
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPIS.MO. POS W lĘCON~ ::;PHA WOM PRZ~MYSŁU GÓRNICZEGO I HU'l'NlCZEGO. 

Ni2{92). Dąbrowa, dnia 15 st~cznia r. 1908. Tom V. 

Nicktóre prawidła ogólne prowadzenia robót górniczych 
wywiadowczych. 

Prz e d m o w a . l materyału dla wysnuwania szerokich wniosków i 
Literatura robót górniczych wywiadowczych pogl?:dÓ\: ogólnych . 'V! bn:ku ?s.obiste!So doświa~

i poszukiwawczych jest poniekąd dość bogatą, czema, Jak do~~d _pizynaJmT~I~J,_ uciekamy, się 
ponieważ w czasopismach specyalnych ma- zW.ykle. do kr a tkiCh lecz ~Iescl\~J:C~ prac s. V· 
my sprav.:ozdauia niemal z każdy c~ więk· pr_ofe~.01 ,a Z .. \V OJSLAWA," . m1~n ow~ci!.. "J?ad.am~ 
szych robot tego typu. W sprawozdamach tych minei,al'Jw P?zytecznych 1 "Bada.ma o~u~tow l m1 
znajdujemy zazwyczaj opis robót z punktu wi· ne:ałow _ pozytecznJ:~h za?omocą .ś~Idra ręczne
dzenia technicznego i gospodarczego, podawane go : ~~e. mam za~maru kryt:>:kowa.m a tych P!-"a?, 
mamy przekroje otworów wiertniczych i szybi- znaJduJę Jednak, _ ze WJ:maga.FJ.~ on e _uzupe~n~e~. 
ków, nieco geologii danej miejscowości z mapa- MoJe obe~n e ?Piacowame ma . na .c e J~1 m?zhw1e 
mi i wreszcie wynik ostateczny, t . j . pogląd au- dokładne 1 scis.łe s~ormułowame .rnaw1deł 1 zas,a.d 
tora referatu o wartości przemysłowej bad anea-o w.ytycznych PI zy robot~ch wyw~adow?zych g?r-

lo ·a ..., mczych. Nie tuszę sobte, aby wszystkie pytama, 
z z · nasuwane przez życie, mogły znaleźć rozwiązanie 

Pomimo obfitości artykułów omawian ej tre- lub przy najmniej mogły być poruszone w 
ści inżynier, chcący z nich zaczerpnąć wskaza- tern miej sc u, bynajmniej : ja chcę zrobić tylko 
nia, jak należy zaprojektować badania danego krok w kierunku, w którym iść należy . 
złoża, doznaje pewnego rozczarowani a; wyników 
ogólnych prace te nie dają. Są one przeważ nie Wobec tego, że niniejsza moja praca jest 
dość szablonowe, co obj aś nić można bodaj tem, poniekąd uzupelni eniem takichże samych prac 
że roboty wywiadowcze bywają poruczane za- WoJsLAwA, unikam powtarzania tego wszystkiego, 
zwyczaj początkującym teehnikom ' górniczym, co można zu aleźć w pracach wskazanego autora, 
wcale nie specyalistom w tej dziedzinie, którzy tytuły których wymieniłem powyżej; pozatem mu
wobec tego zmuszeni są trzymać się ogólnika- szę zaznaczyć, że niemal wszystkie wskazania tech
\vyc h wskazówek, znajdujących się w podręczni- niczn e, które umieszc?.am w rozprawie ninie,iszej, a 
k ac h górnictwa. Ściśle rzecz biorąc, literatura które nie wypływają bezpośrednio z rozważań teore
specyaln a, obszerne podręczniki robót wywiadow- tycZT!ych, zostały zaczerpnięte przezemnie z prakty
czych nie i stnieją; mówię tu nie o spisach wier- ki moj ej osobistej lub osó b innych w tych wypad
ceń rzemi eślniczych , czy pogłębiania szybików kach, kiedy miałem możność badania prowadza
lub dukli, gdyż tych mamy dostateczną li cz bę, nych przez nich robót, oraz wyników ostatecz
lecz o podręcznikach, traktujących rzecz szerzej, nych tych robó t. Literatury oma.wianego przed
to jest takich, w których można byłoby zn aleźć miotu z czasopism specyalnych bezpoś rednio nie 
praw idła ogólne . użytkowałem, to jest uie brałem z niej ani faktów 

Zrozumiałem jest, że fr ancuzi i niemcy uie mają 
powodu do zaj mowania się tooryą robót wywiadow
czych; w kraj ach ich o starej i wysokiej kulturze 
te chnicznej wszelkie złoża min erałów pożytecz
nych są już zbadane oddawna, glównie dzięki 
od budowie, prowadzonej w nich od wieków. To 
samo można powiedzieć o anglikach, pracujących 
u siebie, lecz nie o anglikach po koloniach. Od. 
tych również jak i od amerykanów i rosyan moż
na by spodziewać się czegoś więcej, niż suchych 
opisów wyłącznie, gdyż dziewicze kraje, w któ
rych losy pozwoliły im działać, dają wszak dość 

ani poglądów, lecz nie mogę twierdzić, iż pośre
dnio uie odbija się ona w mojej obecnej pracy, 
to j est, że ta lub owa myśl ni e zrodziła si ę pod 
wpływem przeczytanego przed tem artykułu . 

Elementarne rozważania matematyczne wy
ników robó t wywiadow czych, jako też sposobów 
ich prowad zenia należą do autora rozprawy ni
niejszej; tyczy się to również wniosków, uczynio
nych na zasadzie tych rozważań. Dany ch liczbo
wych przytaczam nader mało, przedewszystkiem 
dla tego, że posiadamy i ch wogóle bardzo nie
wiele, np. brak nam absolutnie danych co do do-
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kladności określanej przez wiercenie grubości 
pokładów w zależności od sposobu wiercenia; 
pozatern jeżeli dane liczbowe można znaleźć w 
podręcznikach technicznych, to znów nie byló 
racyi powtarzania ich wobec zaznaczonego wy
żej charakteru pracy niniejszej, która nie jest 
bynajmniej kursem ogólnym robót wywiadow
czy ch, lecz tylko pewnym wkładem do literatu
ry tego przedmiotu, i może służyć zaledwie ja
ko jeden z materyalów do podręcznika, obejmu
jącego całokształt tego działu górnictwa. 

wstęp. 

Prawidła ogólne prowadzenia robót wywia
dowczych górniczych wypływają bezpośrednio 
z praw geo logii, ponieważ jednak budowa geolo 
giczn a obszarów, zawierających złoża, po l ytecz
nych minerałów. jest nader rozmaitą, i ponieważ 
jedn ocześnie istnieje nader wielka liczba typr•w i 
odmian złóż minerałów, w kaldym więc wypadku 
poszczHgólnym potrzeba sposoby prowadzer.ia tych 
robót dostoso wywać i zmieniać odpowiednio. 
Niezmiennemi pozostają tylko same roboty: szy
biki, wiercenia i t. p. 

\Vobec wyłuszczonego wyżej łatwo zgodzić 
się na to, że kierownik badania górniczego ma 
nader .szerokie pole dla stosowa nia inicyatywy 
osobistej , swego zmyslu spostrzegawczego, wyna
lazczości wreszcie lacznie z wiadomościami na-
ukowemi. · 

Celem robót wywiadowczych jest określenie za
wartośc i, Z<l!Jasn minerału pożytecznego na danym 
terenie , p olu , jak również wnrtośc i terenu jako 
podstawy dla mającego na nim powstać przedsię
biorstwa górn iczego. My będziemy rozpatrywali 
tylko pierwsze pytanie wobec tego, że sprawa zys
kowności zale :~ną jest nie tylko od warunków 
naturaln ych , które poznaj emy, stosując prawidla 
sztuki górniczej, ale rÓ\Ynież i od warunków eko
nomicznych i finans owyc h kraju, rynków zbytu 
i t. d., słowem czynników, rozbiór których zmu
siłby nas c!o wejści a w dziedziny nader rozległ'e. 

Określenie zawartoś c i mineratu w danem 
polu redukuje się do dwóch zadań, mianowicie 
określeni a : l) objętośc i złoża, to jest pokładu, ży
ły, składu, gniazda i t. d. i 2) zawartości pro
centowej w nim minerału użytecznego. 

Określenie objętości j est określeniem geo
metrycznego kształtu złoża przy pomocy dosta
tecznej liczby pomiarów. Zawartość procentową 
daje nam określenie składu zloża na zasadzie 
prób, w,ziętycn z tego zloża z rozmaitych pun
któw, rozumie się rozkładając te punkty plano
wo i systematycznie. 

Dla osiągnięcia obu celó\Y slużą, j ak to po
wszechnie wiadomo, otwory wiertnicze, szybiki, 
dukle, chodniki poszukiwawcze oraz sztolnie, od 
stosownego rozłożenia których zarówno jak od 
ich li cz by zależy mniej lub więcej dokładny wy
nik ostateczny robót. 

Prowadzący roboty wywiadowcze górnicze 
skrępowany jest zawszE:l pod jednym względem, 
mianowicie pod względem środków pienięlnych; 
prawie niema robót tego rodzaju, z których wla
ściciel złoża lub wogóle osobnik, dla którego są 
one prowadzone, bylby· koniec końców zado
wolony. 

Jeżeli roboty daty wynik ujemny, to rozu
mie się, że pieniądze został'y wydatkowane nie
potrzebnie, nieopatrznie i winien jest ostatecznie 
inżynier; ale nawet w r azie najbardziej świetnych 
wyników, jeżeli stwierdzono o becność znacznej 
ilości minerału użytecznego, to zawsze pozostaje 
pewien kwas j ako wynik poglądu , że wydatki 
można byto zmniejszyć, ponieważ, gdyby i bez 
robót wywiadowczych przystąpić do wyzyski wa
ni::t ztoża, to i tak re z ul ta t by l by pomyślny. 

Dzięki tym okoli cz nościom potrzeba prowa
dzenia robót wywiadowczych możliwie oszczęd
nie wysuwa się na plau pierwszy; pozateru jest 
nader ważną rzeczą, aby prowadzący te roboty 
nie tylko zdawal sam sobie dokladnie sprawę co 
do potrzeby i celowośc i każdego swego zarzą
clzenia, a le mógł i umiał obronić je od zarzutów, 
czynionych mu przez inną, mniej kompetentną 
osobę co do znaczenia ich na d0kladność osta
teczny c h wyników. 

Niestety, naj częściej brakuje danych geolo
gicznych, na zasadzie których można byłoby 
ściśle opierać swe przypuszczeni a; jest to możli
wem tylko w tych wypadkach, 5dy roboty pro
wadzi się w zlożach względnie prawidłowych, 
eksploatowany ch w sąsiedztwie . W razie badania 
złoża, którego charakter geo logiczny nie jest 
jeszcze dostatecznie poznany, j ak również, jeżeli 
ma się do czynienia ze zlożami gniazdowerui l u b 
skladowemi , potrzeba nade r często działać po 
omacku; w tych wypadkach teorya matematycz
na prawdopodobieństw może oddawać pewne uslugi. 

Badanie złóż pokładowych. 
O r o b o t a c h w y w i a d o w c z y c h w p o

k l a d a c h w o g ó l e. 

Badanie poktadów a zatem przedewszyst
kiem pokładów węgla odznacza się tern, że spo
soby wykon ania jego są względnie wyrobione, 
dzięki prawidlow0ści ztóż tego typu, a następnie 
i wskutek tego, że wobec olbrzymiego rozwoju 
współczesnego górnictwa węglowego roboty, ma
jące na celu badanie poidadów węgla, zdarzają 
się częściej niż inne. 

Odróżnimy następne wypadki: l) pokłady 
pochyle minerał'u pożytecznego mają wychodnie 
na powierzchnię lub pokryte są cienką warstwą 
napływów, lecz i ta nie jest wszędzie obecną; 2) 
lagodnie pochylone pokłady pokryte są grubą 
warstwą nowszych utworów; 3) pokłady, pochy
lone stromo, znajdują się również pod grubą war
stwą skal płonnych. 

W o be c tego, że wypadek pierwszy z o stal 
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dość szczegółowo opracowany przez WoJsLAWA, l silnie zwietrzałe, tak że zjawiają s ię wątpliwości 
który przedews~ys~i{iem uwzględniał warunki co d~ dokładneg~ określenia grubości i upad u P?
południow? rosy.]skle. p mogę t;·aktować _go ].JO- kladow a_ czasa~n po p:;ostu dl_a te~0. aby me 
bieżnie , me wchodząe w sz czegoły . Oprccz po- psu ć rob, zamiast rowow kopie · s1ę d u kle lub 
działu wskazanego uwzględnimy jeszcze różnice, wierci otwory ręczne pomimo braku pokrycia na
zachodzące między badaniem pokładów: l) zba- pływowego. W tym wypadku, jak wiadomo, nie
danych wogóle mało lub wcale nie zbad anych i 2) odzownie potrzeba, aby każdy pokład był prze
pokładów , pozna.nych dostatecznie, to jest w ta- bijany przynajmniej dwa razy, na wychodni i 
kich miejscowościacli, dla których istnieją mapy głębiej; zależnie od grubości pokładów oraz upa-
pokładowe i szczegó~owe opisy geologiczne. du ich reguluje się odległość otworów lu'u dukli. 

. . Nie potrzebuję dodawać, że lini a tych robót po-
p ok l a d Y . z w Y c h_o d n~ a m~ n a P o- winn a biedz wpoprzek rozciagłości. 

wierzehnię Ziemi. · 
N a zasadzie otrzymanych w ten sposób da-

W tym wypad ku pokłady są jakoby z ba- nych wykreśla się przekroje poprzeczne badanego 
dane i odkryte przez samą naturę, której dane terenu a następnie wykreśla się horyzontale (linie 
należy tylko uzupflłni ć i zarej estrować . W tym ce- poziome pokł'adu) na planie sytuacyjnym. 
lu kopie się rowy wywiadow cze w p oprzek rozcią-
głoRei pokładów i krok za krokiem porównywa się Jeżeli mapy pokładowe ni e i stn ieją, to przed 
otrzymany przekrój s?.tuczny z mapą pokładową, zaczęciem hasań prawidłowych należy ozna czyć 
o ile ta oczywiście istnieje, ";apomocą odmierza- na planie sytuacyjnym wy chodnie pokładów; w 
nia odległości k ażdego spotkanego pokładu od tych miejscach , gdzie wychodnie są widoczne 
oryen tacyjnego , który powinien bardzo wyraźnie niedokładnie, robi się niewielkie rozkopy. 
odzn aczać się na gruncie i który jest oznaczony Przy takich pierwiastkowych badaniach stare za
na mapie pokładowej. 'rakim pokładem oryenta- rzucone roboty włościańskie dają niej f'd ną nieraz 
cyjnym bywa albo pokład minerału użytkoweg~) , wskazówkę. Po określeniu w kilku punktach 
wyróżniający się l<woją grubością lub właściwo- rozciągłości i upadu wyznacza się linie wywia
ściami charakterystyczneroi strop u i spongu, albo dowcze i dalej już robota idzie tak samo, jak w 
niekiedy pokład sk ał płonny ch, wybitnie różny opisie powyższym, tylko ze względu na to, ż e 
od otaczających, np. pokłady wapieni w forma- otrzymanych danych niema z czem porównywać , 
cyi węglowej Południa Rosy i Niezgodność ma- linii wywiadowczych powinno być więcej. 
py i terenu kontroluj e się w inny cJJ rowach wywia- (c. d. n. ) . 
dowczych. W razi e jeżeli górne warstwy skał są Stanistaw Doborzyńsl..'i. 

Kilka uwag o rozbijaniu żelastwa. 
Bardzo często zdarza si ę po fabrykach i ko-j czenia 1 co ważniejsza, gdy jest wlaściwie użyty, 

palniach potrzeba rozbici a starych c zęści machin, wykonywa tę pracę szybkr) i tanio. 
mi an owi cie kół rozpędowych, cylind rów, zbiorni- Praktyka wy-
ków i t. p. Części te rozbijane są dla łatwiej- kazuje, że przy 
szego ich przewozu i dla ułatw i en i a powtórnego rozbij aniu blo-
ich przetapian ia. Z wyk le (sposób I) w jakiejś !rów metalo-
części masy wiercą szereg dziur a, n.u 11 2 i st a- ,- G) a wych dynami-
rają się następnie klinami b, bitymi po linii dziur 0 a, tern, n ależy po-
cd, rozdzielić m asę na części (rys l i 2). Praca 0 a.. stępo ,vać w spo-
ta nie zawsze doprowadza do dodatniego rezulta- O sób następują-
tu, który zależny jest: l) od jakoś ci materyalu, <;l cy (spos. II): W 
podlegającego rozbiciu, i 2) od r ozmiarów (formy), Q bloku AA 1 (rys. 
wzgl ędn i e grubości bloku. Często zdarza się, że 0 3), który zamie-
po długich usiłowaniach i dość znacznych kosz- rzamy rozbić, 
tach praca ta bywa zaniechaną. Olbrzymie blo- mniej więcej po 
ki żelaza kutego, surowca i stali mogą być j ed- środ ku jego 
nak z łatwością rozbite szybko na części przy d masy, należy 
bardzo nieznacznych kosztach. Rys. 1. wywiercić pio-

Mam tu na myśli łamanie bloków zapomocą nową dziurę 
dynamitu. Dynamit, tam gdzie tylko może być cylindryczną B średnicy l-,.--1 1

/ 1 cala tak, aby la
zastosowany ze względu na bezpieczeństwo oto- dunek dynamitu C (rys. 4 i 5) mógl swobod nie 
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pomieścić się w niej. Głębokość otworq powinna l moknie i sl<"u.tek działania dynamitu będzie do
być równą 3

/ 4 grubości rozbijanego .bloku. Do tak datni. 
przygotowanego otworu wlda- Więcej uproszczouy sposób rozbijania blo. 

r-- r--

b b 
r-

da się odpowiednio przyrzą
dzony nabój dynamitowy. Lont 
a powinien być użyty czarny 
M l, pokryty warstwą guta- -D 
perkową, kapiszon zaś b, zało
żony na lont, należy dość głę
boko wsunąć w dynamit tak, 
~eby ze wszystkich stron ota
czał a go masa dyn a mi to w a. _....."'"""'""~~~;,.,.;;;;;,'fm';mT,mrrn:m..;Ti;rfiT.rti1:~77T,T77TT7TTTTT7771 

Rys 2. Dla ułatwienia założenia w 
dynamit kapiszonu z lontem 

należy w masie dynamitu zapomocą cirewienka A A 
zrobić wgłębienie czyli miejsce. Następnie ze· 

Rys. 3. 

brawszy w palcach papier, otaczający dynamit, 
należy go wraz z lontem przewiązać sznurkiem. 

Muszę zwrócić tu uwagę, że dynamit, któ
ry ma być użyty do powyższego celu, nie 
może byc zmarznięty, gdyż jest on wów
czas bardziej niebezpieczny; powinien on 

C być uprzednio powoli w umiarkowanej 
temperaturze odmar~nięty, zanim zostanie 
Llżyty. 

Rys 4 Gdy otwór będzie nabity, resztę otwo-
. · ru nale7.y zapełnić wodą i po zapaleniu 

lontu długości l m należy oddalić się na odle
głość kilkudziesięciu kroków. Nabitego otworu 
nie trzeba zapełniać gliną lub tern bardziej ziemią, 

a 

Rys. 6. 

ków metalowych (sposb III) polega na tem, że 
na jakiejkolwiek powierzchni mniej więcej po
ziomej nalepia się z dobrze wyrobionej gliny 
skrzy~eczkę BB (rys. 6); AA przeclstawia blok, 
podlegający rozbiciu, C ładunek dynamitu z lon
tem. D wodę. Wymiary wewnętrzne skrzynecz
ki mogą być 6X6 cali; taka sama może być i wy
sokość skrzy11eczki. Do tak przygotowanej skrzy
neczki nalewa się wody a następnie wkłada się od
powiednio przygotowany ładunek. l lziałanie dy
namitu Lędzie tak samo dodatnie, jak w sposobie 
II-im, a przy zastosowaniu tego sposobu zyskuje 
się na czasie, gdyż nie trzeba wiercić dość głę
bokich niejednokrotnie dziur w metalu. 

Poniżej podane jest zestawienie kosztów jed
norazowego rozbicia (l wybuchu) przy warunkach. 
że l funt dynamitu zawiera 5 ładunków (4 cale i 
dwie połówki) i kosztuje 45 kop. (koszt więc ła
dunku dynamitu wynosi 9 kop.); l krążek lontu 
.1'.2 l czarnego. pokrytego warstwą gutaperkową, 
ma 10-12 metrów i kosztuje 24 kop. (koszt więc 
l metra wynosi od 2 do 2,4 kop. ), koszt dniówki 
lO-godzinnej wynosi l rub. 50 kop. 

Z pomieszczonego poniżej zestawienia widać, że 
najbardziej ekonomicznymjest sposób III, ponieważ 
przy najmniejszej stracie czasu i przy najniższych 
kosztach osiąga się rezultat dodatni. Mniej pomyśl
nie przedstawia się sposób II, gdzie na wiercenie 
dziur trzeba stracić pewną ilość czasu, lecz i w 
tym wypadku przy zużyciu tej samej ilości ma
teryalów wybuchowych jak w sposobie III·im, 
osiąga się rezultat dodatni . N aj gorzej przedsta· 
wia się sposób I (pracy ręcznej), gdzie przy znacz

a to dla tego, że przy ubijaniu może znaleźć się nej stracie czasu i pracy rezultat jest wąt
ziarnko kwarcu, które przy tarciu może dać iskrę pliwy. 
i wywołać przedwuzesny wybuch. Rolę przybit- Zalecać więc należy przy rozbijaniu bloków 
ki odgrywać będzie tutaj woda i jeżeli tylko la- metalowych sposób III-i, ·niezbędnym jednak wa
dunek był przygotowany odpowiednio (jak wyżej runkiem przy jego stosowaniu jest kierowanie tą 
podano), to w przeciągu krótkiej stosunkowo chwi- 1 pracą przez człowieka, doskonale obznajmionego 
li czasu, oddzielającej moment zapełnienia wodą J z materyalami wybuchowymi. 
otworu od momentu wybuchu, kapiszon nie za- Przy zastosowaniu w praktyce tego sposobu 
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do r ozbijania blokó'Y był~m obecny "'!' r . 1897 na l na kopalni J an w J?ąbrowie Górniczej. 
kopalni Jerzy w Nnvce 1 dwukrotme w r. 1903 ty wypadły dodatmo. 

Rezulta-

p r a c a --1 M a t e r Y a ł Y 
l Dzień Liczba K oszta 

Sposób roboczy r obotn i- Suma Dynamit Lont Kapiszo- razem Rezultat 
10 g. ków ny 

Cena l r . 50 k . R u b. l k. l f po 45 k l .kół . po 24 .k. 1 st. p o l k. Rub. \k. 
l l 

l i od 3 /oo 
Od l do l 2 od 3 /00 ujemny lub 

I kilku 2 do kilku- - ,-, - do kilku- dodatni 
, _ dziesię ciu dziesięciu 

II 1/4 l l ' 37 l 9 i 3 l l 
'50 

---doda(ni- -l 
1

1 10 l 
--

III czyli 

l 
l 15 g, 3 

l i 1281 
dodatni 

l g od. l 
jerzy Plachcińskz . 

P r7ew iefr?a ni e robót pod ?iemn ych w hopalni S aturn. 
! Ciąg dalszy, p.·"' \!3, r. 1007, str, 581) . 

Typ 5-y stanowią przeto drzwi, mające 1 180 
mm szerokoś ci i l 750 non wysokości , pr zyczem 
światło otworu wynosi 1120 lllnt szerokości i 
l 715 mm wysokości. 

Istnien ie określ onych typów o oheśl onych 
wyrniara0h drzwi upraszcza w wysokim stopniu 
budowę tam i całfl p ostępowani e administ.racyjne 
przy zlecan iu budowy. Cieś l e na powierzchni 
przygotuwywują na zapas pewną li czbę drzwi każ 
de~o typu, okutych i dopasowanych do odpowie
dm ch słupków. Zamawi ający wysta wia na kartce 
obstalunkowej do ciesielni typ tamy i l i cz bę bez 
wskazywania każdorazowo wymiarów. 

Zgod _ni e ~ wyli czonymi typami drzwi słup 
~om _ nadaJ e s1ę określoną wysokość, przyczem, 
Jak JUŻ z az naczy liśmy , w tych tamach, przez któ
re , przechodzą koni e, a przeto na chodnikach 
g~owny?h w tamach typu l -go, fu t ryny dolnej 
me rob1 ą, wskutek czego w takich tamach wyso
kość słupków bez czopów dokład n ie równ a się 
wysokości drzwi. W e wszystkich innych t amach 
d ?ln ~ futryna robi s ię przez odpowiednie wyżło
bieme w progu na l cal głębokośc i, przez co 
słupek robi się o głębokość tej fu t ry ny, t . j. o l 
cal (25 mm) krótszy od drzwi. T ak więc w ta
mach typu 

l-go wysokość słupków wynosi l 850 mm. (rys. 164,.1.67) 
2-go . " " " 1650 " (" 165,1 681 
3-go J 4-go " " l 250 " ( " 166, 169) 
5-go ,, " " 1 750 " ( " Hi- 8) 

~aznaczyć jeszcze należy, że w tamach typu 
3-go 1 4-go, budowanych w chodnikach, których 
wysokość nie przenosi l 600 mm nad progiem ta
S y, bardzo często zamiast słupków tychże ty-

pów używają słupki typu 2-go, które w górze 
zabijają się w gniazdach i zaklinowywują (rys. 
156). Zamiast kapy zabija si ę w taki ch wypad
kach między slupkarni na odpowiedniej wyso
kości deska K grubości 2 cale ( l 250 rnm od pro
gu), która zastępuje właściwą kapę. Do tej deski 
nabija się z dołu dr uga f dla utworzenia futryny, 
jak p~·zy kapie. 

Zeby kapę wygodnie można bylo n a łożyć 
na czopy słupków wysokość chodnika nad pro
giem powinna być taka, żeby kapa mogla pomieś
cić się poti str opem nad czopami, czyli innemi 
slowy nad kapą \\' gotowej tamie powi nn a być 
przestrzeń, równa minimum wysokości czopów 
słupków. Jeżeli więc chodnik jest takiej wyso
kości , że słupek typu 2-go z kapą nie może po
mieści ć się w nim, lu b nawet jeżeli tylko kapa 
nie m oże być nałożona na czopy, a z drugiej strony 
sam słupek bez k apy iest za kró tki, żeby mógł' być 
zaklinowany w stropie, wówczas należy w chodniku 
przy brać stropu na wysokość, kt óra umożliwiła
by n ałoż enie kapy na czopy (rys. 150 z lewej 
strony; linią kreskowaną oznaczona jest war stwa 
przy brana). 

Grubość k apy wynosi 150 111m, czopy robią 
s i ę na polowę tej wysokości , t . j . 75 mm . N aj 
mniej sza wysokość chodn ik a nad progiem w linii 
słupka dla tamy typu 2-go, przy której kapa 
swobodnie może być nałożona na czopy, wynosi 
l 650+150+75=1 875 111.111. . N aj większa wysokość 
chodnika w linii słupka dla tamy typu 3-g o przy 
użyciu słupków typu 2-go określa się n ajmniej szą 
dopuszczalną głębokością gniazda w piętrze 
(50 mm), t . j . l 600 mm. W granicach 1600-
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-1875 mm dla zbudowania tamy typu 2-go na
leży przybierać stropu p1:zynajmniej ~o .1875 mm 
(w linii słupka nad progiem). OczywiŚCie, że we 
wszystkich powyższych wypadkach o typie tamy 
decyduje nie bezwzględna wysokość chodnika, 
lecz wysokość nad górnym kantem progu w linii 
wewnętrznego kanta słupka, ponieważ próg do
pasowywuje się do drogi, która zależnie od róż
nych okolicznośc.i może iść. na rozmaitej W,Y~O
kości nad spodlnem chodmka (rys. 150,152), 1 Je
żeli szyny muszą leżeć na spodku chodnika, próg 
powinien być w spodek wkopany (rys. 145 i 
156). 

Jeżeli używać dla tam typu 3-go i 4-go slup
ki odpowiednich typów, wówczas najmniejsza 
wysokość chodnika nad progiem w linii sluplm 
określi się tak samo, jak przy tamach typu 2-go, 
warunkiem wygodnego nałożenia kapy na ~zopy 
słupków, których wysokość zawsze równa l'ię 
mniej więcej połowie grubości kapy. Wysokość, 
okre~Hona w ten sposób, wyniesie l 250+loO+ 
+75=1 475 mm. Przy niższych wysokościach na
leży przybierać stropu do tej normy (rys. 152 z 
lewej strony). Tak samo określa się najmniejsza 
wysokość chodnika dla tam typu l-go, która wy
nosi 1850+150+75=2 075 mm. Tak więc, jeżeli 
wysokość chodnika nad progiem w linii słupka 
wynosi: 
l) > 2 075 mm, tama może być typu l-go; 
2) > l 875 mm, tama może być typu 2·go bez 

- przybierania stropu; 
3) 1600-1875 mm, tama może być typu 2-go pod 

warunkiem przybrania stropu do 1875 mm; 
w ra~ie prz~ci wnym przy słupkach typu 2-go; 
drzwi obowiązkowo muszą być typu 3-go; 

4) l 600-1 475 mm, tama musi być typu 3-go; 
ó) < 1475 mm, tama musi być typu 3-go pod wa

-runkiem przybrania stropu do 1475 mm. 
Slupki. Slupkom od strony przedniej ezyli 

w płaszezyznie tamy nadaje się jednostajną gm
bość 150 1/tln bez względu na typ tamy. Od stron 
bocznych (w kierunku chodnika) grubość słupków 
zależy nie od typu, lecz od liczby podwoi oraz 
sposobu zawieszania ostatnich na słupkach. 
Jak ~aznaczy~iśmy już, slupkom w kierunku 
chodmka nadaJe się postać ściętą, zwężającą się 
ku ~órze w celu nadania drzwiom pewnej pochy
łośCI, pobudzającej je do zamykania się pod 
wpływem własnego ciężaru, przyczem kształty 
te sl~pkom, przyrządzanym z belek kantowych, 
~ada_Ją w_ ciesielni na powierzchni. Dla tamy po
JedynczeJ w belce prostokątnej ścinają tylko je
dną stronę (rys. 146, 151, 153, 157, 167, 168 i 169). 
Dla tam,Y J?Odwójnej, w wypadku kiedy drzwi 
odmy_kaJą 1nę w kierunku ruchu wozów w strony 
przemwne, słupki ścinają się z obu stron (rys. 
158, 159, 160, 164, 165 i 166), gdyż na środkowy 
słupek :prz.r z~mkniętych drzwiach każde pod
WOJe opieraJą się z przeciwnych stron, pochyło-

ne ku sobie. Słupki, ścięte z dwóch stron, mają 
znacznie grubszą podstawę, niż ścięte tylko z je
dnej strony, jeżeli przyjmiemy, że w górze slup
ki nie mogą przekraczać pewnej najmniejszej 
grubości. Oczywiście, że w wypadku tamy podwój
nej, gdybyśmy słupki boczne zechcieli ściąć tyl
ko z jednej strony w celu zmniejszenia materya
lu drzewnego, potrzebowalibyśmy na próg użyć 
belkę łamaną, lub też nieprodukcyjnie szeroką 
na końcach. Wobec tego kosztem zwiększenia 
materyału budulcowego upraszcza się znacznie 
kształt tamy jak również przygotowanie oddziel
nych jej części i ich złożenie na dole przez uży
cie dla progu belki nieco szerszej, oraz wszyst
kieh trzech słupków, ściętych na obie strony 
zupełnie jednostajnie. 

Im większy jest kąt, utworzony pochylą 
stroną słupka z linią pionową, tem łatwiej zamy
kają się drzwi, lecz z drugiej strony, im większy 
jest ten kąt, tern grubsza. winna być dolna belka, 
jak również tern grubsze muszą być belki, użyte 
dla słupków, co nadmi ernie podnosi koszt tamy. 
Przyjąwszy to pod u wagę, podstawę dolną słup
ków robią tylko o 50 mm szerszą od górnej, je
żeli słupek jest ścięty tylko z jednej strony, i 
o 100 mm, jeżeli słupek ścięty jest z dwóch stron 
bez względu na typ tamy. W górze słupkom w 
przekroju poziomym nadają kształt kwadratowy, 
a więc szerokość w kierunku chodnika również 
wynosi 150 mm. Wobec tego szerokość słupka w 
kierunku chodnika na dole wynosi dla słupków, 
ściętych z iednej strony, 200 mm (rys. 167, 168 
i 169), dla słupków, ściętych z dwóch stron, 
250 mm (164, 165 i 166). Belki zaś, z których przy
rządzają się słupki, muszą mieć wymiary poprze
czne: dla słupków jednostronnych 150X200 mm, 
dla słupków dwustronnych 150X250 mm. 

Czopy na końcach słupków wycinają się 
przez wyżłobienie stron przednich. Z przodu sze
roke>ść czopów równa się przeto szerokości słup
ków, t. j. 150 111111; natomiast z boków szerokość 
czopów wynosi: górnych hez względu na typ 
60 umz, dolnych na słupkach jednostronnych 
75 mm, na słupkach dwustronnych 95 mm. Wy
sokość czopu nie może przekradać połowy gru
bości kapy lub progu, zwykle wynosi bez wzglę
du na typ: górny~h 70 mm, dolnych 80 mm. 
Przyjmując pod uw'lgę wysokość czopów, dla 
przyrządzania słupków używają belki przytoczo
ny<rh powyżej wymiarów poprzecznych, oraz 
długości: dla typu l-go 1875+70+80+50=2075 
mm, dla typu 2-go l 850 mm, dla typu 3-go 
l 450 111111 . 

Kapy i progi. Od wymiarów podstaw slup-
, ków zależą wymiary poprzeczne kap i progów. 

Kapom zawsze nadają bez względu na typ tamy 
wymiary poprzeczne 150X150 mm (rys. 175). Bel
ki dla progów używają się różne zależnie od ro
dzajów słupków. Ich grubość pozioma (szerokość) 
wynosi przy słupkach jednostronnych 200 mm 
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przy słupkach dwus~ronnych 250m~. (r.ys. 145; 
147 158 i 159). Co s1ę tyczy grubosCI pionoweJ 

rogów, to zale_z~ ona ?d wy,sokości sz.yn i głę
bokości wyZlob1en dla mch. :Szyny powwuy być 
zupełnie schowane w progu, a w tamach 2-go, 
3-go 4-go typów, w których wrzyna się dolna 
futryna, szyny nie powinny wystawać ponad dno 
tej futryny. , W tamach tych zatem wyżlobienie 
dla szyn musi być głębsze niż w tamach typu 
l-go o wysokość futryny 25 nwt i wynosić 76+ 
+25 _100 mn'!. Pod szxnami pr_óg .je~t zatem naj 
więceJ osłabiOny. LICząc naJmmeJ . 100 mm w 
tych miejscach, otrzymamy całkowitą grubość 
proau zawsze 200 mm bez względu na typ. Zatem 
na progi używa się drzewo dwuch gatunków: o 
wymiarach poprzecznych 200X200 mm przy słup
kach jednostronnych i 250X200 nun przy słup
kach dwustronnych. 

Gniazdom nadają kształty odpowiednie do 
czopów, przyczem ich głębokość pow·inna nieco 
przenosić wysokość czopów. Tak więc w kapach 
gniazda robią się na głębokość 75 mm, w progach 
85 mm; szerokość o 2-3 nnn większa od szero· 
kości czopów. 

Jak zaznaczyliśmy wyżej, dla wycinania 
gniazd w progach i kapach używają się specyal
ne szablony. Oprócz gniazd na progach wycina
ją się wyżłobienia dla szyn i futryny w tamach 
typów 2-go, 3-go i 4-go a w tamach typu l-go 
dla szyn i "futrówki" (pomosty). Kontury wszyst
kich tych wyżłobień oznaczają się na progach 
przy pomocy tyeh samych szablonów. 

Szablony przyrządzają się z 1,5" desek, od
powiednio wyciętych dla różnych typów tam 
(rys. 174-188). 

Szahlon dla progów tam typu l-go wskaza
ny jest na rysunku 174. Prostokąty xyx 1y 1 i 
zuz 1 u 1 po bokach szablonu służą dla ułożenia go 
na progu, przeto szerokość prostokątów powinna 
rÓwJ,ać się szerokości progu 250 mm, ieh długość 
zaś może być dowolną. Następne prostokąty aba 1b1 

i srs 1r 1 odpowiadają gniazdom dla czopów sfup
ków; ich długość czy li boki a b, a 1bt, sr i s 1r 1 

równe są szerokości słupków od strony przedniej 
150 mm, szerokoś0 zaś aa 1 i rr 1 równa się szero
kości czopów+ pewna przestrzeń pusta=lOO mm. 
Po~ożywszy szablon 11a. próg, na ostatnim ozna
c~aJą miejsca dla słupków zapomocą ołówka cie
Sielskiego, prowadząc nim wzdłuż linii ab, a 1bt, 
sr i_ s1r 1

; w ten sposób na progu wyrysowywują się 
boki podłużne gniazd (rys. 175) Dla otrzymania 
boków poprzecznych łączą na progu ołówkiem 
punkty końcowe linii ab, a 1bt, s1r 1 i sr; dla uła
twienia tej roboty ołówkiem przeciągają linie 
wzdłuż kantów ya, y 1at, cb i c1b1 szablon u i ana
logi?znie z drugiej strony ps, p1s1, i2IY i .s- 1r1 , sta
nowiących przedłużenia zewnętrzne boków po
przecznych gniazd, innemi słowy otrzymujemy 
na progu linie yabc, y 1a 1b1c1, psrz i p1s1r1z 1 (rys. 
175). Przykładając linijkę do kresek y a i y 1a 1 a 

potem be i b1ct, łączymy punkty a i a 1, b i b1 (rys. 
176). To samo robi się z drugiej strony. W ten 
sposób wyrysowywują się pełne prostokąty aba 1b1 

i srs1r 1
, wewnątrz których wyżłabiają się gniazda 

dla czopów. Należy pamiętać. że ciesielski ołó
wek mial znacz11ą grubość ponieważ prędko stę
pia się przy rysowaniu po drzewie. Wyżej przy
toczone wymiary 150XlOU mm prostokąty aba1b1 

i srs1r1 powinny posiadać nawewnątrz, wobec te
go boki ab, a 1b 1, sr i s1r 1 powinny być dłuższe o 
2 mm w obie strony na grubość ołówka. W ten 
sposób ab, a 1bt, sr, s1r 1=154 mm; odleglość zaś 
linii bb1 i ss1 powinna być o 4 mm krótsza czyli 
=1246 mm. 

Linie ejijmn i c1jli1jlm1p 1 odpowiadają wy
żłobieniom abc (rys. 162) dla desek pomostu f-f 
(futrówki) , które wycinają się na 2" (52 mm) 
głębokości równej grubości desek f; szerokość 
tych wyżłobień robi się równą głębokości 50 mm. 
Bale f-j, połączone w ten sposób z progiem, 
tworzą równą powierzchnię, wygodną dla koni 
do przechodzenia przez tamę. Wspomniane linie 
przy należytern nałożeniu szablonu na progu po
winny być w odległości od progów, przenoszącej 
50 mm o grubość ołówka 2 l'nm: stąd ich wzajem
na odległość wynosi 250-10!=146 mm. Jedna 
z tych linii e(zj"mn jest krótsza i nie dochodzi 
do linii cc1 i pp 1, lecz oddziela się występem 
bcde z jednej strony i spon z drugiej, wystający
mi nazewnątrz o 10 IItm i mającymi 46 mm sze
rokości (cd, op). Części te odpowiadają futrynie, 
nabijanej na słupki. Futryny robią się z 2w bali, 
które nabijają się na ściany boczne słupkó", 
przyezem od strony drzwi futryna nie sięga kan
tu słupka na całej swej wysokości na 52 mm (2" 
grubość drzwi) od strony przeciwnej przykrywa 
cały słupek i nawet przepierzenie deskowe, nabi
te od strony przeciwnej drzwiom (rys. 146 i 147). 
W ten sposób od strony drzwi futryna stoi na 
progu przy brzegu wyżłobienia dla pomostu, z 
drugiej strony sięga do kantu progu. Z tej więc 
strony wyżłobienie dla pomostu gran iczy z deską 
futryno.vą. Wyst.ępy bcde i nops odpowiadają 
właśnie tym deskom i powinny mieć przeto 50 
mm szerokości, a uwzględniając szerokość linii 
ołówka z obu stron 46 ntm. Tymi występami sza
blon zwracają w stronę przeciwną drzwiom. 
T ak więc I>odług szablonu wyrysowywują na pro
gu z jednej strony (od strony drzwi) linię c1pt, 
z drugiej de1zo. Od punktów c1p1 wyrysowywują 
pó~niej linie pionowe do kantów progu c 1c 11 i 
p1p 11 (rys. 176) a linie de i on przedłużają do dru
giego kantu progu. W ten sposób otrzymujemy 
(rys. 176) linie c11c1p 1p 11 i d 1eno 1 , podług których 
wyż.tabiają na l cal głębokości rowki dla umo
cowania desek pomostu drogi. 

Pozostałe wycięcia ria szablonie fghi, ] 1g 1h 1it, 
jklm i jlk1 flm 1 (rys. 174) służą do oznaczenia miej
sca dla szyn. Stosownie do istniejących na ko
palni norm kolejowych wyzłobienia dla szyn po-
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winny mieć 100 mm szerokości oraz 560 11im wza
jemnej odległości. Wobec tego na szablonie, 
uwzględniając szerokość ołówka, fi jm=104 mm, 
ij=556 mm. Podług linii jg. ill, jlg1

, i 1h\ jk, lm, 
;tk1 i l1m 1 (po 10 mm) robią się odpowiednie kre
ski na progu (rys. 175), które po złączeniu w li
nie fi', ii', jj' i mm' (rys. 176) oznaczają miejsca 
wyżłobień dla szyn takiej gl_ęb0kości,. ż~by w nich 
te ostatnie mogły schować s1ę calkow1c1e. W t en 
sposób podług szablonu (rys .. 174) wy ry~o":ywują 
się linie na progu, wyglądaJące po zdJęcm sza
blonu jak na rysunku 175. Kreski te później J' ą
czą się przy pomocy linijki w kontury ostatecz- ~ 
ne. N a rys . 176 liniami czarneroi oznaczone są 
te właśnie kreski, które przeciągają się po odję
ciu szablonu. a częśe i zakresko\vane oznaczają 
mi2jsca, które ulegają wyżłobieniu . Po dokona
niu tej roboty próg przyjmuje wygląd w planie, 
jak na rys. 177 a z boku jak na rys . 1'/8. 

Jeżeli tama jest podwójna. to dla drugiej po
lowy używa się ten sarn szablon, który przesu
wają w ten sposób. że jeden z prostoki:\tÓW:, od
powiad ających gnia:~..du dla czopa, nakładaJą na 
narysowane już gniazdo słupka Śtodkowego, a 
drugi kierują w stronę drugiego słupka boczne
go, przyczem, jeżeli tama jest dwustronna. t. j. 
taka, że drzwi odmykają się w strony przeciwne, 
wtedy przy drugiem położeniu szablonu tę ostat
nią skierowują występami bcde i nops w stronę 
przeciwną, czyli, przypuściwszy na rys. 174, że 
prostokąt srs 1r 1 leży na miejscu słupka środkowe
go, cały szablon, nie przewracając go na drugą 
stronę, obracają dookoła środka tego prostokąta 
o 180°. W ten sposób prostokąt srs'r' w zmie
nionej pozycy i leży znowu na miej scu s~upka 
środkoweg(), prostokąt zaś abrz 1b 1 pada na rUJP..)SCe 
drugiego słupka bocznego. Jeżeli tama podwój 
na jest jednostronna, t. j. taka, w której oboje 
drzwi odmykają się w jedną stronę, to szablon 
przesuwają w kierunku równoległym tak, że pro
stokąt aba 1b 1 pada na miejsce srs 1r1

, ten ostatni 
zaś zajmuje miejsce drugiego słupka bocznego. 
Przy tem przesuwaniu występy bcde i nops skiero
wane są w tę samą stronę. 

Dla tam typu 2-go i 3-go używają wspólny 
szablon, przyczem w typach tych odróżniają tamy 
pojedyncze i podwójne. Dla tam pojedynczych 
używa się szablon rys. 179. w tamach pomie
nianych typów nie robi się wyżłobienia dla przy
mocowania desek pomostu, natomiast przez wy
żłobienie w progu tworzy się dolna futryna dla 
drzwi. Taka futryna oczywiście robi się tylko 
z jednej strony, wobec czego szablon z przeciw
nej strony może przylegać do kantu progu, co 
znowu nie wymaga dla ułożenia szablonu na próg 
osobnych prostokątów xyx'y ' i zuz 1u 1

, jak w sza
blonie typu l-go. Przy takiej konstrukcyi pro
stokąty aba1b 1 i mlilll 1n 1, służące do wyrysowywa
nia gniazd dla czopów, zostają z trzech stron 
otwarte i przy pomocy ołówka wykreślają się na 

progu 3 boki baa 1b 1 i num 1rn 1• Dla nakreślenia 
boku czwartego wykreślają podług szablonu linie 
cb i b1c1 z jednej strony i ml i m 1/ 1 z drugiej 
strony (rys. 180), kt<'lre l(czą się po odjęciu sza
blon u (rys. 181). Boki ,,b i m n szablon u z po wo
du odjęcia prostokątów xyx'y' i srs 1r 1 muszą być 
krótsze o 2 mm, niż w typie 1-ym (152 m111) . Sze
rokość n 11 1 i mm 1 odpowiednio do cieńszych czo
pów w tamach 2-go i 3-go typów wynosi 75 mm. 
Długość części środkowej w tamach typów 2-go 
i 3-go, podobnie jak w typie 1-ym, wynosi 1 ~46 
mm a w typiu 4-ym od powiednia do węższych 
drzwi l 096 1111n. Szerokość częRci środkowej za
leży od szerokości futryny czyli grubości drzwi 
i wynosi 50 mm. Uwzględniaj <IC grubość ołówka, 
otrzymamy tę szerokość równą 148 mm. Z jednej 
więc strony (od drzwi) brzeg c1/ 1, podlug które
go wyrysowywuje s ię kontur futryny, wystaje 
przed bocznymi prostokqtami czopów o 10,5 mm; 
druga strona, która przykłada się do przeciwne
go kantu progu, wystaje o 62,5 111111. Zacięcia na 
szablonie de, [g, hu i t. d sl'użą dla wyrysowa
nia wyżłobień dla szyn i rozmieszczone są zupeł
nie tak samo, jak w opisanym już szablonie typu 
l-go. W wyrysowaniu konturów tych wyżłobień 
nie zachodzi żadn a różnica . Co się tyczy głę
bokości wyżłobień, to powinny być one głębsze 
niż w typie 1-ym o wysokość futryny, t. j . o 26 mm 
(rys. 183). 

Szereg rysunków (179, 180 i 181) przedsta
wia kolej ne procesy rysowania konturów róż
nych wyżłobień. Na rys. 179 na próg nałożono 
szablon, na rys. 180 widoczne są kreski na progu 
po zdjęciu szablonu, na rys.181 kreski połączono 
w figury zakończone, a części zakreślone ulegają 
wyjęciu. Wreszcie rys. 182 i 183 przedstawiają 
wygląd ostateczny progu z góry i z boku. 

Dla tnm podwójnych stosownie do grubszych 
progów szablony w części środkowej powinny być 
szersze o 25 mm z każdej strony tak, że cala 
szerokość stanowi 196 mm (rys. 186). Oprócz te
go prostokąty do oznaczania gniaz·d są takie sa
me, jak w typie 1-ym, t . j. mają 95 mnt szeroko
ści. Pozatem szablony te niczem nie różnią się 
od opisanych powyżej. 

Szablony dla t am podwójnych podobnie, jak 
i w typie 1-ym, robią się tylko dla j ednej polowy. 
Dla wyrysowania konturów na drugiej polowie 
szablon przesuwają t ak samo, jak i w typi e 1-ym, 
uwzględniając rodzaj tamy jednostronnej lub dwu
stronnej . N a r ys . 187 po wyrysowaniu lewej stro
ny szablon został przesunięty na prawą stronę, 
przyczem wskazan e jest położenie dla tamy dwu
stronnej, na rys. 188 dla tamy jednostronnej . 

Szablon, służący do rysowania gniazd w ka
pie, jest jednostajny dla tam wszystkich typów 
(oprócz 4-go) i wszystkich rodzajów, bowiem ka
py dla wszystkich tam używają się zawsze jed
nostajnych wymiarów poprzecznych. Rys. 184 
przedstawia taki właśnie szablon. Prostokąty bocz-
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ne, odpowiad!l'jące gniazdom d!-a czopów, odpo
wiednie do ICh budowy, maJą 152 mm długo
ści i 60 nzm szerokości. Szerokość części spodniej 
wynosi dla wszystkich typów 150 mm, długość 
dla tam l-go, 2-go i 3-go typów l 246 nzm dla 
tam 4-go typu l 096 mm. Dla wyry>Jowania gniazd 
szablon układają na kapie podług kantów km i ln 
i rysują linie kbacde i me;hgn. Po odjęciu szablo
nu łączą linie kb i dl oraz me i gn i wycinają wresz
cie gniazda abcd i efgh na głębokość 75 mm (rys. 
185). Przy ~amach podwójnych dla wyrysowan~a 
drugiego gmazda bocz1~ego szablon przekładaJą 
na drugą polowę tak, pk na progach, przyczem 
na kapach nie odróżniają tam jednostronnych i 
dwustronnych. 

Jeżeli tama podwójna jest jednostronna, to 
słupki mogą być również jednostronne, próg prze
to może być zrobiony z belki, mającej 200 X 200 
mm przekroju, używanej dla tam pojedynczych 
(rys. 161). Dla takiej więc tamy · podwójnej uży
wać należy szablon rys. 179, przeznaezony dla 
tam pojedynczych. Czasem jednak używają dla 
jednostronnych tam belki w progu 200X250 mm, 
a słupki dwustronne. Atoli słupki tezdołu pod
klinowywują z jednej strony, przez co jednej ich 
stronie przedniej nadają pozycyę pionową, a dru
giej pochylość dwa razy większą niż zwykle, 
ułatwiając im zalllykanie się własnym ciężarem, 
co ważne jest, jak zobaczymy niżej, dla tam izo
lacyjnych, nie posiadających przyrządu, samo
czynnie zamykającego tamę. 

Budowa ramy. Przystępując do budowy ta
my na dole, przedewszystkiem w wy branem miej
scu cieśle powinni zdjąć drogę, następnie dobrze 
oczyścić spodek od wszelkich śmieci przynajmniej 
na jeden metr w obie strony od tamy. Po tych 
czynnościach wstępnych przyrządzają gniazda dla 
progu na takiej wysokości, żeby próg odpowia.: 
dał wysokości drogi, a jeżeli ta ostatnia leży na 
spod ku, próg powinien być wkopany. Górnej 
płaszezyznie progu nadają przy purnocy libelli 
położenie ściśle poziome. Próg do poziomu do
prowadza się przez podklinowa~ia. w gniazdach. 
Po otrzymamu żądanego połozema progu ten 
ostatni mocno zaldinowywuje się w gniazdach, 
p~·zyczem baczą, żeby przy tej czynności próg 
n~e ruszył się z miejsca. Na zamócowany w po
~Iomem położeniu próg kładą odpowiedni szablon 
l ~odług niego rysują wszystkie kontury w progu, 
~tore na_stępnie wyżłabiają. Do gniazd wstawia
Ją sł?-pk1 czopaiui · dolnymi, na słupki zaś nakla
da , s1ę kapa, przyczem, o !l_e _zachodzi koniecz
no~ć,_ przybiera się stropu do odpowiedniej wyso
kosCI. Przed nalożeniem =kapy na słupki przy 
pomocy pionów, powieszonych przy ich ścianach 
bocznych, nadają im położenie ściśle pionowe. 
~odł~g: post_awionych słupków, miarkując z glę
. ok_osc1ą . gmazd dla kapy, biorą miarę dla poło
zema gmazd w t ej ostatnie.i, poezero przy pomo
cy szablonu rysują na niej gniazda i wyrabiają 

je. Przy nakładaniu kapy na czopy slu~ków 
uważ.ają, żeby te ostatnie nie wyszły z pwnu, 
poezero zaklinowywują ją mocno w uprzednio 
przygotowanych gniazdach. 

Drzwi. Wszystkie drzwi bez względu na 
typ tamy robią się z 2" sosnowych bali fugowa
nych (rys. 189, 190 i 196). Początkowo próbowa
no robić drzwi z 1,5" bali, lecz te okazały się w 
praktyce nieco za lekkie. Nie mówiąc już o tem, 
że drzwi takie przy wielkich ciśnieniach powie
trza, zamykając się z rozpędem, bardzo prędko 
łamią się, przedstawiają one jeszcze tę niedogod
ność, że źle zamykają się pod wplywem własne
go ciężaru przy nieznacznych odchyleniach, gdy 
sprężyna przyrządu samoczynnego działa jeszcze 
za słabo. Z drugiej strony pochylenie drzwi nie 
może być znaczne, pociąga to bowiem, jak wi
dzieliśmy, znaczne zgrubienie słupków ku dołowi, 
jak również i progu, przy słabych zaś nachyle
niach drzwi muszą być dość ciężkie, żeby mogły 
same zamykać się. 

Dla jednych drzwi szerokości normalnej 
l 250 mm używa się zwykle 5 desek podłużnych, 
których wzajemne poJączenie dokonywa się za
pomocą dwóch .szpong" poprzecznych p-p( rys. 
189, 190, 196 i 197) 52 mm grubości i 130 - 120 
mm szerokoś (! i, umie~zczanych nazewnątrz. 

Odległość środków tych szpong od poprzecz
nych brzegów drzwi niezależnie od typu tamy 
wynosi zawsze 250 mm. Dla mocniejszego połą
czenia szpongi z deskami w deskach wycina się 
rowek 10 mm głębokości, rozszerzający się wgłąb, 
szpongom zaś nadają się od powiednie wycięcia 
(rys. 197). 

Drzwi, zbudowane opisanym sposobem, są 
dość mocne i mogą wytrzymać względnie silne 
wstrząśnienia. Atoli przy wyjątkowo mocnych 
wstrząśnieniach, gdzie do tego dopomaga silne 
ciśnienie powietrza (30- 40 mm), i takie drzwi 
okazy wały się niedostatecznie mocnemi. 

Ciśnienie to może być znacznie zmniejszone 
przez zbudowanie dwóch tam. N a przecznicy 
głównej przewozowej na 2-im poziomie w kopal
ni Saturn ciś11ienie na drzwi było tak wielkie, że 
niepodobna było bez nadzwyczajnego wysiłku 
otworzyć jednej z dwóch tam, jeżeli druga była 
otwarta. Koniarz, idąc przed koniem, nie mógł 
woue0 tego otworzyć tamy następnej, zanim pierw
sza nie zamknęla się. W wypadku tym widzimy, 
że ciśnienie nader wygodnie wiąże obie tamy i 
wskutek tego, że tym sposobem prawie wyldu
czaną byl'a możliwość jednoczesnego ich odmy
kania, drzwi były zabezpieczone od skutków moc
nych uclerzeń. Wystarczało jednak jedną z tam 
trzymać otwartą w ciągu jednej tylko dniówki, 
żeby druga została zupełnie zniszczoną. Wypa
dek taki może zdarzyć się podczas naprawy jed
nej z tam. Drzwi, gwałtownie uderzając o ramę, 
spaczą się w ten sposób, że deski środkowe wy
ginają się w kierunku prądu powietrza, wycho-
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dzac z fug, lub łamiąc się na nich (rys. 191), przy- żeby płaszczyzna zewnętrzna zawiasy była stycz
cze"m od takiego wyginania. się, na które oczywi- ną do cylindrycznej powierzchni pętli (rys. 196); 
ście najwięcej narażone są drzwi typu pierwsze- jeżeli tej ostatniej będziemy nadawalijednostajną 
go jako !l aj większe, nie, mogą uchronić ~ni ~zpon~ średnicę, :i.ądany warunek niezmiennej odległości 
gi poprzeczne p-p, ktore.przyteJ"? łamu~. s1ę, a.rn będzie wypełniony. (Rys. 193 i 194 wskazują nie
nawet żela<~ne 10 mm zawrasy, ktore wyginaJą s1ę. wlaściwe zakręce nie ucha, bowiem, wyginając 

Dla zapobieżenia paczeniu się drzwi w ta- ucho nieco w dól, trudno zape wnić stalą ocl ie
kich razach w środku pomiędzy szpongami p-p głość jego osi od płaszczyzny tamy). Pierwotnie 
przybija się kontrforsa K, mająca kształt, specyal- uszka zawias zakręcały się podług typów rys . 193 
nie obliczony na skuteczne opieranie się zgięciu i 194, jPclnakże z powodu zbyt długiej wystającej 
(rys. 192, 161, 163 i 164). Olugość jej wynosi części za wiasy, miano wicie 75 mm, te ostatnie 
1000 mlll, szerokość 70 mm, wysokość w środku okazały się zbyt słabe w tern miejscu, bowiem 
100 mm, po bokach 50 nun. Kontrforsa przy mo- przy odmy kani u tamy uderzeniem woza w dolną 
co1vywuje się do drzwi 4-ma śrubami, żeby zaś część drzwi zwykl e zawiasa dolna wyginała się , 
śruby nie wciskały się główkami z drugiej stro- jak na rys. 195, wskutek czego drzwi oczywiście 
ny do desek. podkłada się pod nie z wewnętrz- ~ paczyły się i nie zamykały szczelnie. l >la wzmoc
nej strony dr~wi plaska deszczułka d ·-d grubo- nienia wystającej części zawias oraz zapobieżenia 
ści 1" (l 000 mm dl., 70 N'l 'n szer.), która roz kla- ; paczeniu się drzwi zawiasom w tych koiteach na
da ciśnienie śrub na cale drzwi. Drzwi z taką i daJe się grubość podwójną przez złożenie we dwa
kontrforsą bardzo skuteczn ie opi erają się nnjwi~k- l je, przyczem ucho tworzy się przez odpowied
szym ciśnien iom. jakie zauważon e były w kopal- 1l nie zgięcie zaginanego końca (rys. 196). 
niach. Z a wiasy przymocowywują się do szpong tą 

Zawiasy przyrządzają się z pasów żelaznych stroną, w którą zakręcone są uszka; tym sposo-
50Xl0 mm wymiarów poprzecznyclt (rys. 189, 190 bem zapobiega się zbyt wielkiemu wystawaniu 
i 196) Długość zawiasy od osi ucha do końca czopów (rys. 190 i 196); przytem część żel aza pq, 
wynosi l 200 mm. Czopy przyśrubowywuj e się wzmacniająca wystające koń ce, ·wpuszcza się w 
do środka słupków, a zatem oś uszk a powinna ' drzew o, w którem r obi się odpowiednie wyżlobie
wystawać za drzwi na połowę grubośc i słupka. ' nie. Złą cz e ni e tej wzmacni ającej ezęści pq z głów
t. j. 75 mm. Zawiasy przyśrubowywują się do ną częścią zawiasy dokonywa się zapomocą nitu 
szpong w ich linii środkowej . .Ponieważ zaś szpon - a (w odlegl"ości 50 mm od osi ucha), zostającego 
g i bez względ u na typ tamy zawsze przymoco- ' nazewnątrz drzwi. Połączenie zawiasy z drzwia
wane są w jednostajnych odległośc iach od po- j mi dokonywa się zapomocą dwóch głównych 
pr~ecz~tych brzegów drzwi, przeto i zawiasy znaj - ' śrub b i c (12 lll/11 średnicy) na końcach i 3gwoź
duJą s1ę na jednostajnych odległościach od tych- dzi środkowych !f . 'l'ym ostatnim nadają stopnio
że kantów bez względu na typ, t . j. 250 mm. l wo zaostrzony kształt kwadratowy w przekroju 

. Ważnem jest, że: l) oś czopów lub ucl1a za- 8 mm pod łebkiem i 125 mm długości, przyczem 
Wias przyyada w środku słupka, 2) że odl egłość wystające z drugie:i strony końce zaginają (rys. 197). 
środl~o~ve.1 linii zawiasy od pop rzecznych k antów l Czop y. vV czopach odróżniamy oś czy li wla
drzwi Jest .z · obu stron jednostajna. Przy takiem . ściwy czop c, na który nakłaclają zawiasy, oraz 
umocowanlll zawias drzwi mogą być zawieszone ' sztabę s (rys. 1'10, 171 i 172) mającą 20 11/lll boku 
na słupkach gotowej już ramy z dowolnej st ro- kwadratu, którn wkład a się w wywiercony w od
n:y, P.rzyczem czopy mogą by ć przyśrubowa ne powi edniem miej sc u słupk a otwór i przymo~owy
row~Ież rio dowolny ch słupków . I stotn ie, na rys . i wuj e s i ę nak rętką u, nakręcaną na nagwintowa-
198 1 199 widocznem jest, że przy zachowaniu ny koni ec sztabki s. Koniec, wystający z otwo
tych o~leg1ości równemi te same drzwi można ru, wbija się w p od stnwę p, która, opierając się 
dowolme zawiesić na lewy m lub prawy m słupku, o słupek występami bocznymi, określ a ścisłe po
przy~zem w pierwszym wypadku zawiasa a wisi łożenie czopu. Czop c, spojony z podstawą, robi 
na gornym czopie A, w drugim na dolny!1t czopie się z że l aza okrąglego 20 mm średnicy i 70 mm 
B: R;ów~ie7., ~dybyśr~1y w pierwszym wypad~u 

1

, wysol~o~c i .. stysow n_ie do tego ucho zawias _r:owin
Drzy za~v1eszanm drzwi na lewym slup ku zechcte- no m1eC w sw1etle .::12- 24 mm. Szerokosc pod-
1_przemeś? je na drugą stron ę , musielibyśmy stawy p zależy od grubości żelaza za wias i wyrlO
gorną zawiasę a zawiesić z drug iej strony na dol- j si 20+20+4+4=48 mm . Nader ważną jest odle
ny ~zop B, co możliwem j est tylko przy zacho- glość osi czopa od sł upka, która d la drzwi wszyst
wamu ;tałych odległości , o których mówiliśmy. l kich typów mysi. być j~~r-lOstaj n~. ,z. rys. 196 
. Os . uc.ha zawia~y powinn a być zawsze ua odle&"]?ść ta ~aJ e . się okreslic w. zalezno~c~ od wy: 
JednostaJneJ odległości od słupka, co osiąga się sokos?1 wy.staJąCeJ ponad drzw1 . D częsCl s.zponłp 
ta~ .!?rzez odpowiednią budowę czopów, jako oraz sredniCy otworu ucha zawiasy S, mianowi-
tez, ~ to :V przeważnej mierze, zawias. Określa- cie: x=D- .!i_ = 30 mm . 
ne m~zmienne położenie osi uszka może być za- 2 
pewmone przez odpowiednie zakręcenie ucha tak, (c- d. n.). Henryk Czeczott. 
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42 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1908 
----------------------------------------- ------------------------------------------

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1907. 
Wydobywanie galmanu. W październiku r. 1907 wytwórczość galmanu była następująca: -

Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 wydobyto więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 1906 

l 
Od początku roku Nazwa kopalni Paździer- . Od uoczątku Paździer- Od ]'OC"''\tku 

"k i roku do 31 ni-k roku do 31 Październik do 31 października nl 1 października października 
l -- p u d ó , .. pud()\V l % pudów l Ofo -

Bolesław . 47 324 555 !83 37807 473 65 1 - 9 517 - 20 - 8! 532 - IS 

J ózef . 366]5 666 :~98 -13 747 4~8 230 + 7°71 + 19 - 238 !68 - · 36 
Ulisses 2!2 220 l g69g88 !87355 l 974 9Ó7 - 24865 - i2 + 4 979 + o 

l 

Razem l 296220 1 3191569 l 26S9o9 / 2876648 1- 27311 1- 91- 314721 1 - 10 

:Podług gatunków wytwórczość galmanu była następująca: g mby 93 707 pudów i dt·obny 172202 
pudy. 

Wyt,vórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następująca: 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Józef . 
Ulisses 

- --

Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 wydobyto więcej (+) 
---------!----------~o mniej (-), niż w r . 1906 

Paździer
nik 

p 

Od początku Paździer- j Od początku 
roku do 31 "k l roku do 31 

października ni i października 

u 

280 3g8 
672 

'45 6!3 

d ó 

25 437 
14 

12723 

273 31 l 

14 
91 149 

Październik 

pudów ! Ofo 

- 2 89! 1-
+ 14 + 
- 121 -

Od początku roku 
do 31 października 

pudów l Ofo -
lO - 7o87 - 3 
- - 6:,8 - g8 

I - 54 464 l - 37 

Razem l 41 172 l 426683 l 38174 l 364474 l - 2998 i - 71 622og 1- 15 

Dnia 31-go października pozostalość wydobytego zarobili 28 367 rubli. Przeciętny zarobek jednego 
galmanu na kopalniach wynosiła 788400 pudów, robotnika na dniówkę wynosił l rub. 02 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowin 276507 pudów. padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 10, 

W październiku r. 1907 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba. robotników wy- i 14, zakończonych wyzdrowieniem zupe1nem. 
nosiła l 07±. Robotnicy odrobili 27 924 dniówki i 

Płukanie galmanu. W październiku r. 1907 wytwórczość galmanu piukanego była następująca: -
Nazwa płuczki 

esławska Bo l 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1906 

Paździer- Od poczl\tku 

nik roku do l:ll 
października 

---p u 

8o855 907251 
6 5s8 6 j58 

107040 l 011 675 

-
Rok 1907 

Paździer- Od pocEe,tku 

nik roku do <!l 
października 

d ó w 

87 157 8g8488 
6gJ64 ,64129 

909 10 923630 

W r. 1907 otrzymano więcej C+) 
~bo mniej C-), niż w r. 1906 

Październik 
Od pocz(\tku roku 
do 31 października 

pudów- l Ofo pudów l o;;;-

+ 6 302 + ~:l - 8763 - l 

+ 63 20Ó + + 357 57 1 +s452 
- r6130 - 15 - 88045 - 8 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była 11astępująca: 

Nazwa płuczki 

B{)lesławska 

Olkuska . 
Mechaniczna. 

Razem . 

Rok 1906 

p u 

2 330 42 312 
- -
- 642 

2 330 l 42 954 

Rok 1907 

d ó w 

2910 i 20727 l 
7 225 

l 
33o67 

~ -o 3 450 -) 

l 

pudów l 

+ ;8o 
+ 722j 

+ 35° 

+ 
+ 
+ 

25 -21 585 
+ 33 007 + 2808 

+
+ 437 

Dnia 31-go października r. 1907 pozostalość gal
manu płukanego na płuczkach wynosiła 580968 
pudów, błyszczu ołowiu 6 669 pudów.~ 

W październiku r. 1907 w 3-ch czynnych płucz
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna li czba 

zatrudnionych robotników wynosiła 221. Robotni
cy odrobili 5 748 <iniówek i zar0bili 4 030 rubli. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
wynosił 70 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami nie było. 

Wytapianie cynku. W październiku r. 1907 wytwórczość cynku była następująca: - W r. 1907 otrzymano więcej (+) Rok 1906 Rok 1907 
albo mniej (--), niż w r. 1906 

Paździe,~To, '"'"''"" l 
-

Nazwa httty Paździer- Od ~:oczątku 
Październik 

Od początku roku 
nik ro u po 31 -k l roku d o 31 do 31 październik października n1 października 

- -p u d ó w pudów l o/o pudów l o/o 

a 

Paulina 189 so;,8s 
l 

8;6,45 + 8017,80 + ·l_] ,s,," 20725,65 l 197 523,65 - - 4 4 
Konstanty . 12 8o4 l 18051 12 483 12-ł I 17 - 321 - 3 + 6o66 + 5 
Będzin . 18 506 179 547 17 428 J82 427 - ( 078 - 6 + 288o + 2 

Razem . ·l )2 8g2,101 487 1o3,851 50636,6; 1 so4c6J,6s l- 2255,45 1- 41+ :6963,8ol+ 3 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 
-- -Rok 1906 Rok 1907 l W r. 1907 . o_trzymano więcej (+) 

albo (-), niż 1906 m meJ w r . - -
Nazwa huty Paździer- Od początku Paździer- Od początku Od początku roku roku do 31 roku cio 31 Paźdz i ernik nik patdziernika nik 

- p u d ó 

Paulina . 3 547,15 28 2o6,5o -
Konstanty 44:! 3884 299 
Będzin 668 6g85 644 

Razem . . l 4 657,'5 l 39075,501 943 

. Dnia 31-go października r. 1907 pozostalość wy
topionego cynku w hutnch wynosiła 86 983,90 pu
dów, pyłku cynkowego 5 326,85 pudów. 

W paździ erniku r. 1907 w 3-ch czynnych hutach 
bynk_owych przeciętna liczba zatrudnionych ro
d 0~~1ków wynosiła 796. Robotnicy odrobili 21501 

Dlawek i zarobili 29 572 ruble. Przeciętny zaro-

paździ ernika do 3lpaździernika 

w pudów l o;;- pudów l % 

•9 819,55 - 3 547,15 - 100 - 8 386,95 - 30 
4 799 - 143 - 32 + 915 + 24 
Ó766 - 24 - 4 - 219 - 3 

/ 31 384,55 1- 3 714,151 - 791- 76go,9s1- 20 

bek jednego robotnika na dniówkę wynosill rub. 
38_ kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było: l, zakończony zupełną niezdolnością do 
pracy, l, zakończony częściową niezdolnością rlo 
pracy, i 4, zakończone wyzdrowieniem zupełnem . 

J. H . 
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PRZEMYSŁ GÓRNICZY 
A. Wfgiel kamienny 

i antracyt 
r. 1906 
r. 1905 
r . 1904 

B. Sól kamienna. 
r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

{: . Ruda żelazna . 
r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

D. Ruda manganowa. 
r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

91047 
83383 
"17767 

894 
849 
782 

9851 
7718 
8279 

PRZEGLĄD GORNIOZO-HUTNIOZY 1908 

Dane sfafysfyc?nc o lic?bic wypadnów 

liczba wypadków nieszczęśliwych Na 100 milionów pudów wydobycia 
W t e j liczbie 

34949 225 
31405 : 186 
26211 163 

5 
19 
21 

lnwalidów 

29 271 1 12,85 30832 1152 24.71 3,24 298,28 3391,85 12G,79 
18 2138 11.78 28407 656 23,35 2,22 268,58 3568,72 82,43 
9 1386 12;41 24186 4G7 20,35 1,17' 172,65 3012,01 58,13 

4 
17 
20 

l 
2 
l 

15,12 
79,01 
79,90 

3,78 
11,29 
4,00 

1514 'l 17 4 128 18,63 1276 89 7,86 1.68 57,80 577,47 40,41 
1054 i 24 G 66 22,77 930 28 1 2,7-'ł 3;47 34,74 492,13 15,05 
1161 ł 24 3 74 20,96 1050 10 11,13 1,31 34,04 483.73 4,58 

333 11 - - 4 11,25 328 l - l - 41,75 3423,80 10,44 
253 ' - - 7 1Zl.71 244 2 - l - 75,76 2640,69 20,65 

1800 
1383 

796 183 i 2 - 2 5:oo 179 47 ,171 - 47.17 4858,49 -
----~----~--~--~--~~~----~--+-~ 

Razem w przemyśle 
górniczym r. 1906 103592 36801 ! 242 1 33 112843 113,11 32440 1243 ,20.631 2,831

1 
24-2,56 1

1

2773,38 106,10 
32730 210 24 2211 11.98 29597 688 21,52 2,31 235,40 3152,97 72,88 
27556 189 12 1462 12,78 25415 478 18,19 1,16 142,72 2483,09 46.92 

r. 1905 93333 
r . 1904 87624 

PRZEMYSŁ HUTNICZY 
A. Zakłady hutnicze. 

r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

B. Zakłady przeróbcze 
r. 1906 
r. 1905 
r . 1904 

Razem w przemyśle 
hutniczym r. 1906 

r. 1905 
r. 1904 

Razem w przemyśle 
górniczym i hutnicz. 

r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

43404 21134 11 33 
42977 21176 50 
43924 20346 58 

l 

10963 3984 l 

12035 3266 
1033! 3280 l 

5436) 1 25118 
55012 24442 
54258 23626 

8 
4 
4 

41 
54 
62 

157959 61919 283 
148345 57172 264 
141882 51 182 251 

15 1021 16,25 19621· 444 
9 1038 10,59 18270 1809 
4 689 12,94 19423 172 

62 330 11,41 3570 14 
6 289 117,88 2943 2± 
l 269 114,83 2993 13 

77 1351 15,2911 23191 458 
15 11327 10,95 21213 1833 
5 958 13,31 22416 185 

llO 14194 13,79 55631 11701 
39 l3538 Jll,ol 50810 ,2521 
17 2420 12,99 47831 1 663 J -= 1-
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nies?C?~ś]i\\1 ych w pr?emyśle górnic?ym i hufnic?ym Południa ł\osyi. 
(Podlug danych Rady Zj azdu przemysłowców górniczych Połuun ia Rosyi) 

przypada Na 1000 robotników przypada Na jednego zabitego i zmarłego 
p r zypada maj'lcyc h prln .. o do od
szkodowania podług prawa z dni a 

l4 czerwca r. 1903 

Wydatki z tytułu wypadków nieszcz~śliwych, poniesione przez przemysł 
górniczy i hutniczy 

i W tej liczbie wydat kowano na 
Razem , 

l 

wydatko-,
1 

w ano 

Zabityc h i 

z1no.rłych 

skutkiorn 

J uwn.łidów 

1mpctnycb. 

Inwalidów 

częściowych 

P oszkodowa
Czasowo nie -

nych z r ez ul-
zdol nycb. do t atem ni c -

ran prac y wyjaśnionym 

u L 

l 

3844.87 2,34 0,3128.21 320,85 11,99 36a,7o 328,90 2,51 o,59 1,14 o,77 o,011922H2,50 11 9547.91 22192,771 766070,62 970761,52 
3945 30 2,23 0,21 '25,61 340,29 7,86 376,19 27 2.19 2.40 0.57 0,81 0,90 0,03 135980G,Gl J 010G1;7o 2GG38,23 538998,03 661146,01 
3264;28 1,93 0,1116,33 284,93 5,50 308,80 26G;9o 2,92 o;52 1,o6 0,87 0.47 765687,45 67580,88 3016,31 301447,48 374686,12 

18,90 - - - 4,47 1,12 5,59 293 40 - - - ! - - 1261,41 - - - 917,28 
90,29 - - - 19,44 2 78 22;22 351,25 - - - - - 946,06 - - - 467,96 
83,90 - - - 25.58 1:28 26,85 272,62 - - - - - 597,721 - - l - ' 464,27 

685,22 1,85 0,39!13,59 135,77 9,50 161,10 301,59 2,i'J4 0,38 LOS, 1,08
1 

- 118163,39 13214,28 934,93
1 

64991,31 36351,50 
558,13 3,07 0,84 8,38 118,75 3,63 134,67 295,84 l 3,00 0,63 1,50 0.88' - G3830,55 2:\97,-.1:0 21320,28 39338,40 
534,79 2,83 0,33 8.67 123,17 , 1.17 136,17 263,22 , 3,88 0,53 0,94 1 0,881 1,53 47701.00 4965,82 6148,431 18228,581 18111,90 

3475,99 - - 2,221 1~2,22 0,5? 185,00 303,08 'l - - - - - 6521,50 61,23 725,671 5595,67 
2738,10 - · - 5,06 l 1 t6,43 1 1,4o 182,94 238,30 - - -

1

_--- l - 5699,231 - - l 2039.02! 3233,05 
4952,83 r,56 - 1,56 160,69 - 160,81 255,50 - - - - 3122.40 104: ,43 - :J:8o:o1 2537,46 

3145,50 2,22: o,3G!26,15\ 299.oo l 1~.~4ll 3~9.1~ 327,59 2,51\ o,57\ 1,r4
1 

o,79[ o,o1 20483~8,8~ ~ 1 328~3,42 / 23127,70, 831787,601013625,97 
3485,09 2,21 0,24

1
24,22 324,38 l t ,bO 3b8,5D 272.21 2,44 0,57 0,95 O,S!:l 0,03 1430283,0bi 1034b9.10 26G38,23 662357,33 704185,42 

2692,08 1,97 0,12
1

15,46 2G9,00 5,08 291,64 266,7G 3,01 0,6~ 1,041 0,87 0,59 817108,57 72651,13 9164,74 320156,57 395799,75 

43839.68 2115,6 1 20.39 
31962,641708,45 1JG,23 
18956,66 953,13 9,29 

344.13 
478,70 
133,45 

l 

47,69 1,41 
45,36 ; 1,14 
23,88' 0,76 

2671 371 535,3312,60 
774:471

1 

336,89 8,04 
24t:i,27 219,80 5,62 

138,93 680,7 4 3,62 
427,16. G16,80 4,12 

-- 846,18 3,4G 

46994,11 1744,57,19,11 
03042,97 1548,1 R 16,10 
12336,38 790,44 8,88 

- 0,76 0,35,123,74 456,31 10,32 491,51 408,76 3,03 0,63 1,73 0,57 0,101148721,59 49647,19 35960.50 528246,91 518008,73 18858,26 - 26,47 
- 1,17 0,2124,14 426,10 42,09 492,71 298,14 3,281 0,86.! 2,21 0,21 - 1032788,89 07754,44 2GS4i83 520797,09, 407493,35 9896,18 - 24,03 
_ 1,32 0,1T5,67 442,18 3,91

1 

463,18 260,4ó 3,37 0,46

1 

0.72 1,00' 1,19 722896,t00 26251,41 3062,10 273134,45: 409900,85 10547,99 _ 16,46 

- 0,73 5,65,30,01 325,64 1,281 363,31 358,76 3.37 0,501 2.62 0,25 - 316368,06 10884,36 - 160820.55 143996,46 666,69 - 28,86 
- 0,31 o,52I24,09 244,55 / 1,971 27L44 343,87 3,ool 1,oo 2,oo; - 1 - 191033.97 4ol1 .4G 12460,13 112240,99 60144,58 1676,81 - 15,87 
- 0.39 0,10 26,99 290,58 1,26'' 319,32 321.53 4,26 0,75 2,25, 0,501 o. 75 J 57537,70 11727,02 838,61 92768,66 50850,38 1350,03 - 15,24 

------~--~~~~+---~7-~~~~~----~~~~--~~~--~----~~----~-~----~7-----~----~~----~-+-----

- 0,78 1,551125,16 426,69 8,27 462,46 399,02 3,1J 0,601 1,921 0,50 11 0,68 1465089,651 6053 1,55 35960.50 687067,46 662005,19 
- 0,98 0,2724,13 385,44 33,28 444,11 305,72 3,271 0,87j 2,201 0,20 1223822,86j 72265,90 39307;96 633038,08 467637,93 
- 1,13 0,10p ,97 411,21 3,38 433,75 268,79 3,43, 0,481 0,83 1 0,97 1,16 880434,50, 37978,43 j 3900,71 365903,11 460751,23 

- 1,72 0,74125,80 344,11 10,32 382,69 357,47 2.61 0,58 1,28 0,74 0,02 3513448,J 193354,97 59088,20,1518855,061675631 ,16 
- 1,75 0,252-±,19 347,62 17 ,31 391,11 283,2G 2,53 0,61 1.09 0,81 0,02 2654105,91' 175725,001 65946,191195395,411171823,35 
- 1,64 0,11

1

16,431 324,68 4,41 347,27 267,72 3,12! o,5o o;97 o,89 o,75 1697543,07
1 

110629,56 13065,45 686059,68 856550,98 

19524,95 
11572,99 
11901.02 

66519,06 
452i5,9G'[ 
31237,40 

26,77 
22,11 
16,35 

21,70 
17,69 
11,83 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1907. 

Węgiel kamienny. W październiku r.1907 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

byla następująca: 

~~~~==~~==~~~~~-,~~~~==~'====~~-=~--~~==~ 
W r.1907 wydobyto węgla więceJ 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 
dzierżawca 

Rok 1906 Rok 1907 (+)albo mniej (-),niż w r. 1906 
l ~ "' -.-----,--::>-..... -.. - l 

;.., ........ -"! ;.., "'"'"' Q,) ..."., .,PCI:\·... Q) .p .... 
..... ..- ~o= ~ a!'o= 
~-- ~"C:» ·~~ ~"Cl-~ 

""' i:: o o ·:; ~ ·- o.-~ .. ., 
'~ ~~.a ·~ s:: P.~rd 

Październik 
Od początku 
roku do 31 
października ~ "'e~ l d 'O o • ~ o .,. 1"1 . o~~ 

---·--~----~~~--~---~ -------,----1--------,------
ctr. metr. J % ctr. metr. ! % 
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47001-

84061 + 

49 + r26sso + :;s 

T + 437 7gol + li 

r8 + 169381 + 4 

Jan 
Grodziec I. 
Grod~?.· t • C II 
:~n tor i 
H.eden I 
Reden II. 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena . 
Andrzej I . 
Alwina . 
Flotz Rudolf 
Matylda . . 
Jakób. 
Wańczyków 
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" 

Saturn 
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Flora 

" 
" " .. l 
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St. Ciechanowski 
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.. 
" " " 
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" J. Wrzosek . . 
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" 
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PodJug gatunków wytwórczość węgla w paź 
dzierniku r. 1907 była następująca: gatunki gru
be 2306444 ctr. metr. (48,84°/ 0), gatunki średnie 
843 745 ctr. metr. (17.87%) i gatunki drobne 
1572 287 ctr. metr. (33,29''/0 ). 

Dni a 31 -go października pozo.;tałość wydoby
tego węgla na kopalni acli wynosiła: gatunki grube 
196223 ctr. metr., gatunki średnie 53 957 ctr. metr. 
i gatunki drobn e 70 716 etr. metr. 

Rozchód węgla w październiku r. 1907-go był 
następujący (w ctr. metr.): 

U~yto na własne Sp,·z.t:Fiano Razem 
potrzeuy kopalń 

Gatunki grube 27133 2276218 2303352 
średnie 76 587 768 282 841879 
drobne 308526 1287947 1 596 473 

Razem: 412256 4332448 -±744704 
Rozchód węgl a IHL własne potrzeby kopalń 

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

H.od:r.n.j rozchod n 
Gatnnki l Gatunki Gatunki 
gr u ue średnie drobne H.azetn 

----

Opał dla pracu.il\cych , l 
opalanie domów zbor
nych i zabnclowai1 ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
wych .. ..... · 

Skreślono węgiel, któ 
t'Y stracił wartość . 

H.azem 

l 
22 652 \ 71 59; 4075 

4481 1 sooo 304 45 1 

- l 

27 133: 7Ó 5971 308 5261 
Rozchód 

następujących 
węgl a sprzed anego składaJ 
pozycyi (w ctr. metr.) : 

Rodzaj sp1·zuda~y 
Gatuuki [ Gatun ki l Gatunki 

gTube [ średnie drobne 

98 324 

313 932 

Hazem 

- ---- - --: 
Sprzedatnalwpalniach 88307~ 78569! 7661j \ 24'491 

1 .,:;;~:~i'/"a .d~o~'".ni. t._e· 2 182 9221 68'3 393: 1 2og 792i 4 oi\1 107 
Wysyłka drogi\ wodni\ 4 990l I 320 l 5401 7 8:;o 

Jtazem: :.! 276 2191 768 2821 1 287 947: 4 332 448 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 742 920 
ctr. metr. węgla grubego i l 560 ctr. metr. węgla 
średniego. . . 

\Vysyłka węgla drogam1 żdaznen11 podług 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

··Gatunki l Gatunki l l 
Gatunki 

1 

grube średnie drobne .łta.zen1 

l 
661 491 I l 12638 W KrólestwiŁ' l'ol skieut 2 016 920 3 79' 0-J9 

l 
Za Białystok • 22 564: 125 2263g 

Brześć 32 8791 32879 
• Kowal 40 l 131 I 172 813 42og8 
• granicę 704-16 25 7301 96216 I92 392 

Hazem: 1 2 182 9~2 1 688 3931 l 209 7921 4 081 ID? 

W październiku roku 1907 w 25 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 20030. Robotnicy odrobili 
540 814 dniówek i zarobili 726 461 rubli. Przecięt· 
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wyno
sił l rb. 34 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami było 3, zakończone śmiercią, l, za
kończony zupełną niezdolnością do pracy, 41, za
kończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
560, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Dnia 31 października r. 1907 pozostalość wydo
bytego w~gla na kopalniach wynosiła 10484 ctr. mtr. 

Rozchód węgla w październiku r. 1907 wyno
sił 115 437 ctr. metr. i sldarłal się z następuj ących 
pozycyi: l ) użyto na własne pot.rzeby kopalń 
4 541 ctr. metr., 2) sprzedano 110 886 ctr. metr. 
Rozchód węgla , użytego na własne potrzeby ko
palń, skład ał się z następujących pozycy i: l) 
o.pal dla pracujących, opal an ie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1509 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 3 032 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 29555 ctr 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 81341 ctr. 
metr. Wysyłk a węgla drogami żelazneroi według 
kierunków była następująca: w Królestwi e Pol
skiem 56 605 ct.r. metr., za granicę 24 736. 

W październiku r. 1907 w 3 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników wynosiła520. Robotnicy odrobili 14 048 dnió
wek i z ar o bili 12 607 rubli . Przeciętny ?. arobek 
jednego robotnika na dniówkę wynosił 90 kop. 
Wypadków ni eszczęśliwych z robotnikami nie było. 

}. H. 

)rzegfąd fi terafury górniczo- fiufniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornv.i Żurnał (1907). Listopad. a) E. Stock. i chemi cz nego. d) K. Argento w. Sprrmnzdanie z 
Sz.:ddit. Autor zalicza szeddit do l<ategoryi ma- barla/t geologic.s11ych, dokr>Jtmtycli w gub. Je11isejskiej 
teryalów wybuchowych bezpiecznych nie z tego 1v r . 1905. Opis badań w powiatach Minusińskim, 
j ednakże względu, aby nad awal się do r obót w Aczyńskim, Krasnojarskim i Kańskim. 
kopalni ach, zaw i era.iących metan, l=!:dyż właśnie Ulfickauf (1907). NQ40. a) I Jverse11. Nowy przy 
tam użyty być 11ie może z uwagi na to, że skut- rzari bezpieczeństwa dlrr paro wych IIWS.S VJt wvcia~o
kiem wybuchu wywol'uje wysoką temperaturę, W):clz . Opis przyrządu do samoczynn-ego i·egi1lo
lecz dla tego, że nie przedstawia niebezpieczeń- wania biegu maszy ny wyciągowej. Skutkiem za
stwa jego wyrób, pr7.ewóz, przechowywanie i uży- stosowania przyrządu osiąga się poważne korzy
cie. Liczne bardzo pomyślne prób.v zjedn ały mu ści ze względu na zmniejf>zenie iloś ci cz::tsu, po
szybko zwolenników we Francyi, Anglii i Niem- trzebnego do zatrzymania klatki wyciągowej. b} 
czech. Autor podaje w streszczeniu wyniki prób, Zaloi ellif'. gieldy metalo wej w Berliuie (dok.). O 
dokonanych osobiści e nad szedditem, i wyprowa- korzyśc iac h dl a Niemiec, wynikających z utwo
dza wnioski n astępujące : l) wyrób szedditu jest ; rzenia gi e~dy metalowej. Organizacya giełdy me
zupełnie bezpieczny ; 2) wykluczone jest zupełnie , talowej Berlińskiej pod względem technicznym. 
niebezpieczeństwo wybuc hu od tarcia lub ude- : c) 1-'r':fyr.s ~uł rnlzmlwwy Tissota. Streszczenie arty
rzenia; 3) pod wpływem ciepła i plomienia zapa- 1 kulu, zamieszczonego w czasop iśm ie Comptes ren
la się, lecz nie wy bucha; 4) wytapia n i e n i e przed- dus meJtsttels. Pr7:yrząd TissoTA wielce zbliżony 
stawia niebezpieczeństwa, gdy ?. szedd it. nie za- do przyrządów DuAGERA i Westfa li a. Główna róż
wiera ciekłego materyalu wybuchowego; tłuste nica pol ega na zastosowaniu płynnego wodzianu 
plamy, powstające na papierze, pochodzą od potasu (KHO) do pochlani ania kwasu węglowego, 
oleju roślinnego; 5) nie zamarza; 6) zJ.D iany tem- podobnie jak w dawnyc h pr. eumntoforach. Ażeby 
peratury i wilgoć nie wywierają nart wpływu; uniemożliwić przedostanie się wodzianu potasu do 
7) pozw~la się przec l10wywać b~zpi e~z ni e w ci~- j ust n?szącego. przyrząd, nacz.fnie, zawierające 
gu dtug1ego czasu; 8) co do s 1ły me ustępuJ e r oztwor wodz tanu, zostalo um1eszczone na ple
dynamitowi . Poważnym argum entem, przemawia- l cach . Również istniej e różni c a, co do ilości wy
jącym za bezpieczeństwem szed cłi tu , jest fH.kt, że pływającego tle11U; podczas g dy w przyrządzie 
w Szwa.jcar yi i w Niemczec h przewóz jego j est D11 i\GERA ilość tlenu, wy pl'ywającego w ciągu mi
dozwolony pociągami pospie~zuymi; we Francy i nuty, wynosi 2 ~ zupełnie niezależ nie od tego, 
zaś oLowiązuj ą te same przepisy, co do przewo- : czy ilo ść ta jest potrzebna, czy t~:ż nie osobie, 
zu prochu. b ) A . . 1/itillslaj'. Nit które /~o prrlilie i hu- posługującej się przyrządeiJJ, u Ti ssota ilość wy
t v .t eln.me ~u S.s wecyi. Opisy kopalń rud żelaz- pływającego t lenu daje s i ę regulować i wynosi 
nych w Gellivara, Kirunawara i Grangesberg oraz . od l do 2 l na minutę. Skutkiem tego zapas tle
hut żelaznych w Sandviken, Avesta, H ngfors, · nu 300- 350 l wystarczy na 4-5 godzin. b) Jf. 
Munl<fors, Rofors, Degprfors, Motala i Atlas. c) Buhle. O rłragnclz czerpa!zo wyclt ( Lojjelhocltbagger). 
K. Rotasllil~ow . .llateryaly do b:;dalz !lad procesem Dragi czerpakowe do przenoszenia wysoko stoją
zwęglaJlin drsewn 10 piecac!t (pocz.). Opis badań, cych mas ziemi dzięki licz nym ulepszeniom znaj
dokonanych w zakładach Ałapajewski clt nad róż - dują coraz większe zastosowanie . W porównaniu 
nymi gatunkami drzewa ce lem p oznania własno- do wszelkiego rodzaju ekskawatorów są wygoJ
ści wytworów zwęglania i ekonomicznych warun- niejsze w użyciu i łatwiej dają się przj stosować 
ków procesu na p odstawie bilansów: t.e1micznego do różnych warunków. c) B. Neumnlllt. Metalurgia 
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·w roku 1906. Dane o wytwórczości, stanie ryn
ku i postępach techniki wytwarzania cynku, cy
ny, ołowiu i rtęci. d) Nasycanie drze:ua sposobem 
Altena. Sposób polega na zastosowaniu powietrza 
ścieśnionego do podnoszenia wózków z drzewem 
ze zbiornika, w którym odbywa się 11asycanie. Wóz
ki przytwierdza się do dzwonu, który pod wpły
wem siły ciąże11ia opuszcza się na spód zbiorni
ka. Po nasyceniu, które trwa 15 minut, dzwon 
z wózkami podnosi się ciziataniem powietrza ścieś
nionego. Do czynności tych wystarcza tylko je
den robotnik. 

NQ 42. a) Weise. Nowe ta·ny sktadane. Nowe 
tamy mogą służyć na wypadek pożaru lub gwał
townego przypływu wody . w kopalni. Do budo
wy tamy służą przedewszystkiem s!upy żelazne, 
złożone teleskopowo, podobnie jakstemple że l azne. 
Slupy takie łączą się po d w a za pomocą płyt że
laznych u góry i u dołu. Do budowy tamy uży
wa się dwie lub trzy pary słupów. Zarówno przy 
tylnym jak przednim szeregu slupów układa się 
ściany z desek, spojonych ze slupami zapomo
cą klamer żelaznych . Przestrzeń pomiędzy ścia
nami wypełnia się murem, piaskiem, betonem 
lub skalami płonnemi. Dokonane próby dowiodły, 
że tamy takie są bardzo trwałe, wykończyć je 
można w eiągn 20 miuut. b) B. Neumann. 1l1eta
lurgia w roku 1906. (dok.). Dane o wytwórczo
ści, stanie rynku i postępach techniki wytwarza
nia srebra, platyny, złota, niklu ·i miedzi. c) Wv
twórczość skarbowych znklariów górnic.e·o-hutlliczych 
"<tJ Prusach "<V r. !906 d) Urzqdzenie centralilei 
stacyi ratunkowej w .;;aglębiu Donieckiem. Zarys 
projektu centralnej stacyi, powstającej w zagłębiu 
Donieckiem, kosztem przemysłowców górniczych.*) 

NQ 43. a) Nowy pr.'!>yr ;;tfd Idźnowy do urabiania 
węgla. Przyrząd klinowy K?NJGA i . GiiTZLAFFA 
sld' ad a się ze ślimaka, obracag cego s1ę w poch
wie, wewnątrz stożkowat.ej, zewną trz cylindrycz
nej, rozdzielonej podłużnifl na cztery częś ci. Śli
mak, poruszany zapomoeą koruy, naciska kul ki 
stalowe na ściany pochwy i tym sposobem wy
wołuje ciśnienie. Próby, wy kon a ne w kopalni 
Reden pod Saarbriicken, wykazaly, że w kopal
niach, gdzie wzbronione j est stosowan ie materya
łów wybuchowych, przyrząd klinowy przynosi 
znaczne korzyści: l) ilość wytworzonego grubego 
węgla wyno~i o kolo 90 ~, 2) zmniejsza się w 
znacznym stopniu liczba wypallków nieszczęśli
wych, 3) zupełnie wyłączone są wypauki, zwią
zane z użyciem materyałów wybuchowych, 4) 
powietrze w kopalni nie jest zanieczyszczone ga
zami, wywiązującymi się podczas urabiania węgla 
materyałami wybuchowymi, 5) przyrząd prosty, 
zbudowany mocno, nie wymaga częstych napraw. 
b) W sprawie ogra11ic.zenia liczby tJJypadk6w 
nieszczęśliwych 'W szybach wyciągowych. Autor 
poddaje krytyce proste i naj bardziej rozpowszech-

*) Przegla,d Górniozo-Hutnirzy, r . !!.08, ;,\! l, str. 1-5. 

nione sposoby łączenia liny z klatką wyciągową 
zapomocą sztywnego sprzęgła i przytacza wy
padki zerwania się liny z pDwodu skręcenia się 
Jej podczas zakręcania naśrubka na gwintowaną 
część sprzęgla. Dla uniknięcia podobnych wypad
ków ToLLE nadaje górnej niegwintowanej części 
sprzęgła kształt czworokątny. Sprzęgło to prze
chodzi przez czworokątne wycięcie w pałąku, 
przytwierdzonym do dachu klatki, dzięki czemu 
przy zakręcaniu mutry sprzęgło pozostaje nieru
chome . c) Zastosowanie wrębiarek w angielskim 
przemyśle węglowym w r. 1906. Dane, zawierają
ce wyniki praktyczne stosowania wrębiarek w 
poszczególnych okręgach węglowych w Anglii. 
d) Rzut oka na pr.selllyst górJticzo-hutniczy Rosyi 
w r. 1905. e) Bergsmann. fVyrób surowca na dro
dze term'Jelektr_vcznej wedtug sposobu Towarzystwa 
Elektrometal. vVytn,pianie surowca oduywa się w 
wielkim piecu. Węgiel drzewny do<'łaje się tylko 
w takiej ilości, jaka jest potrzebna do redukcyi 
rud. Ciepło, potrzebne do topienia żelaza i żużla, 
dostarcza prąd el ektryczny. Stosowanie wiatru 
j est zu pełnie wykluczone. Gaz wylotowy, chwy
tany zapomocą wywietrznika (ekshauster), wpro
wadza się do dolnej części pieca celem ułatwie
nia redukcyi i podniesienia temperatury. 

Oestt!rreichische Zeitschrift fiir Herg- und 
HUtteowesen (1907). N~ 39. a) F. TV. Hinrichsen 
i O. Bauer. TV spra cvie wyl~rywania w miedzi sele
nu. teluru i siar/d na drodze mikrochemic.;;nej. Spra
wozdanie z działalności stacyi do badania mate
ryalów na Gross Lichterfelde West w Berlinie 
(r. 1907, zeszyt 3). Wobec niemożności rozpozna
wania pod mikroskopem siarki, telun1 i selenu w 
miedzi autorzy opracowali mikrochemiczny spo
sób badania na podstawie bardzo czulej reakcyi 
z octanem kadmu, który w obecności cyanku po
tasu i alkoholu z siarką daje osad żótty, z se
lenem pomaraitczowo czerwony a z tell trem 
brunatno czarny. Artykuł zawiera wyjaśnie
nie teoretycznych podstaw reakcyi, opracowa
nej dr0gą doświadczalną. b) Statystyka li 1 "<vyciq
gowvch w olzregu górnicz ym Dortmund za r. 1906. 
Z d-anych statystycznyci1 wynika, że w omawia
nym okręgu górniczym obecnie używane są wy
łącznie liny ze stali tyglowej . Około 10 % ogól
nej liczby lin przypada na liny płaskie. Pęknię
cie liny nastąpiło w 7 wypadkach, co stanowi 
1,52% ogólnej liczby lin. Największa wydajność 
pracy liny płaskiej, jaką stwierdzono w kopalni 
Graf Moltke, wyniosła 152,98 miliardów kg/m, 
podczas gdy największa wydajność liny okrąglej 
wyniosła 713,76 miliardów kg/m przy systemie 
wyciągowym KoEPEGo w kopalni Dahlbusch II. 
Pierwsza lina składała się z 8 splotów, zawiera
jących po 8 drutów M 20 o wytrzymałości 150 
kg; druga lina złożona była z 6 splotów po 12 
drutów N!! 26 o wytrzymałości 140 kg. Powyższe 
wyniki przemawiają na korzyść lin, wykonanych 
ze sta.li tyglowej o wysokiej wytrzymałości. W 
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kopalniach westfalskich coraz więcej znajdują za
stosowanie liny ze stali patentowanej tyglowej o 
wytrzymałości 150 - 180 kg. Próby stosowania 
nowych lin patentowanych o plaskich splotach 
lub lin trójkątnych dowiodły, że pomimo nie
których dobrych stron pozostają one znacznie w 
tyle w porównaniu do lin okrągłych zwyklej bu
dowy, natomiast są od nich o wiele droższe. 
c) F. Okorn. katastrofy z powodu wybuchu gazów 
w kopalniach Reden i Klein Rosseln w okręgu Saar 
(dok.). Opis warunków, w jakich miała miejsce 
katastrofa w kopalni Klein Rosseln, gdzie zginę
lo 81 ludzi. Wybuch gazu ziemnego nastąpił z 
powodu lampy bezpieczeństwa systemu W olffa o 
pojedynczej siatce ochronnej. Do powiększenia 
l'Ozmiarów katastrofy przyczyniła się w wysokim 
stopniu ta okoliczność, że przewietrzanie oddziel
nych części kopalni zapomocą rozdzielonjch stru
mieni powietrza nie mialo miejs()a a wszystkie 
pola były ze sob'l w połączeniu. 
. NQ 40. a) }. Iversen . Nowe urzqdzenia, zabez
pieczajqce przv parowych maszynach 1uyr:iqgowych. 
Artykuł, zamieszczony w czasopiśmie Gliickauf 
(r. 1907, N!? 40). b) Wytwórczość zlota ua kuli z iem
skiej. Dane statystyczne o wytY>Órczości złota w 
poszczególnych krajach w latach 1904. 1905 i 
1906. 

NQ 41. a) Tecklenberg. Otrzyntvwanie energii 
eleldryc.snej za pośrednictwe•a gtębokich otworów 
wiertniczych. Przy rurowaniu otworów wiertni
czych niejednokrotnie dają się zauważyć zjawis
ka magnetyczne. Powstawanie tych zjawisk obja
śnić można tern, że prąd elektryczny wywiązuje 
się wówczas, gdy dwa ptyny różnej koncentra
cyi i temperatury zostaną połączone dobrym prze
wodnikiem. Takie warunki spotykamy właśnie 
w otworach wiertniczych. Podobnie, jak prądy 
wiatru w atmosferze, istnieją w ziemi prądy 
elektryczne, dążące bezustannie do sta11U równo
wagi. Autor przytacza wnioski badaczy w dzie
dzinie zjawisk magnetyzmu ziemskiego oraz opi
suje badania, dokon ane osobiście przy pomocy nie
głębokich otworów wiertniczych. Nie ma.iąc spo
sobności do prowa\łzenia dalszych badań -dla bra
ku w pobliżu głębokich otworów wiertniczych, 
autor zachęca wszystkich, znajdujący ch się w do
godniejszych pod tym względem warunkach, aże
by z:1jęli się sprawą, nie wymagającą zresztą ZIHl0Z

nych nakladów. Wystarcza do otworu wiertni· 
czego o glębokości l 000-1500 m opuścić rurę 
miedzianą 20m długą w średnicy zewnętrznej 
5-10 cnz. Taką samą rurę naJeży wbić na po
wierzchni w wilgotną ziemię i połączyć z po
.przednią zapomocą dobrze izvlowanego drutu 
miedzianego. Przewodnik należy połączyć z przy
rządami do mierzenia prądu. Zd an iem autora przy 
pomocy odpowiednich urządzeń znaczne ilości 
energii elektrycznej mogą być wydobyte !!l zie
mi. b) T.. K. Rose. Ulat!liallie się zlota. Fakt ula
tniania się złota podczas topienia zauważony byJ 

już dawno, lecz dopiero przed kilkU: laty ustalo
no na podstawie badań, ze parowame rozpoczy
na się w temperaturze 1100° a .przy l 250 11 strata 
zlota na minutę powiększa się czterokrotnie. :Stra
ta złota skutkiem parowania zależy nie tylko od 
temperatury i czasu, lecz również i od rozmia
rów powierzchni roztopionego zlota. W wyso
kim stopniu sptzyja ulatnianiu się zlota prąd po
wietrza, pus.zczony nad powierzchnią roztopione
go metalu. Srednio strata złota skutkiem topienia 
go w piecu tyglowym wyn01;i 0,1 ·~. Wobec te
go część wyparowanego złota niezwłocznie po· 
dlega kondensacyi i osiada w kanale .spalinowym; 
w wielu mennicach zbudowano komory, w l{tÓ
rych pozostaje sporo złota. W roku 1806 wszyst
kie mennice na kuli ziemskiej wybily monet zło
tych na sumę 1649 miliollÓw koron; strata ogól
na przez parowa nie wynosi około 4 milionów ko
ron. c) W. Foltz. Nynek 1uęglowy i m::talowy we 
wrześniu r. 1907. 

K2 42. a) K. Stegl. Zloża paliwa mineralnego 
1ue Wloszech i !copaluie 1uęgla brunatuego 1u Ribolla 
i Casteani w prowincyi Grosseto (pocz.) . W wielu 
miejsc owościach Włoch prowadzi się od budowa 
pokładów antracytu, węgl a brunatnego, ligllitu, 
lupków bitumicznych i torfu. N aj większych ilo
ści paliwa dostarcza Toskania, gd?.:ie znajdują się 
obfite złoża węgla brunatnego i ligllitu. Jest rze
czą niepojętą, dlaczego pomimo wysokich cell pa
liwa we Włoszech przemysł węglowy rozwija się 
tak wolno. Autor przytacza dane statystyczne o 
wytwórczości i przywozie paliwa mineralnego w 
okresie czasu od r. 1901 do r. 1905. b) M. Baldauf. 
Listy górnika z podróży po A.11glii (c. d.). Opis ko
palni alltracytu w Vlalii Porudniowej pod 8wan
sea. c) W. v. Molo. Nowe piece elektryczne do zastoso
wania w hutnicti.t•ie. Opis następujących nowych 
pieców do elektrometalurgii: piec lukowy Towa
rzystwa elektrotermicznego w Paryżu , piec sy
stemu BIRKELANDA, indukcyjny piec do wyrobu sta
li systemu GINA i wreszcie piec indukcyjny GINA, 
ulepszony przez Towarzystwo metalurgii elektry
cznej w Paryżu. 

NQ 43. a) M. Baldauf Listy górnika z podróży 
po A11glii (c. d.). Opis kopalni węgla w Lamb
ton pod New-Castle. Reasumując wra~enia swoje; 
autor raz jeszcze zazn acza, że g órnictwo w Niem· 
czech i w Aust.ryi bynajmniej nid stoi niżej, ani
żeli w An glii, a już co się tyczy urządz eń, ma
jących na celu zabezpieczenie życia i zdrowia 
robotników, to Anglia znacz ni e pozostaje w tyle. 
Wprawdzie wyższy ogólnie poziom umysłowy 
robotników angielskich sprawia, że każdy z nich 
sam przywy kl czu wać nad swoim i ogólnem bez
pieczeństwem, czego najlepszym dowodem, że 
liczba wypadków nieszczęśliwych jest znacznie 
niższa, aniżeli w Niemczech, mimo to ni e da się 
zaprzeczyć, że z punktu widzenia hygieny pracy 
kopalnie angielskie są w wielkiero zaniedbaniu. 
Zarobki robotników r~wnież ni e są wyższe, ani-. 
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żeli w Niemczech, to samo można powiedzieć 
odnośnie do ilości i zakresu działania instytucyi 
współdzielczych, mających na celu poprawę bytu 
robotników. b) K. Stegl. Zlo.i:a paliwa mineralnego 
we Wtoszech i kopalnie węgla brunatne{(o w Ribolla 
i Casteani (c. d.). Położenie geograficzne i wa
runki geologiczne złóż węgla brunatnego w Ri
bolla i Casteani. Własności węgla i przypuszczal
ne zapasy. c) Wyniki zastosowania sposobu ·wytapia
nia miedzi z pirytów w Mount Lyell w Tasmanii. 

NQ 44. a) J. v. Ehrenwerth. W sprawie ujedno
stajnienia uazw dla róż11ych gatiutlćó·w żelaza i sta
li. Artykuł był drukowany w 5tahl tmd Eisen. 
b) S. [{urowsky. Przese tość i obecny stall huty Za
latna na Węgrzech (pocz.) . Dane, dotyczące hi
storyi rozwoju zakładu i ulepszeń w sposobie 
przeróbki piryt.óvv·. c) K. Stegl. Ztoża paliwa mi
neralnego we Włoszech i l?opalnie 1()ęgla brunatne
go w Ribolla i Crrsteani (c. d.). Przepisy górni
cze we Włoszech, odnoszące się do przemysłu 
węglowego. 

NQ 45. a) J. v. Ehrmwerth. Oznaczani!' ilości 
gazu wielizapiecowego i jego wydajności ciepta. 
Artykuł był drukowany w czasopiśmie Stahl 
und Eisen (r. 1907, J~~ 36) *). b) S . Kurowsky. Prze
szłość i stan obewy huty Zalatna na Wegr.eech (c. 
d.). c) IV. Foltz . Rynel~ 1vęglowy i metalowy w paź
dzierniku r. 1907. d) K. Slegi. Zloża paliwa mine
rabtego we Wtos.eech i kopaLnie wegla brunatne{(o 
w Ribolla i Casteani (c. d .). Opis" kopalni węgla 
w Ribolla i Casteani. 

NQ 46. a) F. Havard. Przeml'sl alttvmollowv w 
Europie. W ciągu ostatnich kilku lat cena a nty
monu wzrosła w trójnasób. Złożyło się na to wie
le przyczyn, głównie zaś wzrost zapotrzebowa
nia antymonu w przemyśle maszynowym i rozwi
nięta pod wpływem tego spekulacya. Nie bez 
znaczenia jest również ta okoliczność , że Włochy 
i Francya, główne dostarczycielki antymonu me
talicznego, zam~ęły w ostatnich czasach wytwa
rzać w większej ilości farbę antymonową, która 
wypiera coraz bardziej z użycia biel cynkową i 
ołowianą. Autor wylicza gatunki rud antymono
wyeh i podaje w streszczeniu spo5oby wytwarza
nia z nich metalu. b) [{. Stegl. Zlo~a p 1liwa mi
neralnego we W los.eech i !w palnie 1vęgla brunatne
go w Ribolla i Casteani (dok.). Urządzenia me
chaniczne w kopalniach Ribolla i Oasteani. Da
ne, dotyczące obecnego stanu wytwórczości i 
zbytu węgla. Wyniki poszukiwań, dokonanych w 
celu dalszego rozwoju przemysłu węglowego. 

NQ 47. a) H. Crossmann i B. Schuck. Nowy 
sposób oznaczania niklu i zastosowanie go do oddzie
lania niklu od żelaza, gliuu cynku i llobaltu. Spo
sób polega na strącaniu niklu zapbmocą związ
ków dwucyandwuamidowych w obecności wodzia
nu potasu w postaci żółtego osadu krystaliczne
go, trudno rozpuszczalnego w wodzie a zupełnie 

• ) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r 1907, ;\! 23. str. 596. 

nierozpuszczalnego w sŁabym roztworze amonia
ku. Reakcya powyższa jest bardzo czula, tak że 
nawet w obecności 0,000 005 cz~ści Ni w roz
tworze występuje wyraźne zabarwienie żółte. Je
żeli w roztworze soli niklu znajdują się sole że• 
laza i glinu, to celem zabezpieczenia się od strą'
cenia się ich z roztworu alkalicznego dodają nie
wielkie ilości soli SEJGNJ::TA. Obecność cynku nie 
wywołuje żadnych trudności przy strącaniu ni
Idu dwucyaudwuamidem. W roztworze, wolnym 
od niklu, cynk może być oznaczony jednym ze 
znanych sposobów wagowo lub mianowaniem. 
Dla oddzielenia niklu od kobaltu należy do roz
tworu dodać nieco chlorku amonu i amoniaku w 
takiej ilości, ażeby obecność jego dała się uczuć, 
następnie utlenić sól kobaltową zapomocą wody 
utlenionej i strącić nikiel dwucyandwuamidem. 
b) F. Cornn. O barwiącym składniku zielonej s'Jli 
!?amiennej z Hallstatt. Wedlug badań, dokonanych 
przez autora, zabarwienie soli zielonej z Hallstatt 
pochodzi z przyczyny obecności w niej at.akami
tu. c) S. Kurowsky. Przeszlo.ść i sta1t obecny huty 
Zalatlla /la Wegrzech (c. d.). 

NQ 48. ;) P. Speier. Kadm. Wobec zwię
kszania się zapotrzebowania na kadm skutkiem 
rozszerzenia się zakresu jego zastosowań autor 
podaje treściwe wiadomości wytwarzania kadmu 
i zastosowania do wyrobu licznych łatwotopli
wych stopów. Cena kadmu, która obecnie wyno
si 850 mk za 100 kg, podlega częstym i znaeznym 
wahaniom. .b) Przemysl górniczo-hutniczy we TFto
S"fech w r. 1906. Dane statystyczne, dotyczące 
wytwórczości górniczo-hutniczej. c) S. Kurowslly. 
Przesztość i stan. obecny huty Zalatna ua Węgrzech 
(c. d.). 

NQ 49. a) M. Baldauf Listy górnik 1 z podró
ży po Anglii (c. d.). Opis sortowania rud miedzia
nych sposobem ELMORE w Tij warhaile i wytapia
nia cyny w Redruth w Kornwalii. b) F. Cornn. 
O warunkach tworzenia sie nacieków aragonitu i 
wapienia w wyrobiskach dawnych kopalni w Erz 
bergu. c) F. Cornn. O ~ zc.eególnej wlasno ; rż kera
mohalitu. Autor zauważył a następnie stwierdził 
zapornocą badań, że keramohalit, minerał o bu
dowie włóknistej, składający się z obojętnego siar
czanu glinu i 18 cząsteczek wody, posiada tę 
własność, że pod działaniem prtry wodnej staje 
się plastycznym, jak wosk. Dłuższe działanie pa
ry wodnej wywołuje topienie się keramohalitu. 
d) S. Kurowsky. Przesztość i sta11 obecny huty Za
latna na Węgr.zech (dok.). 

Zeitschrift fUr das Berg-HUtten und Sali
nenwesen (1907). Zeszyt 3. a) Wypadki m~esz
c.eęśliwe, spowodowane dzialaniem prq.du elektrycz
nego w kopalniach prusldch w r. 1906. Skreślone 
wedfug danych urzędowych opisy wypadków 
nieszczęśliwych, zaszły ch w liczbie 29 w urzą
dzeniach elektrycznych. b) R. Hausse. Osiadanie 
skal skutkiem odbudowy pokladów węgla lla.mienne
go i zwiqzane z tem zapadanie się powierzchni i 
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budynków. Obszerna praca teoretyczna, składa
jąca się z następujących części: l) zapadanie się 
powierzchni i budy11ków w związku z osiadaniem 
skal nieplastycznych skutkiem robót podziem
nych; 2) osiadanie skal, składających się z mięk
kiego plastycznego łupku gliniastego, skutkiem 
robót podziemnych; 3) zapadanie się powierzchni 
i budynków skutkiem odwodnienia albo wypłu
kania warstw wodonośnych lub wyługowania za
wartych w niektórych warstwach substancyi roz
puszczalnych; 4) o rozpoznawaniu uszkodzeń bu
dynków skutkiem robót górniczych i określenie 
wartości tych uszkodzeń. c) W. Menzel. Wp(yw 
solanki na żelazo. Solanka. w kopalni soli Neusul
za w Turyngii zawiera gazy, dwutlenek węgla i 
dwutlenek siarki, wywierające silnie ni szczący 

{{ronika 

wpływ na pompy i rury wodociągowe. Celem za
radzenia złemu dokonano urządzeń, zapomocą 
których solanka przed dojściem do pomp prze
pływa szereg kaskad, gdzie uwalnia się od za
wartych w niej gazów. d) Schmidt. Wydobywanie 
zlota w Lasach Smereczanych (Fichtelgebirge) . Wa
runki geologiczne złóż złotonośnych. Dane histo
ryczne, dotyczące stanu kopalń rud złotonośnych 
w okolicach Gold- Kronach, poczynając od cza
sów najdawniejszych do polowy XIX stulecia. 

Zyszyt statystyczny 1.. Statystyka towarzystw 
robotników, zajętych w przemyśle górniczym w Pru
sach w r. 1906. 

Zeszyt statystyczny 3. Dnue sta~ystyczne o 
wytwórczości zakładów ~rórniczo- hutniczych ·w Pru-
sach w r. 1906. W. K. 

Warunki działalności Towarzystwa zakła- ~ niem zaświadczeniu przez miejscową władzę gu
du ~uta Bankowa. 1) Francuskie To~Ym·zystwo bernialną o istotnej potrzebie takiego nauy~ia. 
akcyJne pod nazwą "Towarzystwo akcyJne zakła- 5) Należący do Towarzystwa w obrębie Ce
du żelaznego i stalowego Huta Bankowa w Dą- sarstwa majątek ruchomy i nieruchomy oraz wszel
browie" (Societe anonyme des forges et aeieries kie przypadające na korzyść Towarzystwa należ
de Huta-Bankowa a Dombrowa) ma na celu naby- ności pieniężne powinny być przeznaczone prze
cie i eksploatowanie należących do spadkobier- dewszystkiem na zadośćuczynienie zobowiązaniom, 
ców A. PLEMIANNIKOWA i p. A. RIEsENKAMPFA razem wypływającym z działalności Towarzystwa w 
lub osobno: a) zakładu żelaznego i stalowego Hu- Rosyi. 
ta Bankowa. ze wszystkimi należącymi do niego 6) Dla zawiadywania sprawami Towarzy
budynkami, maszynami i ziemią w ilości około stwa powinien być mianowany w Rosyi osobny 
100 dziesięcin, znajdującego się w Dąbrowie po- ajent odpowi<i!dzialny, zaopatrzony w dostateczne 
wiatu Będzińskiego gubernii Piotrkowskiej; b) w tym celu przez Towarzystwo pełnomocnictwa. 
nadań górniczych i praw na wydobywanie ciał Ajent ten obowią:>:any iest: a) przyjmować w imie
kopalnych, koniecznych dla eksploatowania po- niu Towarzystwa odpowiedzialność .sądową we 
mienionego zakładu, pod powierzchni11, około wszystkich dochodzenillch, mogących być wszczę-
10 000 dziesięcin w gubernii Pio trkowsk iej. temi w Rosyi przeciwko T owarzystwu; b) bez-

2) Dla wykonywania w Rosyi operacyi han- zwłocznie i samodzielnie wydawać "' imi eniu To
dlowych Towarzystwo przeznaeza 6 300 000 fran- warzystwa decyzye we wszystkich sprawach, w 
ków. który ch m ogą by ć zgłoszone do Towarzystwa żą-

3) Towarzystwo podlega obowiązującym w dania przez rząd Rosy jski oraz osoby prywatne 
Rosyi prawom i postanowieniom, dotyczącym za- zarńwno postronne jako i pracujące w Towarzy· 
kresu jego działalności, oraz postanowieniom usta- stwie, nie wylączając robotników. O nazwisku i 
wy o podatkach be7.pośrednich (Zb. praw, t. V, miejscu zamieszkania ajenta odpowied~ialn ego 
wyd. r. 1903) jak również tym prawom i przepi- l Towarzystwo obowiąz ane jest zawiadomić mini
som, jakie w n astępstwie mogą być wydane. stra handlu i przemysłu, odpowiednie zależnie od 

4) Oprócz wymienionego powyżej (p. 1) ma- miejsca znajdowania się należących do Towarzy
jątku zabrania się nabywanie z j akiegokolwiek ty- stwa nieruchomości i złóż rud y władze guber
tulu przez Towarzystwo majątków nieru chomych nialne i górnicze j ak również izbę skarbową tej 
w miejscowościach, gdzie takie nabywanie na mo- gubernii, w której znajduje się miejsce zamiesz
cy prawa jest wzbronione dla cudzoziem0ów lub kania aj enta odpowiedzialnego, ora.z ogłosić z za
osób wyznania żydowskiego; nabywanie przez To- chowaniem przepisów ustanowionych do wiadom0-
warzystwo na wł11sność lub w posiadanie termin o- ści publicznej w Prawitielstwiennym Wiestnilw, Wie
we i korzystanie z majątku nieruchomego w in- st11ilw .fi11ausow, prolllysslemwsti i torgowli, Wieda
nych miejscowościach dokonuje s i ę na zasadzie mostiach obu stolic i w miejscowym dzienniku 
obowiązujących w Cesarstwie praw i przytem wy- gubernialnym. Przy ajenturze odpowiedzialnej 
lącznie na potrzeby przedsiębiorstwa po uprzed- powinna być ześrodkowana rachunkowość z tytu-
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Ju wszystkich pro_wadzonych przez Towar~yst~vo 
w Rosyi operacy1 handlowych. Na zawiaduJą
cych sprawami i zarządz~jących nieruchom~ścia
mi Towarzystwa w Rosp me mogą być miano
wane osoby wyznania żydowskiego. 

7) Pod względem korespondencyi i rachun
kowości zawiadujący sprawami Towarzystwa prze
Rtrzegają w obrębie Królestwa. Pols~iego przepi
sy ustanowione w p. VIII N!iJWyżeJ zatwierdzo
ne'cro d. 6 czerwca r. 1905. postanowienia Komite
tu '""ministrów o trybie wykonania p. 7 Najwyi
szeo·o ukazu imiennego Senatowi rządzącemu d. 

<::> • 
12 grudma r . 1904. 

8) Zgodnie z art. 471 - 473, 476 i 479 Zb. 
praw t. V, ust. o pod. hezp. wyd. r. 1903 aje·ntu
l'a odpowiedzialna dla zawiadywania sprawami To
warzystwa w Rosyi obowiązana jest: a) w prze
ciągu dwóch miesięcy po zatwierdzeniu przez ze
branie ogólne akcyonaryuszów sprawozdania rocz
nego Towarzystwa przedstawić w dwóch egzem
plarzach do Ministerstwa handlu i przemystu (w 
wydziale handlu) i w czterech egzemplarzach do 
izby skarbowej tej miejscowości, w której znaj
duje się ajentura odpowiedzialna Towarzystwa, 
całkowite sprawozdania i bilanse, zarówno ogól
ny ze wszystkich opera~yi Towarzystwa, jako i 
~zęściowy z operacyi w Rosyi wraz .z kopiami 
protokółu o zatwierdzeniu sprawozdań; b) ogła
szać w Wiestniku jinansow, promys.slennosti i tor !(O· 

wli bilanse i wyciągi z rocznych sprawozdań To
warzystwa z wykazaniem w wyciągu ze sprawo
zdania o operacyach w Rosyi: sumy kapitału za
kładowego dla pomienianych operacyi, kapitałów 
zapasowego, rezerwowflgo i innych, rachunku zy
sków i strat na rok sprawozdawczy i wysokości 
zysku czystego z pomienianych operacyi; c) ko
munikować miejscowej izbie skarbowej lnb zarzą
dzającemu nią wszelkie mogące być przez nią za
żądane dodatkowe wiadomości i wyjaśnienia, ko
nieczne dla sprawdzenia sprawozdań, z odpowie
d z ialnością za niewykonanie wymienionych po
wyżej wymagań podług art. 473 i 533 ust.. o pod. 
bezp.; d) w wypadkach, przewidzianych w art. 
479 pomienianej ustawy, podlegać żądaniu miej
sco wej izby skarbowej pod względem rewizyi i 
sprawdzenia w celu wyjaśnienia zysku czystego 
ksiąg handlowych i dowodów rachunkowych jak 
l'Ównież należących do Towarzystwa zakładów. 

9) O terminie i miejscu zebrania ogólnego 
akcyonaryusze powinni być zawiadamiani zapo
mocą ogłoszeń w wymienionych w p. 6 gazetach 
przynajmniej na miesiąc przed dniem zebrania z 
z podaniem w ogłoszeniu mających być rozpa
trywanerui spraw i ze wskazaniem tej instytucyi 
bankowej w Rosy i, do której powinny być skła
dane akcye Towarzystwa w celu otrzymania pra
wa udziału w zebraniu ogólnem. 

10) Rozpatrywanie sporów, mogących po
wstać pomiędzy Towarzystwem i instytucyami 
państwowemi lub osobami prywatnerui w spra-

l 
wach, dotyczących operacyi Towarzystwa w Ce
sarstwie, dokonuje się na zasadzie obowiązujących 
w Rosyi praw i w rosyjskich instytucyach sądo
wych. 

11) Działalność Towarzystwa w Rosyi ogra
nicza się wyłącznie na wymienianem p. l warun
ków niniejszych zadaniu; na zlanie lub pułącze
nie z innerui podobnego rodzaju towarzystwami 
lub przedsiębiorstwami, na powiększenie lub 

l zmniejszenie kapitału zakładowego jak również 
kapitału przeznaczonego dla operacyi w Rosyi, 
na wypuszczenie obligacyi i na przeniesienie ro
ku operacyjnego Towarzystwo prosi uprzednio o 
pozwolenie Miristerstwa handlu i przemysłu w 
Rosyi; Towarzystwo zawiadamia również pornie
nione Ministerstwo o zmianach i uzupełnieniach 
ustawy Towarzystwa, nie dotyczących wymienio
nych kwestyi, o przystąpieniu do likwidaeyi spraw 
i o jej ukończeniu. 

12J Pod względem zamknięcia działalności 
w Rosyi Towarzystwo obowiązane jest podlegać 
obowiązującym i mogącym być wydanemi pra
wom i rozporządzf\niom rządu. 

Warunki powyższe zostały Najwyżej zatwier
dzone d. l sierpnia r. 1907 i ogłoszone w Zbiorze 
praw i rozporz~ldze/z rzq.du z dnia 10 listopada r. 
1907 (dział II, J\~ 68, art. 578). 

Związek górników i hutników polskich w 
Austryi. Od stalej Delegacyi zjazdu górników 
pols~dch *) otrzymaliśmy odezwę treści następu
JąCeJ: 

"Wykonywując uchwałę zjazdu górników 
polskich w Krakowie w r. 1906, ułożyliśmy na 
zasadach, przez zjazd przyjętych, statut Związku 
górników i hutników polskich w Austryi i przy
stępujemy do organizowania tej instytucyi. 

"Powołaniem do życia związku pracowni
ków w przemyśle górniczym i hutniczym zamie
rzamy skupić i uzgodnić działania pojedynczych 
jedno1<tek w celu ożywienia wzajemnej wymiany 
myśli, podniesienia wiedzy technicznej i facho
wej oraz poprawy bytu materyalnego, a przez to 
spodziewamy się przyczynić do wzmocnienia kra
j u i narodu. 

"Powagą i silą wytworzonej w ten sposób or
ganizacyi będziemy popierali i wzmacniali wszyst
kie dążenia korzystne dla rozwoju naszego przemy
słu górniczo-hutniczego a przeciwdziałali wszyst
liiemu, coby temu rozwojowi stało na prze
szkodzie. 

"Cele nasze są wyłącznie społeczno- ekono
miczne, a w dążeniu do nich pragniemy kiero
wać się możliwie wysoką etyką społeczną i stwo
rzyć we wzajemnem zbliżeniu się członków związ
ku podniosłą atmosferę obowiązku, pracy i pra
wości. 

"Nie mamy jednak zamiaru opierać naszej 

•) Przegląd Górniczo-Hutnicv.y, r. 1906, :M 10, str. 296-302. 
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instytucyi wyłącznie na dążeniach idealnych, lecz, gą korzystać z praktycznych pożytków organiza
uważając je jako gwiazdę przewodnią, pragnie- cyi Związku, jako też i popierać jego cele. 
my oprzeć się na ściśle praktycznych podsta- "Do wszystkich, którym rozwój naszego gór
wach i dążyć do wyraźnie określonych celów nictwa i hutnictwa leży na sercu, zwracamy się 
praktycznych. Zamierzamy dać przemysłowi gór- z gorącą prośbą• o popieranie nowej instytucyi. 
niczemu wszystko to, czego mu nie dają po- Szczęść B o że! 8 t a l a D e l e g a c y a 
szczególne związki przemysłowe oraz instytucye Z j a z d u gór n i k ó w p o l s k i c h. 
rządowe. Pozostając w eiągłej styczności z ogó- W y c i ą g ze s t a t u t u Związku gór
łem pracowników, chcemy być najlepszem źród- n i k ów· i h u t n i k ów p o l ski c h w A u
lem informacyjnem zarówno w sprawach prze- s t r y i, z a t w i er d z o u e g o re s kry p
myslowych jak i osobistych, a śledząc pilnie wszyst- t e m c. k. M i n i s t e r s t w a s p r a w w e
ko, co dziej.e się w przemyśle, i zwracając u wa- w n ę t r z n y c h w d n i u 3 kw i e t n i a r. 
gę na jego potrzeby i braki, zamierzamy przed- ! 1907, M 8928. § l. Celem Związku jest: a) oka
siębrać starania zarówno u władz jak i u insty- zywać materyalną, moralną i intellektualną po
tucy i i firm prywatnych w celu zaprowadzenia moc swym czlonkom, b) przyczyniać się do roz
pożą?~nych ulepszeń i dopeln.ie.nia braków. Mam~ woiu p~lskiego górnictwa i hutnictwa. · W ~yrn 
nadzieJę, że tego rodzaJU 1moyatywa z naszeJ celu Związek zakłada kasy pomocy, stara się o 
strony, przedsiębrana oględnie i prowadzoua spo- odpowiednią pracę dla swyeh członków i udziela 
kojnie, znajdzie chętny posłuch i dr,bre przyjęcie. im możliwego poparcia, urządza biblioteki, sta-

"Będziemy dalej dążyli do S(.>Opularyzowania cye doświadczalne, odczyty i wycieczki naukowe, 
prawdziwej wi8dzy o przemyśle i technice gór- organizuje zjazdy naukowo-fachowe i towarzy
niczo-hutniczej, t. j. powinniśmy dawać szersze- skie, specyalne komisye dla badania kwestyi, ty
mu ogólowi dokładne; zgodne z rzeezywistością czących się krajowego górnictwa i hutnictwa, 
wiadomości o tej tak ważnej gałęz i życia spo- ogłasza drukiem prace swych członków z zakre
łecznego, dla tego, aby znaleźć w nim popar- su teoryi i praktyki górniczo-hutniczej, gospodar
cie dla odpowiadaiącej potrzebom przemysłu po- swa przemysłowego, stosunków ekonomicznych, 
lityki ekonomicznej, a następnie, aby, dostarcza- robotniczych i t. d. 
jąc bezstronną i fachową ocenę realnych warun- § 2. Siedzibą związku jest Lwów. 
ków, zachęcać i kierować kapitały krajowe do § 3. Związek skŁada się z Kól, organizowa-
przemysłu górniczo-hutnie;zego. nych przez zarząd Związku w punktach rozwi-

"Dla należytego spełniania swych zadań niętego przemysłu górniczo-hutniczego. Każde 
praktycznych powinna nasza instytucya posiadać K olo ma swój zarząd, składający się z 3 człon
dobrą i energicznie prowadzoną administracyę ków, wybranych przez walne zebranie Kola; je
centralną; W tym c:elu uważaliśmy za niezbędne, den z ezłonków tego zarządu jest przedstawicie
pozostawiając pojedyn czym kolom zupełną niemal lelll tego Kola w Zfl.rządzie Związku. 
samodzielność w zakresie spraw miejscowych, zje- § 4. Władzami związku są: c) stala Delega
dnoczyć administracyę tych kół w głównym za- cya Związku; b) Rada. nadzorcza; c) walne zgro
rządzie Związku, t. j. stałej Delegacyi. Admini- madzenie Związku. 
stracya taka będzie może kosztowną, ale nie wąt- § 5. Zarząd Związku stanowi stała Delega
pimy, że okaże się ona odpowiadającą swemu ce- cya, składająca się z przedstawicieli Kół, po je
łowi i skuteczną w działaniu, i mamy nadzieję, dnym z każdego Kola, oraz z dowolnej liczhy 
że potrzebne na nią środki znajdą się bez trudno- członków, wybi>anych przez walne :;:gromadzenie. 
ści. Osobna, niezależna, z poważnych i wybit- Stała Delegacya wybiera ze swego lona prezesa 
nyeh osób złożona H ad a Nadzorcza Związku bę- i j ego zastępcę, sekretarza i skarbnika Związku. 
dzie wykonywala należytą kontrolę nad dzia- Dla administracyjnej działaln ości uchwala s tała 
łalnością tej centralnej administracyi. Delegacya osobny regulamin. Posiedzenia stalej 

"Na mocy statutu Związku człon kiem j ego Delegacyi odbywają się co kwartał. 
może być każdy, kto, posiadając przynajmniej § 21. W lonie KM mogą tworzyć się kółka 
średnie wykształcenie, pracuje w przemyśle gó r- lub sekcye specyalne w celach towarzyskich 
niczo-hutniczym. Dla utrzymania należytego ze- lub naukowych, mają one jednak znaczenie tylko 
społu oraz niezbędnego poziomu moralnego, przy- wewnętrzne i nie mogą wyst~pować jako samoist
jęcie członków pozostawion e zostało w zależność ne ciała nazewnątrz organizacyi Związku. Ragu
zarówno od oświadczenia się stalej Delegacyi, laminy ich podlegają zatwierdzeniu z arządu Ko
która w praktyce będzie decydowała przeważnie la i stałej Delegacyi. 
tylko o warunkaGh ogólnych przyjęcia (wyksztal- § 23. Kola Związku mają w granicach swej 
ceni a, przynależności do przemysłu), jako też od . działalności miejscowej wykonywać zadania Zwią
wyboru Kola, które będzie troszczyło się o utrzy- zku, w szczególności dążyć do wytworzenia ści
manie harmonii społeczn ej i moralnej między slej łączności i jedności ducha między czlon ka
czlonkam i. Stowarzyszenia i firmy prywatne, l mi. Zarządy Kół mają kierować działalnością tą 
przystąpiwszy jako czł'on kowie wspierający, mo- jako władza wykonawcza KoJa, oraz prowadzić 
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jego administracyę. W wykonywaniu swej dzia
łalności mają Kola i ich zarządy zastrzeżoną zu
pełną s~~od~ielność, ? _il_e P?stanowienia_ i~h i 
czynnosCI me sprzecnVIaJą się postanowiemam 
statutu i uchwalom stalej Delegacyi, administra
cya Kół jest natomiast śf!iśle podporządkowaną 
administracyjnemu zarządowi stałej DeJagacyi. 

§ 24. Członkami czynnymi Związku mogą 
być osoby, pracują~e w przemyśle górniczo-hut
niczym i posiadające średnie lub wyższe wy
kształcenie. N owowstępujący członek musi być 
przedstawionym przez :2 członków Związku stałej 
Delegacyi i po otrzymaniu jej zatwierd7enia przy
jęty przez balotowanie przez Kolo, do ktorego 
chce należeć. 

§ 25. ( 'złonkowie obowiązani są uiścić przy 
wstąpieniu wpisowe (5 koron) oraz wpłacać w kład
ki miesięczne w oznaczonej prze~:: zarząd Kół wy
sokości, stosować się do postanowień statutu i po
pierać w miarę sil cele Związku. 

§ 26. CzloP-kowie czynni mają prawo: a) gło
su na waJnem zgroma.dzeniu Związku i zebraniu 
odnośnego Kola oraz czynnego i biernego wybo
ru na wszystkie godności stowarzyszenia, b) ko
rzyści, wynikających z organizacyi Związku oraz 
za uiszczeniem opłaty z usług administracyi ~wią
zku, c) otrzymywania sprawozdań rocznych z 
dzialaln ości władz Zwi azku. 

§ 27. Osoby prawn~. sLowarzyszenia i insty
tucye mogą być członkami wspierającymi Zwią
zku. Jako tacy uis>~ezają wpisowe w wysokości 
50 koron oraz stosownie do § '28 opłacają wkład
kę wprost do kasy stałej Delegacyi. Członkowie 
wspierający posiadają prawa wyliczone pod b) i 
c) w poprzednim paragrafie. 

§ 28. Członkowie stalej Delegacyi, członko
wie wspierający oraz członkowie czynni, których 
miejsce zamieszkania jPst oddaJone od siedziby 
Kola, nie należą do żadnego Kola i optacają 
wkładki wprost do kasy stalej Delegacyi w ozna
czonej przez nią wysokości. 

§ 29. Środki materyalne Związku powstają: 
a) z wpisowego członków czynnych w kwocie 5 
koron, b) z wpisowego członków wspierających w 
kwocie 50 koron, c) z wkładek od Kól, d) z opłat za 
spełnienie przyjętych przez administracyę Zwią
ku od członków zleceń, e) z rozmaitych d0cho
dów, jak ze sprzedaży wydawnictw, z opłat za 
dokonane ekspertyzy i inne prace, f) z zapo
móg władz i instytucyi, g) z ofiar dobrowolnych. 

§ 30. Pisma i ogloszenia stalflj Delegacyi 
podpisuje przewodniczący (prezes) i sekretarz, 
pisma Rady Nadzorczej sekretarz i jeden z człon
ków, pisma zarządów Kół d waj czJon kowie zarządu. 

Zarząd Związku górników i hutników pol
skich w Austryi stanowią p. p: przewodniczący 
FRANCISZEK hr. ZAMOYSKI właściciel kopalń w Bo
ryslawiu; sekretarz ADAM ŁuKAszEwsKI inżynier 
górniczy, Lwów, Felczyńska 5-a; skarbnik STEFAN 
BAJ:tTOSZEWICz, sekretarz Towarzystwa naftowego, 

Lwów, Kraszewskiego; członkowie: F~RDYNAN.D JA
STRZJi!BSKI, radca górniczy, Kraków, Sw. Jana 13; 
ZuzrsLAw KAMIŃSKI naczelnik saliny, Łanczyn; KA
ZIMIERZ KosTKIEWIGZ inżynier górniczy, Sanok; Hu
Go KowARZYK st. inspektor kopalń węgla, Jawo
rzno; RoMAN RIEGER kierownik kopalni, Witko
wice; WIT SuLIMIRSKl przedsiębiorca wiertniczy, 
Borysław; EDwARD WINDAKIEWICZ radca górniczy, 
Wiedeń, Ministerstwo skarbu. 

Szybki sposób oznaczania niklu w stali. 
Oznaczanifl niklu' zapomocą sposobu, opartego na 
wydzieleniu żelaza przez ekstrahowanie roztworu 
stali eterem, daje dobre wyniki, zwłaszcza wów
czas, gdy operacya ta powtarza się dwukrotnie; 
ujemną stroną tego sposobu jest to, że wyma
ga on wiele czasu, przytem nie może być zasto
s0wany do rozbioru rud niklowych. W tym ostat
nim wypadku uciekają się do sposobu, polegają
cego na kilkaki·otnem strącaniu żelaza amonia
kiem, ażeby uniknąć straty niklu, pozostającego 
w osadzie żelaza. W od ług J. T. DouGHERTY'EGO 
wielokrotnego strącania żelaza można uniknąć 
przez wprowadzenie do roztworu wielkiej ilości 
chlorku amonu, W tym celu należy rozpuścić 
l gr stali w 15 cm3 kwasu azotowego i zagrzać 
do wrzenia. Roztwór stali wlać do gorącego roz
tworu 75 gr chlorku amonu w 270 Clll3 wody, w 
razie potrzeby dodać nieco kwasu solnego celem 
rozpuszczeni·' powstającego osadu a następnie zo
bojętnić amoniakiem, dodając go po kropli dotąd, 
aż roztwór, nie mętniejąc, ściemnieje do tego 
stopnia, że stanie się zupełnie niPprzeświecającym. 
(Niedostateczna ilość lub też nadmiar amoniaku 
źle wpł'ywa na ostateczny wynik analizy). Roz
twór należy ochłodzić, przelać do kolby o po
jemności 500 cn-l 3, dodać 50 cm amoniaku i wymie
szać dokładnie celem strącenia żelaza. Po prze
sączeniu odmierza się 250 cm3 C/, gr) filtratu, za
kwasza kwasem solnym (około 25 cm3), ażeby pa
pierek lakmusowy poczerwieniał, dodaje 0,5-1,0 
cm3 amoniaku, następnie 5 cm3 roztworu azotanu 
srebra (0,10 ~:;r w 200 cm3 ) i 5 cm3 2% -011 u;;o roz
tworu jod ku potasu, miesza się i mianuje roztwo
rem cyanku potasu dotąd, aż opalizujący roztwór 
stanie się przezroczystym. Odczytaną liczbę zu
żytych centymetrów po odjęciu 0,2 cm3 należy 
pomnożyć przez 2 i przez miano ro:r.tworu cyan
ku potasu, ustawionego na nikiel. W razie, gdy 
obok niklu w stali znajduje się miedź, należy l 
gr takiej stali ;rozpuścić w 20 cm3 kwasu solnego 
(c. w. 1,10) i 2,5 cm3 kwasu azotowego (c. w. 1,20), 
zagotować i postępować jak wyżej. Do filtratu 
oprócz 25 cm 3 kwasu solnego dodać jeszcze 14 cm3 

i strącić miedź siarkowodorem. Filtrat od mie
dzi utlenić, zobojętnić amoniakiem i mianować. 
Do analizy potrzebne są następujące roztwory: l) 
roztwór chlorku amonu (555 gr w 2 l wody); 2) 
roztwór 2,004 gr czystego niklu w kwasie azoto
wym, doprowadzony wodą do 2 l; 3) roztwór cy
anku potasu (24: gr w 2 l wody). Celem ustano-
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wienia miana należy 50 cm3 roztworu soli niklo
wej zmieszać ze 100 cm3 wody i 50-80 cm3 kwa
su solnego, zobojętnić amonia.kiem a następnie 
dodać l cm3 amoniaku, 5 cm3 roztworu azotanu 
srebra oraz 5 cm 3 jodku potasu i mianować cy
ankiem potasu. l c111 3 świeżo przygotowanego 
roztworu cyanku potasu odpowiada w przybliże-
niu 0,0025 gr niklu. W f(. 

. ~owa fat ba czarna jako środek przeciw
ko rdzewieniu żelaza. Nit posiedzeniu Towa

czarny, którego wzór jest Fe30 4 , posiada własno
ści magnetyczne; zmieszany z olejem lnianym, sta
nowi cenny środek przeciwko rdzewieniu żelaza .. 
Konstrukcye żelazne, pokryte tą farbą, po upły
wie dwóch lat okazały się zupełnie nieuszkodzo
nerui przez rdzę. Towarzystwo Scharon Chemi
cal Co., będąt:le w posiadaniu patentu angielskie
go, zalożylo w Derby specya lną fabrykę f&rby 
WoLFFINGA. (Stnhl und Eise11 , r. 1907, J'>i2 40) . 

w. K. 

rzystwa Iro11 and Steel Institute, odbytem w Wytwórczość cyny na kuli ziemskiej. Cy
WiP.dniu w ostatnich dniach września r. 1907, F. l na należy do najdawniejszych znanych ludzkości 
CARULLA komunikował wyniki zastosowania nowe- metali; wspominają o niej starożytne hierog lify 
go środka, zabP-zpieczającego żeiU:zo przed rdze- oraz Homer. W wiekach średni0h cyna miala
wieniem. Wiadomo, że przy beJCOwaniu żelaza szerokie zastosowanie do wyrobu na czyń stolo
kwasem solnym lub siarczanym otrzymuje się ja- wych. Obecnie zastosowanie cyny do tego celu 
ko wytwór uboczny w pierwszym wypadku chlo- prawie nie istnieje i cala ilość cyny idzie do po
rek żelazawy, w drugim zaś siarczan żelazawy. krywania blachy białej, do wyrobu bronzu i in
"\V ostatnich czasach C. F. WuLFFING próbował nych stopów oraz papieru do opakowania herba
otrzymany w wyżej podany sposób chlorek żela- ty i czekolady. Istnieje dążenie do zastąpienia. 
za wy nasycać amoniakiem a powstający stąd osad cyny przez cyn k. 
utleniać z~pomocą wclmuehiwania powietrza. Tą Rudy cyny wydobywane są przeważnie w 
drogą powstal preparat, posiadający piękną czar- . krajach o słabej kulturze i dla tego trudno jest 
ną barwę z odcieniem niebiesknwym, nierozpusz- posiadać dokładne cyfry wytwórczJści cyny; mo
czalny zupełnie w wodzie; poddany ciśnieniu w żna oryentować się tylko w tym względzie, przyj
prasie wydziela bezbarwny roztwór chlorku amo- mując pod uwagę zawarte zakupy, wywóz i zapa
nowego, z którego przez odparowanie można s,r·. Z przytoczonemi zast1·zeżeniami wytwórczość 
otrzymać sól tę w stanie krystalicznym. Osad l cyny wynosiła w latach t:.biegłych (w tonnarh) 

Rok 

1897 l 898 1899 l 90\l 1901 1902 1903 1904 Hl05 1906 
Wy wóz z wysp Malajskich 45 628 46 685 46 739 48 630 53 842 54 571 56 223 61838 59 500 59 375 

Wytopiono w Anglii: 
z rud wJ·asnych 
" " zagranicznycli 
Sprzedaż cyny "banka" w 

Holandy i 
W y toviono w Niemczech 
Australia 
Sprzerlaż cyny "billiton"w 

4523 
2850 

9043 
929 

4120 

4721 
301)0 

9182 
l 003 
3 068 

4077 
3175 

4336 
3576 

4673 
5676 

4462 
6050 

4349 
6400 

4198 
7 450 

4538 
8500 

9 210 12 000 15 240 15 240 15 340 li 735 lO 260 
l 481 2 031 l 451 3 000 5 060 5 000 5 496 
3 990 3 828 3 928 4 054 5 457 5 27 4 5 790 

5000 
9350 

9450 
6300 
7000 

Holflndyi i na Jawie 5180 5427 5137 5913 4457 3958 3708 3251 2760 1980 

Razem (w zaokrągleniu) 73100 73000 73800 80300 89200 91300 96500 98800 96800 
Wytapiana w Anglii i Niemczech cyna po- Belgia 2 600 3100 

chodzi z rud, przywożonych przeważnie z Boli- Rosy a 4 900 4 900 
wii. WyLwórczość cyny w przeciągu ubiegłych ·w l' ochy 2 000 2 000 
10 lat wzrosła o 34 ~:;, co daje 3,4% przeciętnego Szwajrarya 1 400 l 300 
wzrostu roeznego . Hiszpani a l 200 l 300 

Spożycie cy ny w ubiegły ch trzech latach Norwegia 
wynosiło (w tonnach): Szwecya 

Anglia 
Niemcy 
Francy a 
Austrya 

1904 

16400 
16400 
7000 
3400 

Rok 

1905 

16600 
16 700 

7 500 
3700 

1906 

18400 
15500 
6800 
3700 

Dania 
Holandy a 
Pozos. kraje Europy 
Stany Zjednoczone 
Poz. kraje Ameryki 
Australia 
Afryka 
Azya 

1100 

200 
900 

37400 
l 000 

600 
350 
350 

900 

250 
800 

40800 
l 050 

600 
400 
250 

98500 
2800 
4400 
2500 
1400 
1300 

900 

250 
800 

43700 
1300 

600 
200 
450 
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Pozostałe =k::.ra~j~e ____ ___:5__,o....,o ___ 5_5o ___ 5_o_o_ 

Razem 97 700 101 700 105 500 

Ponieważ spoży0ie cyny przenosi jej wytwór
czość, przeto brak metalu pokrywany był z za
pasów. Głównym dostawcą cyny na rynek mię
dzynar:odow,Y. (60% całej wyt>~Ót:czości cyny na 
kuli z1emsk1e.J) są wyspy MalaJSkie; bogats::ze zło
ża rud jwyczerpują się tu jednak i w ostatnich 
czasach zwrócono uwagę na obfite złoża rud cy
nowych w Boliwii, gdzie rozpoczęto eksploatacyę 
na większą skalę. 

Ceny cyny w ostatnich latach znacznie pod
niosły się; wynosily one (w funtach szterlingach, 
.szylingach i pensach za l tonnę): 

Cena 

Rok naj wyższa najniższa 

1878 66.10.0 52.10.0 
1879 96. 0.0 59. 0.0 
1880 102. 0.0 60.10.0 
1881 110.10.0 85.10.0 
1882 114.10.0 86.10.0 
1883 98.10.0 82.~0.0 
1884 87. 0.0 72.10.0 
1885 97. 0.0 74.10.0 
1886 103. 5.0 91.10.0 
1887 167. 0.0 99.15.0 
1888 170. 0.0 75. 0.0 
1889 99. 5.0 87.15.0 
1890 104. 5.0 88. 7.0 
1891 94. 7.0 89. 2.0 
1892 103. 5.0 88.15.0 
1893 95.10.0 74. 0.0 
1894 7±. 0.0 60.17.0 
1895 69. 0.0 58.15.0 
1896 61.15.0 56. 0.0 
1897 o3.1l .O 58.10.0 
1898 86. 5.0 62.16 o 
1899 151. 0.0 87. 0.0 
1900 163. 0.0 108. 5.0 
1901 140. o o 97.10.0 
1902 137. 5.0 98. 0.0 
1903 141.10.0 111.10.0 
1904 137 0.0 115.15.0 
1905 166. 5.0 129. 5.0 
1906 215. 0.0 161. 0.0 

W Rosyi złoża rud cynowych znajdują się 
w Pitkarancie (w Finlandyi) oraz w ziemi Zabaj
kalskiej. W Pitkarancie, która dawała do l 000 
pudów rocznie cyny, zaprzestano robót; w ziemi 
Zabajkalskiej do wydobywania cyny nie przystą
piono ieszcze. Spożycie cyny w Rosyi pokrywa 
się przywozem z zagranicy, który wynosil: 

w r. 1904 299 000 pudów 

" .. 1905 301 000 " 

.. " 1906 269 000 " S. 

Koszta robocizny węgła we Francyi. Licz
ba robotników w kopalniach węgla zagłębia N ord 
we Francyi wynosila. 

r. 1905 

pod ziemią 20 975 
7 728 

r. 1906. 

22 044 
7 929 na powierzchni 

Koszta robocizny 
stępuje: 

obciążyły węgiel. j'tk na-

Na l pud wy-

Wydajność 
Przeciętny za- dobytego wę-
.ro bek roczny gla przypada 

Rok rocsnajednego 
jednego ro-

robocizny ro-
robotnika pod b?tn!k~w pod 

botnika pod z1emH\ 1 na po-
zie ::1i9t pudów 

ziemia, rubli wierzchni 
kopiejek 

1887 18980 421 2,66 
1890 20570 529 3,04: 
1895 18800 511 3,36 
1900 17 830 623 4,12 
1901 16540 638 4,56 
1902 15570 534 4,25 
1903 17 700 570 3,87 
1904 17 460 633 3;95 
1905 18010 566 3,87 
1906 15930 558 4,33 

Koszta przewozu węgla kamiennego w 
Stanach Zjednoczonych. 

K e r u n e k 

'O 
•w 
~ Koszta prze-
bO wozu węgla 
~ kamiennego 
o 

-------------- -------
Cumberland Distrikt-Wa-

shington 230 2,8 1/4~ 
Meyersdale Distrik t-Wasiling-

ton 285 2,2 1
/ 68 

New River Distrikt (Quinni-
mont)-Washington 471 1,5 1/ 85 

New River Distrikt (Hawk-
mest)-Washington 516 1.2 1/ 106 

MeyersdaleDistrikt-NewYork 586 1,1 1
/ 116 

Kan a w ha Distrikt (Springhill)-
Chicago 756 1,0 1

/ 128 
New River Distrikt (Quinni-

mont)-Chicago [ 878 0,9 1
/ 142. 

Meyersdale Distrikt-Chicago 752 0,8 1
/ 159 

Cumberland Distrikt-Chicagol 807 0,8 1
/ 159 

Wytwórczość rtęci na kuli ziemskiej w r. 
1906. Rudy rtęci wydobywają się w Hiszpanii, 
Stanach Zjednoczonych, Austryi, Rosyi, Meksy
ku i Włoszech. Wytwórczość rtęci w latach ubie
głych wynosiła (w tonnach): 
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1896 564 186 218 491 1524 1035 4018 
1897 532 192 294 616 1728 9G5 4327 
1898 491 173 353 362 1691 1058 4128 
1899 536 205 324 360 1357 89~ 3775 
1900 54:2 260 124 304 1095 983 3308 
1901 558 278 128 368 7fi4 l 031 3117 
1902 556 259 l Dl 416 1425 1208 40G5 
1903 i167 314 188 362 914 1288 3633 
1904 581 357 190 032 1020 1192 3672 
1905 564 370 190 318 800 l 043 3285 

Z powyższego widać. że wytwórczość rtę?i 
w ostatnich latach zmniejsza się. To samo daJe 
się zauważyć i w r. 1906: w Stanach Zjednoczo: 
nych wytwórczość rtęci spadła z l 043 t w r. 190b 
do 929 t w r. 1906, w Rosyi z 19 401 pudów do 
128!9 pudów. 

Z wytwórców rtęci jedynie Meksyk. nie wy
wozi jej za granicę; wywóz z innych kraJÓW wy
nosił (w tonnach): 

1904 1905 1906 

Stany Zj ednoczone 672 412 211 
Hiszpania 1200 1341 1481 
R osy a 344 197 82 
Austrya MO 521 419 
Włochy 252 224 268 

Spożycie rtęci na kuli ziemskiej zmniejszyło 
się. Zmniejszenie wywozu rtęci ze Stanów Zje
dnoczonych tłumaczy się zmniejszeniem zapotrze
bowania do Japonii, która sprowadzda wiele rtę
ci piorunująeej dla potrzeb wojskowych. 

Rtęć ma następujące zastosowania: przy otrzy· 
mywaniu zł'ota i sr0bra zapomocą amalgamowa
nia. przy zł'oceniu, wyrohie luster i rtęci pioru
nującej oraz dla wyrobu barometrów, termome
trów i t. p. Oprócz tego rtęć ma zastosowanie 
w labaratoryach chemicznych i aptekach, jako 
część składowa niektórych środków leczniczych. 
\V Rosyi np. cale spo;i,ycie wewnętrzne rtęci 
idzie na potrzeuy aptek. N a zmniejszenie spoży
cia rtęci wplywrt zmniejszAnie zastosowania rtęci 
do otrzymywania srebra oraz zmr.iejszenie się 
spożycia samego srebra skutkiem wprowadzania 
waluty złotej. Oprócz tego rudy rtęci z powięk
szeniem głębokości robót stają się biedniejoze; 
wyjątek vocl tym względem stanowi Hiszpania, 
gdzie rudy na większych głębokościach odzna
czają się większą zawartością rtęci vV Ameryce 
rud y zawierają 0,5- 2 ~; rtęci. 

vV Rosyi wytwórczość rud rtęci wynosiła 
(w pudach): 

Rok 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

6163 390 
6097 880 
6231430 
5 874 200 
5131530 
4661210 

Nie wszystka wyd~bywana w Rosyi ruda. 
idzie na wyrób rtęCI; część rudy wy-

l 
wozi się za granicę w stanie surowym. Zawartość 
rtęci w rudzie rosyjskiej wynosi 0,5-1%. 

Wytwórczość rtęci w Rosyi wynosi!a (w pu
dach): 

Rok 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

3911 
10062 
10202 
17835 
17 772 
20 926 
12271 
11965 
26500 
30004 
37 600 
22122 
22126 
18586 
22145 
25423 
22110 
20257 
19401 
12849 

Wytwórczość węgla kamiennego na jed
nego mieszkańca. 

!::: ~ 

l 
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Stany Zjednocz. 78595 20275 258,0 
Anglia 41450 16645 401,6 
Niemcy 56367 10610 188,2 
Austrya 47118 2486 52.8 
Francya 38962 2201 56 6 , 
Belgia 6694 1334 199,3 
Rosy a 140819 1116 7,9 

Elektryczny wyrób stąti. N a astatniem ze
braniu Stowarzyszenia niemieckich hutników w 
Di.isseldorfie (9 grudnia 1906) prof. EICHHOFF z. 
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Berlina mial odczyt o J?Ostęp~ch ": sposobach 
lektrycznego wytwarzama stah, ktore wpraw

dzie nie spełniły dotąd po~zątkowych wygórowa-
ch nadziei, ale w ostatmch czasach bardzo roz

~nęly się. Pomijaj~<'· J?iece ~lektrolityc~ne, któ
re dla wyrobu stah me maJą znaczema, pro±. 
EJCHHOFF dzieli piece elektrotermiczne na nastę
pujące grupy: L Piece, topiące. przez rozgrzanie 
prądem elektrycznym tygla, zawieraJącego żelazo, 
budowane przez GmonA, mało różniące się od 
z wy klych piec_ó w t!' g lo wy c~, szersz~go zastoso
wania dotąd me maJą. li. Piee.e, top1ące wskutek 
przemiany enei~gii elektr·yczn_ej na ci.:;plo ws~u
tek oporu, stawianego prądow1 przez Ciało topiO
ne. Piec taki wybudował GIN w Plettenberg, ko
rzystnych wyników dotąd jednak nie osiągnięto. 
III. Piece, używające do topienia prądu indu
kcyjnego, z pomiędzy których piec KJELLINA, wy
budowany w Gysinge w Szwecyi, wyrabia z su
rowca szwedzkiego dobrą stal narzędziową przez 
stapianie go z odpadkami żelaza miękkiego i in
nymi dodatkami. Piec ten nie daje się stosować 
do gorszych gatunków żelaza, które oczyszcza 
się przez zastosowanie żużla w odpowiednim skła
dzie. W piecu tym żużel, pływający po stopionem 
żelazie, jest stosunkowo chl'odny i nie może na 
gorącą stal należycie oddzialywać. Wadą jego 
jest także duży ubytek ciepla przez promienio
wanie w długiem pierścieniowem topnisku, a 
wreszcie konieczność pozostawienia w piecu za
wsze pewnej ilości żelaza, tworzącego cewkę, w 
której krąży prąd wzbudzony. IV. Piece, topiące 
przy pornocy luku .:dektrycznego, budowane by
wają według różnych systemów, reprezentowa
nych przez dwa typy STASSANA i HEROULTA. Piec 
STASSANA, będący w ruchu w Turynie, używany 
bywa do wytapiania żelaza z odp,)wiednio przy
prawionych i przygotowanych rud lub do prze
tapiar!ia żelaza z rozmaitvmi składnikami. Co do 
pierwszego z tych dwóch zadań, niema jeszcze 
pewnych rezultatów; prelegent przypuszcza, że 
otrzymanie żądanego gatunku nie da się łatwo 
przeprowadzić przez kombi nowanie z góry sto
sunku składników, nie d ającego się już zmienić. 
Do drugiego rodzaju pracy piec STASSANA może 
zadawalająco nadawać się, nie jest jednak nigdzie 
poza Turynem stosowany. Piec HEROULTA, zbudo
wany na podobieństwo przechylanego pieca Mar
tina, przerabia materya!y o dowolnym składzie, 
pozwala przeprowadzać wszelkie zabiegi metalur
giczne i jeszcze więcej wytrzymały jest ua dzia
łanie roztopionych metali i żużla, niż piec mar
tenowski. Temu piecowi prelegentprzyznaje obec
nie rzeczywiste znaczenie w przemyśle i dalsze 
wywody prawie wyłącznie do niego stosuje. Za
stosowanie elektryczności do wyrobu żelaza może 
mieć znaczenie dla przemysłu tylko wtedy, jeże
li: 1) daje wyroby tańsze, niż zapomocą dotych
czasowych sposobów; 2) podnosi ich dobroć i 3) 
pozwala na wyzyskanie zasobów naturalnych zie-

mi tam, gdzie to nie by lo dotąd możliwe . Tym 
warunkom nie odpowiada wyrób surowca w pie
cu elektrycznym zamiast w wielkim piecu, chyba 
w wyjątkowych razach, gdy są równocześnie do 
dyspozycyi doborowe rudy, wielka sila wodna, 
tania robocizna przy równocześnie wysokiej cenie 
koksu. Takie w.trur: ki znalazły się w Kanadzie, 
gdzie z wielką ~orzJścią rozwija się hutnictwo 
elektryczne. Po,\obne wypadki zachodzą w Bra
zylii, Chili, Arch pelagu Zachodnio- Indyjskim i 
w Nowej Zeland1ci, gdzie wkrótce powstaną ta
kie huty. Jest też pra.wdopodobne, że kraje te 
zamiast zwykłego surowca węglanego zaczną wy
tapiać surowiec, zawierający ma!ą tylko przy
mieszkę w~z;gla. Powszechny ·wyrób żelaza. zlew
nego sposobem elektrycznym jest dziś niemożli
wy wobec znacznie większych kosztów wyrobu, 
niż przedstawiają dzisiejsze sposoby. Będzie to 
iednakże możliwe, skoro zaczną budować piece 
dużych rozmiarów, zużywająee mniej prądu. Przy 
wyrobie specyalnych drogich gatunków stali piec 
elektryczny przedstawia coraz więeej korzyści, 
gdyż koszta roboty w nim bez względu na wy
rabiany gatunek stali nie zmieniają się Piec HE
ROULTA pozwala nadto przy topieniu wytwarzać 
dowolnego skfadu żużel i z jego pomocą usuwać 
z żelaza wszelkie szkodliwe domieszki, jako też 
wydalać z niego tlenek żelaza, będący powodem 
wytwarzania się w czasie stygnięcia gazów, two
rzących pęP.herze w odlewach stalowych. Na za
kończenie odczytu prelegent przedstawił opis pie
ca HEROULTA w Rernscheid, który daje bardzo do
bre wyniki tak pori względem finansowym, jak i 

l co do znakomitej dobroci wyrobów. Dotychczas 
są w ruchu 4 piece HEROULTA (3 w Europie l w 

l Ameryce) a budują huty tego systemu w Szwaj
caryi, Austryi, Francyi i Ameryce. 

Czasopismo Techniczne. 

Hartowanie stali. Coraz więcej rozszerza
jące się zastosowanie w warsztatach mechanicz
nych nowych gatunków stali niewęglowej, wym a

I gającej znacznie odmiennego postępowania przy 
1 hartowaniu, niż stal węglowa, nie zawsze wycho-

dzi fabrykom na korzyść, lecz daje często gorsze 
l wyniki, niż używanie narzędzi z dawniejszych 
l gatunków stali. Powodów tego prawie zawsze 
l doszukać się można w niemniejętnem obchodze-

niu się z nowym maLeryałem, który wymaga nie 
tylko stosownego postępowania, ale także stosow
nych urządzeń do hartowania, ina(:zej narzędzia, 
z niego sporządzone, nie są ani twardsze, ani 
trwalsze od dawnych, bardzo łatwo kruszą się i 
wogóle nie spełniają swego zadania. Najczęst
szym powodem nieużyteP-zności takich narzędzi s(\ 
nadzwyczaj drobne ledwie w powiększeniu dające 
się odróżnić rysy, które powodują przy obrabianiu, 
a często jeszcze wcześniej ukruszenie się ostrza. 
Powstają ont~ z wielu powodów, przedewszystkiern 
już przy przecinaniu sztaby na kawałki, z któ
rych mają być robione narzędzia; sztab takich 
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bezwarunkowo nie można przecinać na zimno wadzanego pod ciśnieniem w mieJsce rozżarzone~ 
d l u t e m, lecz albo piłą, albo na tokarce lub wskutek czego następuje podział. Przewód do
strugarce cienkim nożem. W tym celu stal po- prowadzający składa się z dwóch dysz; z jednej 
winn~ ?yć wyżarzona albo już u dostawcy, albo wydobywa się mieszanina tlenu i wodoru, służąca 
na mieJscu. Nie można jej wyżarzać w ognisku do rozżarzania, z d1:ugiej czysty tlen. Przekrój w ten 
k?w~lskiem, lecz w piecu muflowym, a dla ochro- spos~b ~ykonany J.est dokładny, gładki, dowolnie 
me~Ia przed utlenieniem należy sztaby owinąć w dług1, me potrzebuJe żadnych dalszych poprawek. 
pap1er azbestowy i ułożyć do wyżarzania w bla- Zaró;vno twarda stal jak miękkie żelazo z równą łat
szanych pusz~ach w proszku z węgla drzewnego. wośmą można przecinać, co stanowi wyższość tego 
Pr.oces za.leżme od grubości sztab trwa 3-6 go· sposobu nad przecinaniem mechanicznem; w ma• 
dzm, przy temperaturze 850-900°C, poczem, prze- t~ryale nie występują na.prężenia, gdyż rozgrza
rwawszy palenie, pozostawia się je w piecu aż me wskutek szybkości roboty i OO'raniczoneO'O 
d? z_upełnego powolnego wystygnięcia. Po zro- miejsca działania jest nieznacz~e, nie~a też w i'e
blenm narzędz1a następne hartowanie odbywać lazie ani chemicznych ani strukturalnych zmian . 
m.usi się również. z .wielkiemi ostrożnościami; naj- Przecięcie blachy o grubości 20 m /lll na cliugości 
p1erw ogr~ewa s1ę Je zwolna do 800°0, następnie l m kosztuje l markę przy cenie za l m3 wodoru 
dla za?e.zp~eczen~a się od .szybkiego utleniania w ~ m. a _tlenu? ,m. Do wykonywania roboty s~u· 
wys~lneJ Ciepłome podnos1 się szybko temperatu- zą oprocz umwersalnego ręcznego przyrządu roż
rę p1eca na J 200°, studzi się prędko do krytycznej n~ maszyny specyalne do obcinania rur, główek 
temperatury 800° w kąpieli ołowiowej o cieplocie mtowych. przecinania płyt, wycinania otworów 
okolo 60~0 i ~reszcie powolnie Oflhladza się dalej do włazowych w blachach kotłowych itd. 
no~malneJ Cleploty w prądzie powietrza lub w Czasopismo Techniczne. 

oleJU. Ważną jest rzeczą dokl adne zachowanie Wytrzymałość blach w długo u7.ywanych ko-
wym.aganych. temper.atur przy ogrzewaniu i chło- tłach parowych by!a. po~vodem sp_oru. trwajacego 
~:lzemu , od !llCl~ b~w1em zależy twardośe narzędzi 1 

kilka lat; w.r. 1903Jnzymer alzacl~l.~EUNIE~ o{·zek! 
1 zacho>~ame s1ę ICh pod wplywem temperatur, · na. podstaw1e badań wytrzymaJosm 1 analiz che
występuJących wskutek ogrzew~nia się narzędzia miCznych, przeprowadzonych na blachach koda, 
w cią~u obróbki. Dla usunięcia naprężeń w na- zbudowa.nP.go w. r. 1859, że wskutek dlugoletnie
rzę?zm. wyżarz:: się je w piecu 0 ciepłocie nie go . od~zi~ly:vama na blac~y . g?rący~h. gazów 
~yzszeJ na~ 67o0 (aby go nie odhartować), chłodzi zmiema s.If ICh skład chern1czuy 1 zmme.Jsza wy
slę na pow1etrzu lub w oleJu i wreszcie szlifuje się. trzyma!osc, wskutek tego proponował, aby każ
Tu również zachować trzeba wielka ostrożność dy k_ocwl byl po 35 latach używania ustawowo 
aby narzędzie nie rozgrzewało się w' miejseu ze: usumęty od dal!izej służ.by. Przeciw zdaniu MEu
tknięcia się z tarczą szmirglową, bo wskutek te· NIERA pod?oszo?o, ~e UJ.emne wła,sności badanej 
~o ;ó>~nież łatwo .mogą powst~ć nie~·ówne naprę· blac,hy mekomeczme m1ały. po,wod w działai?-iu 
zema 1 rysy; w .nu~rę możnośc1 powwno się uży- gazo~v, ale. popr~stu w tern, .z~ ~wczesna tec~mka 
wać maszyn szlifuJących na mokro. Rozró:i.nić !mtmcza n.1~ ':miała wyrab1ac. zela~a, odpowlada
tr~eba obch?dzenie się. z na1:z ędziami więcej skoro- ~ącego dzi!':leJ;;zym wymagamom, 1 blachy o~e 
phkowanem1 (np. żłob1kam1) a prostszemi (nożami Jes~cze .nowe m?gły . być złe. To przypuszczeme 
tokarskin~i ), dla. których można zastosować przy P?sred_mo potwierdziły a zaraz~m. wyka~aly nie
ogrzewamu ogmsko kowalskie, a przy studzeniu ttafnosć zapatrywań MEUNIERA dosw1adc~ema, prze
tylko prąd powietrza; w każdym razie jednak ze pr?wadzone przez .Tow. Akc. Ooquenla w Se
względu na stosowane tu bardzo wysok.ie tempe- ralng nad blacham1 dwó ch kotlów .parowych, je
ratury postępo:vać należ_r: o wiele ostrożniej, niż dn~go zbudowaneg? w r. 1875; drugiego w r. 1&?6: 
przy ~artowamu narzędz1 ze zwykl'ej stali wę- Bl~t~h.y tych kot~ow odpow1adały w zupe!nosCI 
gloweJ. Czasopismo Techniczne. d~l SieJ.szym przepisom co do wytrzymałości; po-

Przecinanie żelaza strumieniem tlenu. Pierw- m ewaz nadto zachowaly się protokóły badań, 
sze doświadczenia na tern polu zawdzięcza się przeprow~dzo.ny ch nad ~n ate1yalem kotła. z r. 
Akc. Tow. górniczemu w Oreuzthal które t len 1ę86, J??zna .1e by!o porownac z obecnym1 wy
stosuje do wytapia~1ia zastygłego ż~laza w dy· n~kami 1 okaz~~o .s1 ę, że wytrzymalo~ć ich w~al~ 
szach wysokiego p1eca, udoskonalenie zaś i dzi- ~~e uległa zima,llle. vVobec. tego mozna przyJąc, 
siejsze powodzenitl Tow. "Oxhydric" w Elier. Ro- ~e bl achy kotlow n~turalme ~v nor~alnych wa
bota polega, jak z dawniejszych sprawozdań wia· IUn.kach pracy n~e ':legają n~ekorzy~tnym 
domo,. n~ rozżarzaniu przecinanego materyalu i ZI,lllanoJ~ wskutek dz1ałama ogrzewaJących Je ga· 
spalamu Jego cząstek w strumie11iu tlenu, dopro· zow gorących. 

Czasopisn1o Techniczne . 
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