ + 
'9 9751 205 675 

395 6oo 3372 l !O + 
6r 100 555 340 -

388 754 3 srr 8so 375 s6o 3 754 367 -
362 174 2 533 88r 356 478 3 071 236 -

2o8 713 '399847 179 257 r 713 040 -

59787 

244 977 
2 42 65, 

554700 
414776 

2922 

32161 

3o8g9 
r84878 

91 654 

6268o -

!04 356 + 
298773 -

I 351038 + 
753 304 + 

74726-

37649-
32036 + 
rg8o-

74 000 + 
26goo-

go 8;o + 
13 194 -

5696-

29 4561-

5350-

20 + 92472 + 4 
II + 317066 + 14 

7 + 10316371 + 34 
9 + 30403 + 17 

23 + 6886!0 + 26 
30 - 2866o- 5 

3 + 242 517 + 7 
2 + 537355 + 2! 

'4 + 3'3 193 + 22 

65 + 2893 + 5 

32 r6r + - - 140621 - 57 
285 _ 1 + :,6 122 + 23 

g6 588 + wg + 79) 332 + 144 
33~43 + 59 + 338528 + g, 

137262 744962 19729 445 o8r - 117 533 - 86 - 299881 - 40 

18700 173395 32405 228835 + 13645 + 73 + 5544° + 32 
13332 60090 - 23040- 13332- 100 - 37050- 62 

- ·- 5 770 59 59° + 5 770 + - + 59 598 + -
15 762 82 246 r 6oo 52 ;6S - r ~ 162 - go - 29678 - 36 

- 38679 48oo 537H) + 48oo + - + !j040 + 39 
2jj00 18712j 24000 2112g8- ljOO- 6 + 24173+ 13 

2273 97g8 6!00 3200o + 3~-':!7 + !07 + 228o2 + 233 
- ggooo 2o86o

1 

r8r6g8 + 2o86o +- + 826g8 + 84 

'497 6 374 r 561 1 II 6;6 + 64 + 4 + s 302 t- 83 
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Podług gatunków wytwórczość węgla we 
wrześniu r. 1906-go była następująca: gatunki gru
be 1780374 ctr. metr. (47,520fo), gatunki średnie 
671493 ctr. metr. (17,92%) i gatunki drobne 
l 295066 ctr. metr. (34,56°/0). 

Dnia 30-go września pozostalość wydobytego 
węgla na koJlalniach wynosiła: gatunki grube 
293 746 ctr. metr., gatunki średnie 235 615 ctr. metr. 
i gatunki drobne 360806 ctr. metr. 

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

Utyto na własne Sprzetlano Raz;em 
potrze by kopalń 

Gatunki grube 24588 l 761558 l 786146 

" 
średnie 51406 611842 663 248 

" 
drobne 307011 978039 1285050 

Razem: 383005 3351439 3 734 444 
Rozchód węgla na. wlasne potrzeby kopalń 

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

RodzaJ rozchodu l Gatunki l Gatunki l Gatunki J 

grube średnie drobne l Razem 

--
OLał diB pracujl\cych, 

opa anie domów zbor-
nych i zabudowań ko- :t-2 228 46933 8677 7783 palnianych . . . . . 8 

Opalanie kotłó1v paro- 2 360 2()8 334 305 l -wy ch 4473 
Skreślono węgiel, któ-

ry stracił wartość . . - - - -

Jtazern 24 s88/ 51 4o61 307 O III 383 oos 

Rozchód węgla sprzedanego sk-ładał się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

l 
Gatunki j Gatunki l Gatunki j 

Rodzaj sprzedaty grube l średnie drobne l Razem 

Sprzeda!!; na kopalniach 97 6g31 47 4031 87 7951 232 8g1 

la~~~iłka . d~o~a~i- ~e- l 648 770/ s6z 0041 884 2641 3 095 038 
Wysył·k n drogi\WOdnl\ 15095 j 2435 j sg8oi 23510 

Jtazem: 117615-~~ 6118421 978039/1351439 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 433 771 
ctr. metr. węgla grubego i 210 ctr. metr. węgla 
średniego. 

W ysylka węgla drogami żtllaznemi podlug 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne .H.azem 

W Królestwie Polskiem I 500162 525 232 878919 2 904 3I3 
Za Białystok . 33 355 1gg8 3 100 38453 

Brześć I4]60 14]60 
Kowel 64662 90o6 2020 75 688 
granicę . 3583I 25 ]OB 225 6-I 824 

Hazem: l I 6487701 s62 oo4\ 884 2641 3 ogs o38 

W e wrześniu roku 1906-go w 25 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 19153. Robotnicy odrobili 
459 67 4 dniówki i z aro bili 620 159 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
l rb. 37 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: l, zakończony śmiercią, 21, za
kończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
454, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
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Dnia 30-go września r. 1906 pozostalość wydo
bytego węgla na kopalniach wynosiła 11871 ctr. mtr. 

Rozchód węgla we wrześniu r. 1906 wyno
sił 58 572 ctr. ~etr. i sklaclal się z następująeych 
pozycyi: l) uzyto na własne potrzeby kopalń 
5 349 ctr. metr., 2) sprzedano 53 223 ck metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składał się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 378 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 4 971 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 19 913 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 33 310 ctr 
metr. Wszystek węgiel, wysł'any drogami żelaz
nemi, pozostał' w Królestwie Polskiem. 

We wrześniu r. 1906 w 2 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników wynosiła 393. Robotnicy odrobili 9428 dnió
wek i zarobili 6 698 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosi{ na dniówkę 71 kop. 
Wypadki nieszczęśliwe z robotnikami były 2, 
zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 

].H. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w marcu r. 1906. 

Surowiec 

• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lejarski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca , 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-14% 1 

" 19-20% l 
manganowy 50-60% l 

" 78-80% l 
krzemowy 

Stare żelazo 
Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 

Wytwór drugi A. 

Bloki zlewne martenowskie 
" pudlowe 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców żarowych 

Razem 

Razem 

" 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 . . 
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 

Wytwór czość IIZa asywdnlu 

l 
Od początku ~l marca 

Marzee roku do d. 81 
marca 

p u d ó w 
- -· 

403 729 I 137867 927 392 
I 003 041 2 256 476 846 240 

147°3 36 553 48746 
ISO 000 328000 188o6t 

- -
- - 127 ]00 

- -· 23 148 
-- -
- l - 52 731 

I 571 473 3 7)8896 2 214024 
10077I 212 039 120 547 
20032 6ozo8 1770I 

2 z87 517 5 896 )Ol l 341 525 
206 524 503 495 190)61 

2494041 6 3999g6 1532 o86 

122 284 289 370 8o639 
'7 118 4593° 3 362 

'7 106 -
- l -

139419 335 407 
l 

84001 
82491 216 934 388og 

104 279 225 233 216 III 

31788 66438 zti 5<'3 

7001 15033 10396 
9219 39359 17 so8 
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Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe i profilowe 

" 
" 

resorowa i sprężyn owa 
narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości większej nad 3 m1n 

" " " " od 3 mm do M 20 włącznie l 
" tło krycia dachów żelazna i stalowa cieńsza od M 20 ( 

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

Obręcze do kól parowozowych, tendrowych i wagonowych oraz koł
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 szynowe 

Razem 

Razem 

l 148 595 
28026 

209726 
82618 
92 265 
26oo8 

180696 

liS 851 
438o2 

210 357 
2 2gG 291 

36783 
235 78o 

13862 
14942 

301 367 

2 820 124 l '39812 
51036 3870 

195 
74 

58o 364 5 972 
205 947 10923 
211720 

72645 
5o6q 

526719 44 523 

2748gl 81483 
107 '07 3186! 
452954 27o86 

5 627539 l 6g4 962 

6ó868 4466o 
484 465 rgo 448 
32 529 8 552 
44763 9185 

628625 252R15 
W marcu r. 1906 ogólna liczba za.trudnio- Biura, slużą jednym więcej dowodem niedbalstwa 

nych r bbotników wynosiła 19 324. Przytoczone w zestawian iu tablic statystycznych przez Cen
powyżej cyfry nie obejmują nast~pujących za- traln e Biuro statystyczne dla przemysłu żelazne
kładów: Nieklań, Ruda Małeniecka i Kamienna, go w Rosyi. 
ponieważ pomimo wielokrotnych upomin ań się o Pomimo wzmożonej wytwórczości surowca 
dan e statystyczne, zakłady te dotychczas żadnych w marcu r. 1906 w porówn aniu z pierwszymi dwo
wiadomości nie dostarczyły. ma miesiącami tegoż roku ogóln a suma wytwór-

Przy porównaniu cyfr wyżej przytoczonych czości surowca w pierwszym kwartale r. b. j es t o 
z dan emi Centralnego Biura statystycznego dla wiele niższą, niż w tym samym okresie czasu roku 
przemysłu 7.elaznego w Rosyi na każdym kroku 1904, który to r ok słusznie możn a uważać za nor
widoczne są różnice. Nie zestawiamy ich tutaj malny pod względem stanu przemysłu żBlaznego 
szczegółowo, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele miej- w Królestwie l:'olskiem. Natomiast ogóln ą wy
sca; osoby zaś, inte resujące się tą sp rawą, odsy- twórczość w pierwszym kwartale r. b. pólwyro
łamy do wydawnictwa Centralneg o Biura staty- bów żelaznych i stalowych oraz wyrobów goto
stycznego dla przemysłu żelaznego w Rosyi: " Swod wych można uważać prawie za normalną , l")nie
statisticzeskich da1znych po żelezodietatielno; promy- ~ waż tylko nieznacznie byla niższą od wytw órczo
szlennosti- :lfart 1906" . ści w tym samym okresie czasu r. 1904, co przy-

Wiadomości .te, jako da;ls.zy ciąg wykazywa- / pisać, głównie należy wzmożonej działalności za-
nych przez nas medok!ad nosCI prac Centralnego . k!adow żelaznych w marcu r . b. J. H. 

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

Surowiec 

" 

Wytwór pierwszy. 
lej arski 
dla dalszej przeróbki 

w Y t w ó r 

rok 1905 
l Od puczf\tku w marcu roku d<> 31 

marca. -
p -

l 9267971 
8 8o8 128 

5 68; s871 
25135011 

c z o ś ć z a p a s Y 
rok 1906 Dnia 31-go l Dnia 31-go l Od poCzf\tku marca 

l 
marca 

w marcu roku do Sl r . 1905 r. 1906 
marca 

u d ó w 

2021 2471 486o992 817771 :-l l 6788 38 2 
864 -6s 2'l. o o6 2 6 2 18o2 71 . 5 5 4 5 -l?ti 5 5 5 
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Surowiec bez wymienienia nazwy 
Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% Mn . 

" " 19-20~ Mn. 
" manganowy 50 - 60% M n 

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

Razem 
Stare żelazo . 

2 fJ87 471 

331 if59 
20 344 

131 797 
2 615 

132 200 
82 407 
-

14423 728 
885 539 

Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 
Razem 

_lo67923 

Wytwór drugi A. 
Bloki 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 wodociąga we z po 

łączeniem kołnierzowem i mufowem 
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 mm wysokości 
Szyny dla kolei konnych i "Feniks" . 

" " dróg żelaznych parowyflh d o 
8,32 ±. 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 

3953462 

2478 999 
717922 

10564 200 
1147 487 

42661 
131 483 

15 o82 752 l 

l 050049 

281 O'J7 

'75 820 
4433 

l 5" 379 

5 522 227 

1216173 

8s5 597 
-

1853 ]68 

100095 1 

493' 440 l 
68 "3 
9070 
5 324 

8 349 soo l 28488go 

8gg3?6 334624 
33 252 14446 

444 521 223 goo 
li 733 7095 

385 072 201 go6 
202 ()81 '31 903 
- -

41 '47039 '4431 7?6 
3932833 1278 325 
6 142 785 2854024 

10075 6J8 4132 349 

5462 8g8 '919 56o 
2114544 840236 

26920 573 11837 110 
3o84 528 l 158937 

10928g 37014 
418626 121 46g 

38110458 l) 9'4 326 l 

26g8918 l o83668 

736 371 347 290 

464 515 101231 
8913 l , s95 

3go8 717 1 534~4 

, 3326658 5815895 

1893 423 1618858 

1687004 8oo3'4 
62682 4'2642 

5058 773 1467'5 1 

282776 !Ol 5'4 

1I857o65 5457009 
J82 527 8g 137 
29879 !6373 
15 257 4971 

1906 

7952 571 8 502 100 8201 593 
831 970 972994 l 074957 
24949 24~ JOl 261 o86 

458636 667903 66ó716 
15 216 56 s7o 8gs86 

549 7~1 387 486 388 241 
148912 279720 376 500 
- - 30g6J 

38J48040 l 44?69 158 l 43058295 
4485 510 2295 623 l 36ss 211 
7 171 '55 57g6 387 l 6253888 

w 656665 8 092 0!0 9909099 

48so 108 975 ·22 403 588 
168g852 65 736 so 15& 

3' 428 623 6;67 s8s 7 47' 528 
313088g l 530 425 l 1?(5o3? 

12y 114 49213 38828 
345 ()88 24809 103 373 

4' 574574 9636?tio l 9248 s6z 

2749 682 '943 734 2130626 

835 Bs3 283050 3o1 566 

272 895 652 881 j 9?6745 
10048 9665 ,g 891 

3868 478 2889 330 ~427828 

'5992 597 5352064 546g 223 

3271 483 - -

'2300 go8 2321 018 2::,87 332 

77 292 43 l lO 43 56g 

3460 461 3666756 3364948 

28o 86; 272 177 184268 

13905 6g4 10755 7'4 10755 572 
237 3g8 009?(5 84121 
44251 64579 67]68 
!O 749 1694' 13940 
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al 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy 
Blacha żelazna i stalowa grubości pona 

3 llll/l. 
Blacha żelazna i stalowa grn bości od 

3 mm do M 20 włącznie 
dachowa żelazna i stalowa gru -" 
bości poniżej ~~ 20 

i Żelazo i stal uniwersalne szerokośc 
150 do 600 mm włącznie ora z 
żelazo do wyrobu rur 

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

l 
' 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 
nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce wytłoczki od 
wyrobu obręczy l 

Razem ! 

Wytwór czwarty 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i pod kładki 

Razem 

l 

l 

s69 361 

l 113 499 

279 572 

l 277 241 l 

386 555 

361 167 

158616 

269426 
13 4S5 017 

172031 
328 204 

5 0028 5 l 

W marcu r. 1906 ogólna liczba za trud nio-
nych robotników wynosiła 263 465. . 

Wytwórczość surowca w marcu r . 1906 wska
zuje dalsze wzmożenie działalności zakładów że
laznych po gwałtownym spadku wskutek bezro
bocia w końcu roku 1905. Mimo to wytwórczość 
w miesiącu sprawozdawczym jest o wiele mniej
szą od wytwórczości w tym samym okresie cza
su r. 1904. Suma ogólna wytwórczości surowca 
w pierwszym kwartale r. b. również jest o wiele 
mniejszą od od wytwórczości w tyrh samym okre
sie czasu r . 1904 a na>Vet i r. 1905. 

W ytwórezość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych dosięgła w marcu r. 1906 zn acznych roz
miarów, przewyższając nawet wytwórczość w 
tymże miesiącu r. 1904. Zapasy pólwyrobów że
laznych i stalowych w maren r. 1906 zwiększyły 
się nieco, lecz były mniejsze, niż zapasy w marcu 

W kólku osób, mających do czynił:lnia ze 
statystyką przemysłową, powstało niedawno pyta
nie, czy możel.mem jest na podstawie materyalów 
statystycznych ministerstwa komunikacyi zesta
wienie obrazu spożycia paliwa w danym kraju, 
jaką ku temu należałoby posilkować się metodą, 

l 455 456 766 818 2 1886]6 385 003 474 599 

2624 820 93546g ~489 5°9 l 003 8g4 l 004047 

76s 053 261 g8o 6g9714 6]6664 582 9<)8 

3261 327 1242 073 3 357 657 6823 853 6433 649 

l 

849458 376 338 927790 370212 333 290 

88g643 452634 l 111675 287811 3g6410 

386o76 1]6 85o 442099 128 378 174 239 

570035 2g8903 788718 - -

31871254 14 109°34 35 595 539 27 477 q6 27100750 

394971 162 515 392 277 319 21 5 313 385 
745 ss8 i 373 377 839 729 420473 482 !61 

l l o 2 4 5 9 l 8 2 535 9 l 122006 3 739 688 79) 54 6 

r. 1905 i 1904. 
\Vyt.wórczość wyrohów gotowych w marcu 

r. 1906 można zaliczyć do najwyższych, jakie tra
fiały się w dziejach przemysłu żelaznego w pań
stwie Rosyjskiem; wytwórczość zaś w pierwszym 
kwartale r . 1906 zajmuje miejsce środkowe między 
wytwórczością roku 1905 i r. 1904. 

Musimy znowu zaznaczyć, że w tablicach 
statystycznych Centralnego Biura statystycznego 
dla przemysłu żelaznego w Rosyi za marzec r. b. 
znajdują się liczne błędy, których dla braku 
miejsca nie możemy wykazywać szczegółowo, in
teresujących się zaś tą sprawą odsyłam? rlo wy
dawnictw wymienionego Biura, zaznaCZ<~ IIIY jed
nak, że tablice statystyczne za marzec r. b., jak
kolwiek nie są wolne od błędów, lecz naogól wy
konane są staranniej, niż za marzec r. 1905, w 
którym blędów jest bardzo dużo. J. H. 

czy wskazany rnateryal zasługuje na zupełne za
ufanie, a zatem czy uzyskany tą drogą calo
kształt spożycia od powiada rzeczywistości. 

Praca niniejsza ma dać na to odpowiedź. 
Ograniczylem się w niej tylko Królestwem 

Polskiem i kilku ziemiami przyleglerui z tego 
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względu, że da nam to możność rozstrzygnięcia 
również pytania o mieiscach spotkania się węgla 
dąbrowskiego z węglem donieckim. na poludniu 
i wschodzie i z węglem angielskim na północy. 
Nadto otrzymane liczby dadzą nam pewien obraz 
uprzemysłowienia rozmaitych Dkolic naszego kra
ju w założeniu, że przemysł jest u nas głównym 
spożywcą węgla. 

Najświeższ;r materyał, jaki posiadamy pod 
postacią wykazow ruchu towarowego dróg żelaz
nych, odnosi się do roku 1904. Jest to tem ko
rzystniej, że w roku tym życie ekonomiczne kra
ju jeszcze bilo więcej normalnem tętnem, niż w 
roku następnym, a zatem i wnioski, na opraco
waniu materyału tego oparte, lepiej mogą być 
uzasadnione. 

Wykazy, o których mowa, zestawione są w 
ten sposób, iż dla każdej stacyi podane są w ty
siącach pudów liczby przybycia i liczby wysy
łek, np. dla kolei drogi Warszawsko-Terespolskiej 
znajdujemy dla węgła kamiennego następującą 
tablicę: 

Stacye 
Wysłano Przybyło 

ze stacyi na stacye 

Warszawa. 
Rembertów 
Miłosna 
Mińsk . 
Mrozy . 
Brzósków 
Siedlce . 
Łuków . 
Międzyrzec 
Biała 
Ohotyłów 
Terespol 
Brześć . 

202 

4 
56 

l 
4 

2424 
l 

353 

331 
4 

61 
73 
5 
3 

1355 
H 
11 
32 
8 

19 
l 129 

Razem 3 045 3045 

Wykaz ten daje słabe pojęcie o ruchu wę
gla na kolei: prawie wszystkie stacye przyjmują 
i wydają ładunki. Pochodzi to częściowo z prze
jęcia wagonów na stacyach węzłowych, częścią z 

Charakter {Drogi, łączące się 
Stacya 

węzła w węźle 

l 
Gołonóg - Dęblin Skar:Zysko Tranzyto-

wy Skarżysko - Ostrowiec 
Skarżysko - Koluszki 

przepisania listów frachtowych, częścią zaś z fak
tycznego naładowania węgla ze składów. Aby 
jednak dać pełny obraz ruchu, należy wyprowa
dzić różnice pomiędzy liczbami obu kolumn, t. j. 
nadwyżki wysyłek nad przybyciem i odwrotnie. 
Otrzymamy wówczas: 

------~-----------------

S tacy e 

Warszawa. 
Rembertów 
Miłosna 
Mińsk . 
Mrozy . 
Brzósków 
Siedlce . 
Łuków . 
Międzyrzec 
Biała . 
Ohotyłów 
Terespol 
Brześć . 

Razem 

l\ adwyżka Nadwyżka 

wysy łek przybycia 
ze st acyi na stacyę 

2410 

2410 

129 
4 

57 
17 
5 
2 

1351 

10 
32 
8 

19 
776 

2410 

Widzimy stąd, że cala ilość węgla, przyjmu
jąca udział w ruchu pomiędzy stacyami, wpływa 
na linię z odnogi Gołonóg, Dęblin, Łuków w ilo
ści 2410 tys. pudów; z nich 1565 t. p. zostaje 
skierowaną w stronę Siedlec i Warszawy, 845 t. 
p . zaś w kierunku Brześcia. Nie należy wpraw
dzie rozumieć tego literalnie, t. j. że z 56 t. p., 
przybyłych do Mińska , ani jeden wagon nie po
szedł dalej ani do Milosny ani do MroziSw; prze
ciwnie możebną jest wymiana węgla pomiędzy 
stacyami w szerokim zakresie. Tablica daje nam 
jednak faktyczny stan bilansowy tej wymia
ny, albowiem tylko drogą zbilansowania moż
na <?kreśli.ć charakter i sens wszelkiej wymiany 
wzaJemneJ. 

Bardziej złożonym jest rachunek st.acyi wę
złowych, gdyż tam uwzględnić trzeba nadwyżki 
ruchu dla każdego łączącego się w węźle kierun
ku. W ędów takich w obrębie Królestwa Fol
skiego jest 28; oprócz tego w sferę jego wpływu 
ekonomicznego wchodzi 5 stacyi węzłowych Ce
sarstwa. Przytaczam tutaj dla przykładu 8 naj
bardziej charakterystycznych wypadków. 

Liczby surowe Nadwyżka Saldo ostateczne 

wykazu wysy- l b . wy,yl-1 ""''"' ministerstwa lek przy yCia ki na miejscu 

l 27 22785 22 758 l -
1'7161 4 17157 - l 
5248 29 5219 -

22 436 1 22 8181 22 3761 22 758 - l 382 
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Siedlce Tranzyto- Warszawa -Brześć 
wy Siedlce- Ostrolęka 

Brześć 
1 Tranzyto- Vvarszawa -Brześć 

wy Brześć - CheŁm 
Odesa - Grajewo 
Brześć - Moskwa 
Brześć - Brańsk 

Łódź Spożyw- Warszawa - Kalisz 
czy Koluszki - Łódź 

Słotwiny - Łód~ 

Ostrowy Wyłącz- Częstochowa - Herby 
nie tran- Ostrowy - Blachownia 
zytowy 

Sosnowiec Ekspedy- Sosnowiec - Ząbkowice 
cyjny ze stacyi własnej, 

z kolei pruskich 
Sosno wiec-Strzemieszy c e 

ze stacyi wł'asn ej 
z kolei pruskich 

'Kazimierz Ekspedy- Sosnowiec-Strzemieszyce 
cyjno· Granica- Kazimierz 

tranzy-
t.owy 

Ząbkowice Sp ożyw- Sosnowiec- Ząukowice 

czo-tran- Granica- Ząbkowice 

zytowy 

Sieć dróg żelaznych, objęta w obecnem ob
rachowaniu, leży w obrębie następujących stacyi: 
Sosnowiec, Granica, Ostrowiec, Odesa, Ki,iów, 
Brańsk, Moskwa, Petersburg, Wierzbołowo, Gra
jewo, Mława, Ciechocinek, Kalisz i Herby. Sta
cye tej sieci w r. 1904 wysłały i przyjęły 524 678 
tys. ;pudów węgla kamiennego. Z ilości tej trze
ba s1ę wyrachować: które stacye wysyłają i któ
re spożywają? 

Jeżeli rachunek zbilansuje się, arytmetycz· 

97~ \ 
135~ l 

9731 
~351 l 

l 
980 l 13581 9731 1351 l - l 378 

353 1 1129 - 776 l l 21 - 21 -
34 l 390 - 356 

l 701 l - 701 -

254 1 203 51 -

1363 l 1722 l 773 l 1132 - 359 

295 11 284 
42 8631 l 128 42991 -

l 7 659 - 7 658 

~24 1 50661 l 284 l 50521 - 50237 

-

l 

236 

l 

-

l 

- l 
l 

236 - 236 236 i 

l l l 2-;-l l 236 236 236 - -

l l 99358 l 
18195 ( G70 116883 -

568 t 352 
l 

6361 6146 -
l 

-
124266 l l 022 1 1~3244 l - 123 244 -

14 028 2 14026 - l l 
15 6479 6 464 l -

140431 6481 114 026 l 6464 7 562 -

24 936 6537 18399 -

l l 5677 26118 - 20441 

30613 132 G55 118 389 l 20 441 - 2042 

nych i metodycznych pomyłek w nim niema; je
żeli zaś pomimo to spotykamy się niekiedy z wy
nikami. niezgodnymi z rzeczywistością, błędów 
szukać należy w materyale surowym. 

Wyliczam poniżej stacye, uszeregowane w 
stosunku nadwyżki ich wysyłek lub spożycia. 

N a zasadzie usystematyzowanego w ten spo
sób materyału można przystąpić do opracowania 
obrazu ruchu węgla. 
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Stacye z nadwyżką 

wysyłek 

W obrębie Królestwa Pol
skiego 

Sosnowiec. 
Dąbrowa 
St.rzemieszyce 
Granica. 
Gołonóg 
Niwka. 
Kazimierz. 
Sielce . 
Koluszki 
Będzin o 

Myszków o 

Herby . . 
Wierzholowo 
Słotwiny 
Małkinia. 
Mława 
Tłuszcz 
Minkowice 
Łapy 

W ziemiach przyległych 
Cesarstwa 

Koziatyń . 
Birzuła 
Wilejka 
Kijów kolei 

Kijów-Kowel 
Homel. 
Dynaburg 
Petersburg 
kolei Warszawskiej 
Orany o 

Wiaźma 
Mińsk poleski 
Rzeczyca . o 

Smoleńsk . . 
Baranowicze o 

Żabinka 
Rudziszki o 

Luborni 

Razem w obrębie Kró· 
lestwa Folskiego . 

Razem poza obrębem 
Królestwa Folskiego 

Suma ogólna 

i-RZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

W ysył- Przy- Nadwytloa 
wysyłki 

nad przy
byciem ka bycie 

124266 

l 
49089 
53435 

l 18184 
11194 
10175 
14043 
7515 

56251 
3088 

248 2 233 
171 
i37 
825 

23 
140 
14 
321 

13163 
11634 
2616 
2730 

970 
433 
169 

146 
58 
46 
25 
16 

4 
2 
2 
4 

l 022 123244 
18796 30293 
38369 15066 
6358 11826 

337 10857 
- 10175 

6481 7562 
- 7515 

49946 6305 
56 3032 

1278 970 
- 233 
- 171 

l 136 
780 45 
- 23 
119 2i 

5 9 
29 3 

173 
190 

3 
1359 

29 
62 
lO 

67! 
2 
9 
2 
4 
2 

3 

12990 
11444 
2613 
1 371 

941 
371 
159 

79 
56 
37 
23 
12 
2 
2 
2 
l 

351 063 123 577 227 486 

32 018 l 915 30 103 

383 0811125 492,257 589 

Stacye z nadwyżką 

przybycia 

W obrębie Królestwa. Pol
skiego 

Warszawa . . 
Łódź, Karolów i Chojny 

Ostrowiec o • • 

Poraj . . · 
Zawiercie . . 
Częstochowa . 
Pabianice . . 
Wierzbnik 
Wloclawek 
Żyrardów 
Piotrków , 
Lublin . 
Tomaszów 
Kielce . 
Kutno o 

Zgierz . 
Radom 
Ząbkowice 
Pniewo 
Łowicz 
Pruszków 
Radomsk 
Nieklań 
Rudniki 
Miechów . 
WoJbrom , 
Grodzisk . 
Łazy ; 
Opoczno o 

Krośniewice 
Rabsztyn o o 

Skierniewice . 
Błonie o 

Ciechanów 
Sochaczew 
Zduńska W ola 
BukowiJO . 
Modlin 
Nowy Dwór . 
Trawniki o o 

Sieradz 
Jędrzejów 
Skarżysko 
Siedlce 
Jabłonna 
Chęciny 
Pilawa o 

Ciechocinek 
Głów no 
Chelm o 

. l 

l 
Wysyl- Przy-

ka bycie 

15104 
424 

4 

15 
22 

1 
2 
2 

178 
38 
1 

21 

30613 

8937 
199 

l 
7 

2 
2 

24 

8 
20076 

l 
l 
4" 

3 
22436 

980 

4 
478 

47 

71458 
56128 
13011 
11358 
9997 
9763 
3953 
3912 
3592 
3437 
2936 
2649 
2546 
2342 
2220 
2151 
2052 

32655 
2022 

10694 
1665 
1452 
1416 
1235 
1228 
1087 
1022 

942 
952 
769 
774 

20823 
737 

' 730 
677 
658 
640 
528 
413 
408 
398 
398 

22818 
1358 

364 
358 
815 
298 
262 
3021 

1906 

Nadwytka 
przybycia 
nad wy-
oyłką 

(spotycie) 

56354 
55704 
13007 
11358 
9982 
9741 
3953 
3911 
3590 
3435 
2758 
2611 
2545 
2321 
2220 
2151 
2052 
2042 
2022 
1757 
1466 
1451 
1409 
1235 
1226 
1085 
1022 

942 
928 
769 
766 
747 
737 
728 
677 
658 
640 
527 
412 
404 
398 
395 
382 
378 
364 
354 
337 
298 
262 
255 

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



M 12. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 351 
---------------------------------

Rogów 
Kłomnice 
Kun ów 
Końskie 
Blachownia 
Czerwony Bór , . 
Mińsk .Mazowiecki . 
Gorzkowice 
Pulawy 
Dęblin , 
Sulejów 

Drobne stacye na kolejach: 
MJawa- Kowel 
Gołonóg - Dęblin 
Skierniewice - Aleksan dr. 
Warszawa- Kalisz 

Siedlce- Ostrolęka-Łapy 
Z abkowice- Warszawa 
Lliblin -Łuków 
na pozostał'ych liniach 

l 
246 l 
247 

l 240 
6 248 

236 
235 

60 293 
222 

1 218 
17036 17213 

174 

23 996 
11 450 
68 489 

312 
l 248 

199 
188 

2848"1 3803 

246 
246 
239 
242 
236 
235 
233 
222 
217 
177 
174 

973 
439 
421 
312 
247 
199 
188 
955 

Razem w obrębie Kró-
lestwa Folskiego 119 6931340 660 1220 967 

Nadwyżka 
W ysył- Przy -

ka bycie wysyl- ~ przy-
ki bycia 

W ziemiach przyleg
łych Cesa,·stwa 

Wilno . 
Kowel . 
Białystok. 
Brześć . 

.Pomniejsze stacye 
na liniach 

Odesa - Grajewo 
Białystok - Petersb. 
Brześć - Brańsk 
Kowel- Kijów 
Brześć - Moskwa 
Landwarowo-Kowno 
Landwarowo 
Nadniemeńskiej . 
Brześć 
Dorohusk 

7 
6403 

129 
1363 

200 
i3 
61 

153 
81 

269 

2400 
8108 
1092 
1722 

27 340 
1085 
1053 

864 
963 
359 
302 

9 
3 
1 

2393 
l 705 

963 
359 

27140 
1072 

992 
864 
810 
278 
33 

9 
3 
1 

Razem poza obrębem l / l 
Królestwa Polskiego

1
_8_6_79+_45_30_1+---+-3_6_6_2_2 

Razem stacy.e spo- \ l l 
żyw aj ące 128 37 .• 2.~-?8_.;.5_9_61-\---..1.2_5_7_5_8_9 
Stacye wyłteznil tranzytowe 
Widzew 129H9 [ 12 989 
Ostrowy 236 j 236 

·~-~----~----+----
Bilans ogólny 524 678 524 678 257 587 257 587 

Bilans Królestwa Pol-
skiego 

351040 123 577 227 486 Siacye z nadwyżk' wysyłek -
" " ,. przybycia 119 716 340660 - 220967 
" wyłącznie Iranzytowe 13225 13225 - -

Saldo - 6519 - 6519 

Bilans 483 981 /483 981 ;227 486 /227 486 

Bilans ziem przy Ie gł)'Ch 

l Cesarstwa 
Saldo 6519 - 6519 -
lacye z nadwyżk·o wysyłek 32018 1915 30103 -

przybycia, 8679 45301 - 36622 ., 
" " 

s 

l 47 216 / 47 216 1 36 622 1 36 622 

Spożycie węgla w obrębi2 stacyi zagłębia 
Dąbrowskiego oblicza się, jak następuje: Wy
twórczość węgla w zagłębiu Dąbrowskiem podlug 
statystyki Rady zjazdu przemysłowców górni
czych Królestwa Folskiego wyniosla w r. 1904: 
węgla kamiennego 46195 629, węgla brunatnego 
860016, razem 47 055 645 cent; metr. Z ilości tej 
na własne potrze by kopalń użyto 4159000 i 
97107, razem 4 256107 c. m., wysiano zaś na ryn
ki 42 720 308 i 779 048, razem 43 499 356 i różnice 
pokrywają saldo zapasów. :Sprzedaż na kopal
niach wyniosla 3010 713 i 231613, razem 3 242 326, 
wywóz wodą węgla kamiennego 129646, wywóz 
zaś drogami żelaznemi 39579949 i 547435, razem 
40127 384 e. m. Węgiel brunatny w cal ej ilości 
został spożyty w o brębil3 Królestwa F oJ s kiego. 
Z ogólnej zaś ilości węgla kamiennego, wysłane
go drogami żelaznemi, pocUug tejże statystyki, 
pozostało w kraju 37 460278, wysłano za granicę 
1103 664, do Cesarstwa 7.aś poszło w kierunku na 
Białystok 96202, na Brześć 94426 i na Kowel 
825379 c. m. 

W pudach bilans ruchu węgla w z: 1.:;tębiu 
Dąbrowskiero przedstawia się j ak następuje: 

Przychód. 
Wytwórczość węgla na kopalniach 287 274 713 
Saldo z zapasów . . . . . . 4 272 390 

R a z e m 291 547 103 

Rozchód. 

Rozchód węgla na potrzeby ko-
palń . . . . . . . 

Sprzedaż na miejscu . . . 
Wywóz drogą wodną . . 
Wywóz drogami żelazneroi węgla 

brunatnego . . . . 
węgla kamiennego: 

w obrębie Królestwa 
Folskiego 228 694 997 

za Białystok . 587 313 

25 983 533 
19 794400 

791489 

3 342 091 
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w kierunku na Białystok . 
na drodze Wierzbolowo-Kal-

za Brześć . 
za Kowel . 
za granicę 

576 471 
5 038 940 
6 737 869 241635 590 kuny . . 

872 

115 6519 

Raz e m 291547103 

Posilkując się tem1 danemi, możemy ulażyć 
następujące obliczenie ruchu węgla w zaglębiu 
Dąbrowskiem. 

Przychód. 

Przywóz węgla z pruskiej 
tys. pudów 

sieci kolejowej . . 24 340 
Przywóz węgla z austrya-

ckiej sieci kolejowej 9 039 ..,...-."--
Wytwórczość miejscowa kopalń . 
Zmniejszenie zapasów . 

Razem 
Rozchód. 

Rozchód węgla na potrzeby kopalń 
Wywóz drogą wodną 
Wywóz za granicę . . . . . . 
Wywóz poza obręb zagłębia Dą-

browskiego (nadwyżki wysy
łek stacyi, leżących w obrę-
bie zagłębia) · , 

Saldo (spożycie pożyteczno węgla 
w obrębie zaglębia Dąbrow· 
skiego) 

33 379 
287 275 

4272 
324926 

25984 
791 

6 738 

220 540 

70873 
R a z e m 324 926 

Bilans ogólny ruchu węgla w calem Kró
l€\stwie Polskiem wyraża się w następujących 
liczbach: 

Przychód. 
Przywóz węgla z zagranicy: 

przez Granicę . 
Sosnowiec. 

• 
" 

Herby . . 
WierzboJowo 
Mławę . 

9039 
24 340 

233 
171 

23 
Wytwórczość węgla w zagłębiu 

Dąbrowskiero . . 
Zmniejszenie się zapasów w zagłę

biu Dabrowskiem . 
ZmniejRzenie się zapasów poza obrę

bem zagłębia Dąbrowskiego . 
Razem 

Rozchód. 
Spożycie węgla na potrzeby kopalń 
Spożycie pożyteczne węgla w ob

rębie zagtębia Dąbrowski.ego . 
Wywóz węgla kolejami do pozo

stal'ych miejscowości Królest.wa 
Folskiego . 

Wywóz drogami wodnemi 
Wywóz za granicę . . . 

Wywóz do Cesarstwa: 
w kierunku na Kowel 

" " 
na Brześć 

4909 
623 

33806 

287 275 

4 272 

6 519 
331872 

25 984 

70873 

220 967 
791 

6 738 

Razem 

Bilans przyległych ziem Cesarstwa. 
Przychód. 

Przywóz z Królestwa Fol-
skiego . . . . . . 6 519 

Przywóz z zagłębia Do-
nieckiego . 26 802 

Przywóz z portów bałtyc
kich 

Zapasy miej10cowe . 

Spożycie . 

3 217 
84 

331872 

36622 

36622 

Liczby wywozu węgla dąbrowskiego rozmą 
się nieco .od cyfr cytowanej powyżej pracy, wy
magają zat em wyjaśnienia. 

Droga .iYHawa-Kowel otrzymuje z linii Goło
nóg-Dęblin 14 020 t . p. nadwyżki wysyłek, oprócz 
tego w Minko wicach 9 t. p.; z ilości tej stacye 
w obrębie Królestwa Folskiego spożywają 9120 
t. p., do Cesarstwa zaś idzie 4 909 t. p. 

N a drogę Warszawa-Brześć przy bywa z li
nii Dęblin-Łuków 2 410 t. p., z których pozostaje 
na stacyach Królestwa Folskiego lub przechodzi 
na inne odnogi w kraju 1634 t. p., 776 t. p. zaś 
przechodzi do Brześcia. Z tej ostatniej ilości po
wraca do Królestwa Folskiego do Grajewa 135 t. 
p. i clo stacyi ziem Siedleckiej i Lubelskiej od
nogi Chełmskiej 18 t . p., razem 153 t. p., właści
wie przeto w Cesarstwie spożywa się 623 t. p. 

Na drogę Petersburską przybywa w Warsza
wie 493 t. p. i w Małkini 774 t. p ., razem l 267 
t. p .; z nich w obrębie Królest.wa Folskiego po
zostaje 258 t. p. , do Cesarstwa przechodzi zatem 
l 009 t. p., z tej ostatniej ilości wraca jednak dro
gą Nadniemeńską na stacye ziemi Suwalskiej 137 
t. p. , w Cesarstwie zatem spożywa się 873 t. p. 

Droga Wierzboławo-Land warowo przyjmuje z 
Prus 171 t . p., z tych na stl_lcyach ziemi Suwal
skiej pozostaje 5o t. p., na Zmudź i Litwę prze
chodzi 115 t. p.; razem 6 519 t. p. 

Ostatnia liczba powtarza się w bilansie dwu
krotnie, oznacza ona również nadwyżkę wysyłek 
nad przybyciem na stacyach poza obrębem zaglę
bia Dąbrowskiego. mianowicie w Koluszkach 6 305 
t. p., 81otwin ach 136 t. p., Małkini 45 t. p., Tłusz
czu 21 t. p. , Minkowicach 9 t . p. i Łapaeh 3 t. p., 
razem 6 519 t. p. Trudno przy puszc zać, aby sta
cye powyższe mogły ze sklarlow załadować po
dobne ilości węgla. Musi tu być jakaś manipu
lacya na węzłach kolejowych, niewłaściwie zare
jestrowana w statystyce a mająca związek z wy
wozem węgla do Cesarstwa. Inaczej trudno wy
śledzić, skąd pochodzi węgiel, przeznaczony na 
wywóz. Nie z zagłębia Dąbrowskiego, gdyż sta-
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?Ye Króles.twa Folskiego spożywają ty~e węgla, 1 powinnaby dopr~wadzić tako~e do ostat~cznej 
1le wysylaJą stacye zagłębia Dąbrowskiego plus formy opracowama: w tym razie można umknąć 
przywóz przez Herby, Mlawę i Wierzbołowo. W błędów mylnej rejestracyi. 
tern tkwi błąd układu statystyki kolejowej. Sta- Oprócz tego można wyprowadzić kilka uogól-
cya Koluszki nie może mieć 6 305 t. p. nadwyżki nień z dziedziny geografii przemysłowej. 
wysyłek nad przybyciem. Aby wprowadzić po- W Królestwie Polskiem wyodrębniają się 
praw.ki,_ z_muszeni jesteśmy odyowiednio p~wię · n~stępują<.:e ~gniska ~rzemysłu, których znacze
kszyc hczoy wywozu z zag1ębta Dąbrowsktego, me cechuJe s1ę spożyCiem węgla. 
mianowicie z 220 540 t. p. do 227 059 t. p. i zmniej- Zagłębie Dąbrowskie . . 64 354 tys. pudów 
szyć liczbę spożycia pożytecznego w obrębie za- ~arszawa. , Pruszków, Grodzisk, 
głębia Dąbrowskiego z 70 873 t. p. do 64 354 t. p. Zyrardów, Błonie . . . 63 014 " 

" W skutek tej :r.miany ogólny bilans węglowy Łódź, Pabianice, Zgierz . . . 61 808 " 
Królestwa Folskiego wygląda, jak następuje: Częstochowa, Poraj, Blachownia, " 

Przy c h 6 d. Rudniki . 22 570 " " Przyw6z z zagranicy 33 806 Ostrowiec. _Stara.chow~ce,_ Skar-
Wyhórczość zagłębia Dąbrow- żysko, Ntekłan, Kon_she . 19190 " " skiego 287 275 Wł'~ctawek, ~~tn?, Pme":o, ~o-
Zmniejszenie zapasów w zagłębiu w~cz, KrosmewiCe, ~lnerme-

Dąbrowskiem 4 272 Wice, Sochaczew, N1eszawa, 
Aleksandrów. Ciechocinek 12 501 " 

Razem 

Rozchód. 
325 353 Ząbkowice , Ła~y , Zawiercie . 12 966 " 

Piotrków, Sulejów, Tomaszów, 
Opoc:r.no . . . . . . . . 6 405 " 

Ziemie Królestwa Folskiego na 
Spożycie węgla na kopal- " 

prawym br:r.egu Wisły 8 225 " 
niach zagłębia Dąbrow-
skiego . 25984 

Spożycie pożyteczne w ob
rębie zagłębia Dąbrow-
skiego 64 354 

Spożycie w pozostałych miej
scowościach Królestwa 

Istnieją zatem trzy bardziej ześrodkowane 
ogniska przemysłu wielkiego: zagłębie Dąbrow-

90 R38 ski e, Warszawa i Łódź, z których każde spala 
rocznie od 60 do 65 mil. pudów węgla. 

Z 286 mil. pudów spożycia węgla zaledwie 
8 1

/ 4 mil. idzie na prawy brzeg Wisły czyli nie
spdna 3 ~; stosunek ten wyraźnie cechuje cha-

Folskiego . 220 967 
Wywóz tamże drogami wod

nerui . 791 221 758 rakter gospodarstwa ekonomicznego w obu dziel
nicach kraju. Jeżeli zważymy, iż ziemie prawe
go brzegu Wi sty lepiej są uposażone w sieć dróg 
żelazny c h, przyczyny slabego ich uprzemysłowie
nia szukać należy nie w braku komunikacyi , lecz 
raczej w drożyznie taryf przewozowych. 

Wywóz za granicę 
Wywóz do Cesarstwa 

6 738 
6 519 13 257 ----
R a z e m. 325 353 

Nasuwa się stąd wniosek tej treści, że każda 
:instytucya, ogłaszająca materyaly statystyczne, Fnustyn Rasiński. 

J rzegfąa flferatury górniczo- fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnal (1906). Wrzesień. a) W. Mo· 
żarow. Nowe systemy generatorów dla węgla l~a
mielmego (pocz.). Artykuł jest streszczeniem waż
niejszych prac o generatorach, ogłoszonych w os
tatnich latach w niemieckich i francuskich cza
sopismach technicznych. W pierwszej częsc1 
autor podaje wiadomości ogólne o generatorach, 
a mianowicie: warunki, jakim powinien odpowia
dać generator dobrze urządzony; wymagania, sta
wiane odnośnie do własności wytwarzanego gazu 
i procesów, zachodzących skutkiem spalania róż
nych materyałów opalowych; wpływ pary wodnej 
i gorącego wiatru na sprawność generatorów; po
stępy w budowie rusztów, mające na celu ciągle 
usuwanie popiołu i żużla; oczyszczanie gazu od 

pyłu i smoly. b) A. Jfitinskij. Opis niektórych llo
palń i hut żelaznych w pólnocnej Hiszpa11ii. Autor 
opisuje kopalnie rudy żelaznej w okolicach Bil
bao i Santander oraz hut żelaznych w Altos Hor
n os i Sestao. c) Opracowanie środków, majqcych 
na celu poriniesiellie dochodowości skarbowych zallla
dów górlliczych 1za Ur<~lu. Protokól posiedzenia 
Górniczego komitetu naukowego z d. 23 grudnia 
r. 1905. Zapoznawszy się z treścią referatu na
czelnika głównego skarbowych zakładów na Ura
lu o obecnym stanie tych zakładów i o projekto
wanyeh niezbędnych reformach, mających na ce
lu podniesienie ich pod względem ekonomicznym, 
oraz wziąwszy pod uwagę wnioski komisyi, dele
gowanej w r. 1902 dla zapoznania się z dzialalno-
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ścią zakladów skarbowych na Uralu, komitet po
wziął uchwały następujące: l) Należy niezwłocz
nie zastosować taki system rachunkowości, któ
ryby umożliwił dokładną kalkulacyę otrzymywa
nych wytworów. 2) Należy przyjąć za zasadę, 
że głównym zadaniem zakładów skarbowych jest 
dostarczanie wytworów przedewszystkiem na po
trzeby instytucyi rządowych. Przyjmowanie ob
stalunków1prywatnych i dostarczanie wytworów na 
rynek może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy 
po uwzględnieniu wysokości kapitałów zakłado
wego i obrotowego dana gałąź wytwórczości przy
nosi istotne a me fikcyj n e korzyści. Przedsię
biorstwa, nie odpowiadające powyższym wa
runkom, należy ograniczać lub zupełnie zwi
jać. 3) W celu rozpatrzenia innych spraw, 
poruszonych w referacie głównego naczelni
ka zakładów, należy powołać komisyę, któraby 
wnioski swoje złożyła Górniczemu komitetowi 
naukowemu. d) P. Palczyński. ,lfieszka11ia dla ro
botników, prawjqcych w kopalniach zagtębia Do
uiecldego. Sprawa. mieszkań dla robotników po
siada dla przemysłu górniczego w zagł'ębiu Do
nieckiem poważne znaczenie. Szybki wzrost prze
mysłu w kraju małozaludnionym spowodował ol
brzymi napływ robotników z innych okolic 
i zmusił przemysłowców do dostarczenia im od
powiedniej ilości mieszkań. Mieszkania takie, urzą· 
d zon e początkowo w sposób najpierwotniejszy, z bie
giem czasu ustępowaly domom, przy bud0wie któ
rych bardziej uwzględnione został'y potrzeby za
mieszkującej je ludności robotniczej. Przyczyniły 
się do tego z jednej strony zabiegi im.pekcyi gór
niczej, z drugiej zaś współzawodnictwo lub zro
zumienie własnego interesu przez przemysłowców, 
którzy, pragnąc utrzymać na miejscu większą 
liczbę stałych robotr,ików, zniewoleni zostali do 
wytworzenia na miejscu znośnych warunków by
tu. W artykule, poświęconym sprawie kolonii ro
botniczych, autor rozpat1:uje stosunek liczby ko
szar do liczby domków familijnych, koszta budo
wy domów różnych typów, zależne od przyjętych 
wymiarów i materyałów budowlanych, ilość po
wietrza, przypadającą na jedną rodzinę i na po
jedynczego cztowieka; koszta budowy obliczone 
na jedną rodzinę lub jednego człowieka. 

Październik. a) W Możarow. Nowe systemy 
generntotów dla węgla kamiennego (dok.). Opis 
generatorów Siemensa-Lencaucheza, Poettera, Duf
fa, Morgana, Fortera, J Hhnsa 'l'waitea, Descham
psa, .Ficheta i Heurteya. Pintcsha, Eollin ksa i 
Monda. b) A. Mitinskij. Niektóre kopalnie i .;;aklrrdy 
metalurgiczne we Fraucyi (pocz.). Nakreśliwszy sze- , 
reg uwag ogólnych o stanie techniki górnicze.i w 
zag!ębiu Loary, autor opisuje huty żelazne w Fir
miny, 8t. Etienne, St. Chamand i Creusot, :r.akła
dy mechaniczne w Chaleassierie i fabrykę samo
chodów Richard-Brazier. c) W. Auerbach. Projekt 
podchwytów dla /datki wyciqgowej, usuwajqcych nie
bezpieczdzstwo przy pr.zechodzeniu przez poziomy po-

średnie. Zastosowanie podchwytów podyktowane 
zostalu nie tylko względami korzyści praktycz
nych, lecz zarazem i bezpieczeństwa; tymczasem 
zdarza się, że nie tylko nie spełniają one swego 
zadania, lecz przeciw nie same stają się przyczy
ną wypadków, mianowicie w szybach, posiadają
cych poziomy pośrednie. Skutkiem niedbalstwa 
sygnalisty podchwyty mogą być pozostawione w 
szybie lub nastawione źle przez niezrozumienie 
sygnału. Podchwyty zepsute luu zużyte pomimo 
bacznej uwagi sygnalisty mogą pozostać wysunię
te~ Autor opisuje przyrząd, zastosowany w ko
palni Berestowo-Bogoduchowskiej, gdzie szyb 
przystosowany został do wywozu z dwóch pozio
mów. Podch wyty urządzone są w ten sposób, że 
w razie zepsucia mer-banizmu nie mogą pozostać 
wysunięte w szybie i zaczepiać o klatkę wycią
gową. Urządzenie to działa już od dwóch lat 
bez zarzutu . d) Opr,zcowanie środlłów, majqcych na 
celu podnie.<ienie dochodowości skarbowych zakladów 
I(ÓYnicsvch na Uralu (dok.). Po wysłuchaniu opinii 
komisyi, powolanej do rozpatrzenia pozostałych 
nierozstrzygniętych spraw, dotyczących skarbo
wych zakładów górniczo-hutniczych na Uralu, 
naukowy komitet Górniczy między innymi przy
szedł do wniosku, że należy zakłady Kuszwiń
ski, Niżneturyński i Artyński, jako przynoszące 
skarbowi straty, oddać w dzierżawę; takiemu tei 
losowi powinny uledz zakłady Wotkińskie. , o ile 
nie otrzymają obstalunków rżądowych; zbadanie 
złóż rudy miedzianej w okręgu Goroblagodatskim 
należy pozostawić inicyatywie prywatnei. e) M. 
Ka.zakach. Geologiczny zarys projektowanej drogi że
laznej Perm-Jel~aterynburg i Kurhan. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr BerJr-und 
HUtteowesen (1906). N2 44. a) O. Stu/zer. Sta
re i nowe br1dania geologic.sne nad pochodzeniem 
ztóż pirvtu w Sulitelm ·-Roros-Klin[[mthal. b) C. 
Schra m l. Sztuc.z n e lu go '.on nie glin s?lonośnyc.h (dok.). 
Zestawienie danych o kosztach wytwórczości przy 
zastosowaniu sposobu sztucznego ł'ugowania. 

NQ 45. a) U. Horel. Górnictwo 1za lliemiecko
czeskiej 1.vystawie w Reichenbergu. Sprawozdar..ie z. 
działu gómictwa na wystawie prowincyonalnęj w 
Reichenbergu. b) W. Tovote. Obudowa drzewna 
chodników sposobern "Squrrre set". W większych 
kopalniach rud a zwłaszcza przy odbudowie żył 
rozpowszechnił się w ostatnich czasach nowy spo
sób obudowy chodników p. n. "Square set". Ma
teryałem służą belki o przekroju kwadratowym 
lub prostokątnym 30 X 30 Clił lub 30 X 25 cm. 
Beiki te składają się w ten sposób, że stanowią 
równoległościan; są to więc duże ramy (odrzwia), 
zlączon e legarami poprzecznymi i podłużnymi na 
dole i na górze. Końce belek są w tel'J sposób po
zacinane, ażeby ściśle do:siebie mogły przylegać, 
i gotowe ramy służą za podstawę dla następnego 
równoległ'ościanu. Obcinanie belek i wycięcia na 
końcach wykonywane są maszynowo. Koszta ta-
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kiej obudowy w kopalni Bisbee w Arizonie wy- nicznym. Wespół z kasą stowarzyszenie wydaje 
noszą 80 kop. na tonnę wydobytej rudy. czasopismo Gluckauj, poświęcone sprawom prze-

N!! 46. a) W. Kusi. Dziury gazowe 1u żelazie myslu węglowego. Niedawno zakończone zostało 
zlewnem i stnli (pocz.). Na podstawie prób i spo- wydawnictwo dwunastotomowego dzieła zbioro
strzeżeń, dokonanych w praktyce, oraz badań la- wego, dotyczącego rozwoju przemystu węglowe
boraturyjnych autor dowodzi, że dziury gazowe w go w Nadrenii i Westfalii w drugiej połowie 
metalu zlewnym powstają głównie działaniem ubiegłego· stulecia. Praca ta stanowi wspaniaŁą 
tlenku węgla, wytwarzającego się w żelazie sknt- monografię i niewyczerpane źródło cennych ma
kiem utlenienia węgla. Węgiel utlenia się zarów- teryalów, odnoszących się do historyi rozwoju 
no podczas świeżenia jak odlewania i stygnięcia przemysiu węglowego w zagłębiu rzeki Ruhr. 
metalu. Wydzielający się tlenek węgla przeszka- Stowarzyszenie posiada księgozbiór, liczący 12 ty
dza innym gazom wchodzić do metalu, przyczem sięcy tomów. Pod egidą stowarzyszenia wykon a
o wiele mniej wodorowi , znajdującemu się in no szereg klasycznych badań w Westfalii i za 
sta't u nascendi, aniżeli azotowi, przepływającemu granicą, z których najważniejsze dotyczą zastoso
strumieniem przez plynną masę metalu. Ilość wania wiertarek mechanicznych, podsadzki płyn
wodoru i azotu w metalu, zastygającym we wlew- nej i zużytkowania gazów pieców koksowych. 
uiey, szybko zmniejsza się, gdy tymczasem ilość CO Obecnie czynione są badania 11ad maszynami pa
zmniejsza się nieznacznie skutkiem tego, że pro- rowemi z kondensacyą lub bez w celu poró,;vna
ces tworzenia się tego gazu trwa w dalszym ciągu. nia ieh z maszynami elektrycznemi; również ba
b) F. Tlliess. Prz emysi .~ órniczo-hutniczy w górach dane są różne sposoby przewozu meohanicznego. 
A/tajskich. Autor mówi o obecnym stanie prze- Wielką pomoc stowarzyszeniu okazuje instytucya 
myslu górniczego na Ałtaju, o przyczynach, pornoc nieza, mianowicie związek dla dozoru nad 
utrudniających jego dalszy rozwój, i wyraża na- kotłami parowymi w kopalniach okręgu Dort
dzieję, że po urzeczywistnieniu projektu poJącze- , mund zkiego. Kasa kopalń węgla kamienn ego, do 
nia kolei Byberyjskiej ze Srodkowoazyatycką na- której obowiązkowo n ależą wszystkie kopalnie, 
leży spodziewać się radykalnej zmiany i stn ieją- utrzymuje sz koŁy techniczne, wydaje mapy gór
cych stosunków. c) Fencklwberg. Zużytkowanie nicze, wykonywa pró by i badania techniczne, gro
ot-worów wiertniczych jako żródla 1vody 11/Źileralnej madzi zbiory i popiera instytucye techniczne, 
(pocz.). Głębokie otwory wiertni cze, opuszczone przynoszące pożytek gr'>rnictwu. K asa posiada la
skutkiem znalezienia poszukiwanego minerału, w boratoryUJn do bad ań węgla oraz materyałów wy
ilości niedostatecznej dla celów górniczych. lub buchowych, używanyc h w ~órnict wie, ct:odnik 
też nieznalezienia go wcale autor radzi zużytko- próbny do doświ adczeń nad przyrządami rat unko · 
wać, j ako źródła wody mineralnej jakkolwiek wymi , stacyę kon troli a nemometrów, pracownię 
nie zawsze w wielkiej liczbie wypadków na tej do mechanicznego badania lin wyciągowych i 
drodze można otrzymać znakomite wyniki. Autor l chodnik próbny w Gelsenkirchen do badań nad 
podaje wskazówki, w jaki sposób nal eży postępo- ~azem ziemnym i pyłem węglowym. Autor daje 
wać, chcąc zużytkować takie źródlo mineralne treściwy opis tych instytucyi, zatrzymując się 
dla celów leczniczych. nieco dłużej nad urządzeni em chodn ików prób-

Bulletiu de la Societe del'lndustrie mine- nych w Gelsenkirehen i osiągniętyllli tam wyni
ral (1906). Zeszyt 4. a) E. ]ou.!J.·uet. .lfechanilw karni badań nad zachowan iem się materyalów wy
na ko11gresie w Leodyum. Autor w abszernem buchowych, lamp bezpieczei1stwa i urząclzeit elek
sprawozdaniu z. wystawy i kongresu rnechanicz- trycznych w kopalniach, zawierających g:1 :< ziem
nego w Leodyum daje obraz postępów , dokona- ny. d) N. Degoutiu. Badania pral<tyc.zne nad rlidami 
nych w ostatnich czasach w budowie silników ztot01~ośnemi. W e wstępie do swej obszernej pra
parowych tłokowych i turbin. b) L . .lfaillard. cy autor mówi o tych olbrzymich trudnościach, 
Metalurg ia ua wystawie ·w Leodyum. Autor zwra- jakie ma do przezwyciężenia kierownik kopalni 
ca uwagę głównie na olbrzymi w ostatnich eza- złota w koloniach lub krajach niezaludnionych. 
sa ch rozwój techniki wytwarzania odlewów stal o- Część pierwsza ar ty kulu poświęcona jest sprawie 
wych, stali specyalnej oraz szybkie postępy, ,ia- chemicznego badania rud i szezegółowernu opiso
kie dokonano w dziale elektrometalurgii żelaza. wi laboratoryum ehemicznego. W części drugiej 
c) F. Lepri1.Ce-Ringuet. Instytur:ye zbiorowe dla ko- znajdują się dane, dotyczące klasyfikacyi rud zło
palń węgla w zagtębiu rzeki Ruhr, majqce na celu tonośnych, sposobów brania prób i wykonywania 
ulepszenie i bezpieczdlstwo robót gór11iczych. Insty- rozbiorów. e) Nowe pracownie w 1'1Jyżs.zej szkole Gór
tucye, o których mówi autor, są to: l) stowarzy- niczej w Paryżu. Opis pracowni do badań nad me
szenie do spraw górniczych w okręgu Dortmundz- chanicznemi wtasnościami i obróbką metali, poda
kim i 2) kasa westfalskich kopalń węgla. Sto- ny przez Sauvagea. H. Roberjot podał opis pra
warzyszenie do spraw górniczych jest instytucyą cowni elektrycznej. H. Le. Chatelier opisal 
prywatną, łączącą wytwórców węgla głównie dla pracownię do badań pyrometrycznych, metalogra
celów ekonomicznych. lecz niezależnie od tego ficznych i przemysłowych. 
rozwijając!\ również działalność w kierunku tech- W. K. 
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Kronika 
Zjazd XXXI przemysłowców górniczych 

południa Rosyi. Dnia 28 listopada r . 1. rożpoczę 
ly się w Charkowie obrady zjazdu XXXI-go prze
mysłowców górniczyd1 połu-dnia Rosyi. Program 
zj azdu obejmuje punkty następujące: l) Sprawozda
ni a r ady zjazdu, czł:onków rady do spraw górni
czych, pelnornocników zjazdu, towarzystwa nie
sienia pomocy robotnikom górniczym, komisyi 
rewizyjn ej zjazdu i inn ych urzędników zjazdu. 
2) Opracowanie danych statystycznych o przewi
dywan ej w r. 1907 wytwórczości kopalt'i węgl a 
kamiennego, soli i rudy żelaznej oraz zakładów 
metalurgicznych j ak również o przewidywanej w 
r. 1907 wysyłce drogami żelaznemi węgla kamien
ne go, soli, rudy żelaznej, topników (wapienia, 
dolomitu i t. p.) oraz wytworów hutniczych. 3) 
Stan obecny przemysłu węglowego, żelaznego, 
rudzianego i solnego na poludniu Rosyi oraz 
rynki zbytu dla wytworów poludniowego prze
mysłu górniczego i hutniczego w Rosyi i za 
granicą. 4) Ud zial przemysłowców górniczych 
w wyborach do izby państwowej. 5) Rozpatrze
nie projektu ustawy zj azdów przemysłowców 
górniczych poludni a Rosy i . 6) Stosunek zj azd u 
przemysłowców górniczych poludnia R osyi do 
zjazdów ogólnopat'lstwowyc l! oraz do inn ych or
ganizacyi przedstawicieli handlu i przemysłu. 
7) Stosunek przedsiębiorstw górni czych i hut ni
czych poludnia Rosyi do miejscowych in stytucyi 
samorządu ziemskiego i miejski ego w okręg 11 
górniczo-hutniczym. 8) Rozpatrzen ie sprawy o 
cialach kop alnych w związku z kwestyą rolną 
i rozwoj em przemysłu górniczego. 9) Rozwój 
dzialal ności towarzystwa ni esie ni a pomocy ro
botnikom g órniczym. 10) Ut wo rzony .stosownie 
do postanowienia zj azd u XXVIli-go f undusz na 
odszkodowanie przedsiębiorstw górniczych w razie 
masowych wypadków !1ieszczęśliwych z robotnika
mi. 11) Urządze nie w Ch arkowie przy r adzie 
zj azdu przemysłowców górniczych południa Ro
syi in stytucyi lekarsko-mec hanicznej i biura le
karsko-doradczego. 12) Rozpatrzen ie kwestyi. do
tyczących prawodawstwa r obotn iczego. 13) Urzą
cJzenie i zaopatrzenie okręgowych stacyi ratun
k owych. 14) Przepisy bezpiecznego stosowan ia 
energ ii elektrycz nej w k opa lniach i hutach. 15) 
Technicz ne wykształcen i e górnicze i lm t nicze. 
16) Pożądane zr eformowanie wladz górniczych w 
związku z przemysł"em górniczym i hutniczym. 
17) Z lH:tosowan ie państwowego podatku przemy
słowego do przedsiębiorstw górniczy ch i hutni
czych. 18) Taryfy na przewóz kolej ami węgla i 
wytworów hutniczych . 18) Stosunek przemysłu 
górniczego południa Rosyi do dróg żel aznych, 
przewóz drogami żelaznemi wytworów przemysłu 

górn_iczego 1 hu_t~iczego poludn.ia R?sy i, powięk
szerne s prawno~CI prze~:vozoweJ drog żelaznych 
ol{~·ęgu połudmowego 1 urządze nie nowych sta
cyi ładunkowych 11 a drogach żelaznych tegoż 
?kręg;1. 20) Budowa _n?wych ~róg żelaznych 
1. odnog do . nn eJsco woscr, . w ktorych znajdują 
s1ę · pokłady 1 złoża węgla 1 rud, urządzenie pry
w.atnych . tabor?w kolejowych dla ładunków gór
mc~ych 1 hutmczych oraz przyciągnięcie kapi
~ałow pry':"a~nych . do budowy kolei. 21) Porty 
1 przystame 1 wogole stosunek przemysłu o·órni
czego do komunikacyi wodnych. 22) Budżet wy
datków zjazdu na rok 1907. 23) Wybory osób na 
urzędy zp~du .xxx;t-g o: prezesa rady zjazdu, 
p eln omocm~a 1 dwoch zastępców do rady do 
spraw górmczy ch, pełnomocników zjazdu. dele
gatów, członk?w. k?misyi r ewizyjnej , czionków 
towarzystwa m es1ema pomocy robotnikom aórni-
czym i inny ch urzędników zjazdu. 

0 s. 
Obrady w sora~ie zaopatrywania prze

mysłu w opał. . V! p1erwszej polowie listopada 
r. 19~6 odbywały s1ę w P etersburgu pod prze
wodmct~em mini str a h.andlu i przemysłu narady 
w sprawie zaopatrywama przemysłu w opal. Ob
rady te wywołane zostały brakiem opalu nafto
wego skutkiem zeszlorocznych zaburzeń. robotni
czych w okręgu n aftowyn~ Bakińskim i dotyczy
ł .y przemysłu ~~afto":ego, 1 węglowego. Komitet 
g1eldowy Moskiewski zaproponował obniżenie cła 
od węg~a angielskiego w celu wytworzenia wspól
zawodmctwa węglowi donieckiemu, co zostało 
odrzucone. W obradach przyjmowali również 
ud~iał przedstaw.i~iele ro botników naftowych, 
ldorzy przedstawili szereg żądań natury ekono
micznej, społecznej i poli tycznej . 

Zachowanie się tlenku kadmu w wysokiej 
temperaturze. Stosownie do wyników badań 
dokon any ch przez DoELTZA i GRAUMAN NA. t lenek 
kadmu zaczyna ulatn iać s i ę przy temperaturze 
70~0 

•. Wobec tego tl~n~k kadmu może groma
dzić s 1 ę w pyle. ulatmaJącym się przy pra·żeniu 
blendy, zawierającej kadm. 

(Jif ot allurg ie, r. ;900, ,\; li ) . W. K . 

Brykietowanie rud żelaznych jest koniecz
nem przy piecach wielkich r ozmiarów, gdyż do
datek mialkich rud spr awia zaburzenia w biegu 
pieca i może go nawet wstrzymać . Przy małych 
szwedzkich piecach węglowych dodają do ładun
ku 20- 30% a niekiedy nawet 70 % miałkiej ru
dy do rudy g rubej ; p iec wielki tego nie znosi i 
mial zatem dla takich pieców potrzeba brykieto
wać. 

(Czasopismo Techniczne). 
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