
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'l'NICZI<:GO. 

M 3 (93). Dąbrowa, dnia l lutego r. 1908. Tom V. 
·~~~-~---~· -. - - - _- --~~ 

Pr?ewiefr?anie robót pod?iemnych vv hopalni Saturn. 
(Ciąg dalszy, p .• \ ; 2, str, 33). 

Czopy c powinny być śe iśl e równoległe do kuźni czopy tylko trzech typów: typ 1-y długo
powierzc~ni poc~y.lonych drzwi, czyli do po- ści 260 mm (bez podstawy) dla czopów d0lnych 
wierzchm przedmeJ słupka. W tym celu przy w tamach podwójnych; typ 2-gi 215 mm dla czo
zachowaniu kąta prostego pomiędzy osią czopa pów dolnych w tamach pojedynczych; typ 3-ci 
c i ~;ztabki s (co jest koniecznam przez wzgląd 190 ntnz dla czopów górnych wszelakich tam. 
n~ łatwe i()h wy~onanie) otwory w słupkach po- Klamry do drzwi (rys. 200) robia się takich 
wm~y być .Przewiercone _P~d kątem prostym ~o · samych ksztaltów. jak dla małych· drzwiczek 
pow1~rzchm słupka.. ~yzeJ było . zaznaczo~fl, ze 1 przejściowych, tyll~o nieco większych wymiarów, 
drz~1 dop~sowywu]~ s~ ę do swoi?h slup~cow na 

1 

i żelazo dla nich używa się o-rubsze od 12 mm 
pow1erzch~·1. T 0 te~ Cieśle na pow1erzchm przec'l i w średnicy. Klamry zabijaj a o się z obu stron 
umoco.wamem czopow na słupkach układaJą te l drzwi, pochylone na 45o od li~ii pionowej, żeby 
ostatme na sp.ecyalnych • P?dpor.ach t~k, żeby. ta latwiej można było je brać. Części ab i cd sluża 
dtrona przedmb / 0 kto~eJ. maJ~ byc przytwier- do zapewnienia stalej odległości rączki be od plasz: 

zone. czopy, y a zu~e m~ poz1~mą, co spraw- czyzny drzwi. 
dza s1ę przy pomocy libelki. W owczas w ozna-
cz.onych dla czopów miejscach wiercą dla nich Futryna i przepierzenie. Po wybudowaniu r a-
otwory świdrem, trzymając go zupełnie pionowo my, jak zaznaczono, przystępują do zawie
i sprawdzając, żeby podczas wiercenia nie wy- szen ia i dopasowania drzwi. Ponieważ dla budo
szedł z pionu. wy r amy cieśle dolowi otrzymują słupki z przy-

Dlugość sztabki bez podstawy równa się gru- śrubowanymi do nich czopami, przeto już przy 
bości s~u.p ka w lin ii prostopadlej dCl powierzchni ustawianiu słupków należy oryentować się, w któ
przedmeJ słupka + 20 mm na nakrętkę. Dłu o·ość rą stronę będą odmykały się drzwi, żeby w tę 
ta. ~rzy nierównej grubości : słupków zależy od samą stronę zwrócić słupki czopami. P o za wie
mieJsCa. na słupku oraz typu tamy. Wyżej za- szeniu drzwi nabijają na ramę futrynę. składają
~naczyhśm~, że odległość zawias od brzegów drzwi cą się z trzech desek: jednej górnej f i dwóch 
Jes~zawsze_lednostajną, która, licząc od linii środl{o- bocznych P i f 11 (rys. 145 - 163). Drzwi 
w_eJ, wynosi 250 mm. Kierując się temi dotnemi, w położeniu zamkniętem, mając wymiary rów
me trudno określić na słupku miejsce otworów n e "'ymiarom otworu ramy, wchodzą do niej 
dla czopów. Mianowicie, odległość środka otwo- całą swą grubością tak, że płaszczyzn a przed
ru dolnego. od progu wzdłuż linii pochyłej (rys. nia ramy i drzwi stanowią jedną powierzch-
173) wyr)OSI: nię, ponad którą wystają tylko szpongi z za-

Z p wiasami (rys. 146). W takiem położeniu drzwi 
250 - ( 2 + 2 ) = 213 mm w tamach typu l-go, powinny ściśle przylegać do futryny. Deski fu-

Z p trynowe nie sięgają więc zewnętrznej powie~zch-
225 - (2 +2 ) = 182 nzm w tamach typów 2-go ni ramy o grubość drzwi, t. j. 211 (50 mm). Zeby 

zachować ściśle tę odległość, deski przybijają po 
i 3-go; zawieszeniu drzwi, przysuwając je do nich z po-

odległość otworu górnego od kapy wynosi: .czątku górną f a potem pod nią boczne p i f 11• 

250 + ( 2
2 

+ p
2

) = 287 mm w tamach wszystkich Te ostatn ie oczywiście od strony przylegającej 
t 1 , do drzwi powinny być ścięte równolegle do po-
ypow, gdzie Z szerokość zawiasy = 50 mm. P chylonej powierzchn i przedniej słupka. Przeciw-
grubość .podstawy czopa = 24rwn. · legle kanty desek f wystają z drugiej strony za 

~a]ąc punkty otworów na słupkach, można ramę i do tych wystających części dopasowywu
okreś.hć dl_ugość tych otworów lub długość scho- ją deski przepierzenia, które nabija się ze strony 
WaneJ w mch części sztabki s drogą wykreślenia. przeciwnej drzwiom na ostatku. Po nabiciu de

W celu ujednostajnienia przyrządzają się w sek przepierzen ia wystające części desek f spiło-
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wywują :ak, że~y nie wystawały ~oza przepie
rzenie (rys: 14~ 1 147). W ten sposob od strony 
odeskowama w1dać calą grubośc desek f?tryny, 
które okalają otwór tamy z trzech stron 1 z des
kami przepierzenia leżą w jednej płaszezyznie 
(rys. 146 i 148). 

Przepierzenie z desek fugowanych, jak zwy
kle. nabija się od dołu. Deski dolne powinny do
chodzić do spodka i być dobrze z nim zlączone. 
Ponieważ deski przepierzenia S'\ dosunięte d o de
sek f futryny, przeto zakrywają całą ramę tak, 
że rama od strony odAskowania wcale nie jest 
widzialną. Oczywiście, że deska, przykrywająca 
próg, powinna posiadać w sobie wycięcia dla szyn, 
deski zaś, nalegające na słupki w miejscach, od
powiadających czopom. powinny posiadać otwory 
dla nakrętek. 

Jeżeli słupki stoją niedaleko ścian chodnika, 
to dla nabicia części bocznych przepierzenia nie 
potrzeba używać stempli pomocniczych, gdyż, 
przybitA do szerokiej powierzchni słupka oraz 
trzymając się wzajemnie w fugach, mają one do
stateczne oparcie (rys. 148). Jeżeli zaś odległość 
ta jest dość znaczna, to pomiędzy progiem i kapą 
należy p ostawić stempel S, do którego przybija
ją się deski (rys. 150), przyczem oczywiście stem
pel ten nie może stać przy samej ścianie. Dla 
wzniesienia górnej części przepierzenia między 
kapą i stropem stawiają chłopki, na. które nabija
ją deski .(rys 145 i 149). Jeżeli pomiędzy kapą i 
st:opem J.est .zby~ mała o~legloRć, wstawiają po
między menu khny lub śc1ęte przy dopasowywa
ni~ na miejscu kawalki kap i progu. Nie potrze
buJemy dod~wać, że podobnie jak w tamach śle
pych, przepierzenie w ściankach chodnika wcho
dzi do r?w ka. upr.zednio wyciętego kilofem i przy
lega do Jedne,l z .Jego ścianek. 

. Po .w.ykończeniu całej tamy cieśle przed od
dame~n J~J. powinni oczyścić miejsee przed tamą 
C? na.JmmeJ, 'na l metr z każdej strony ze wszyst
~~c~ zrzynow, drobnego węgla i różnych śmieci, 
Jalo.e zwykle pozostają w ka żdem miej~cu po ro
bocie, tak ż.eby oddać tamę czystą, by można by
ło p~zy~tąp1ć do należytego jej oblepienia i przy 
przyJęcm tamy. można było bez trudu zbadać spo
dek. M~my Więc rrawidło: budowa wszelki<;li ta
my ro.wwna zaczynać się od łopaty i kończyć 
na meJ przez oczyszczenie miejsca przy niej z 
obu stron. 

Przyrzqdy do samoczymzego z amykania drzwi. 
Komplet przyrządów, służących do samoczynne
go zamyk.ania i odmykania tamy, sklada się z 
t!zech głownych części: l) sz taby drewnianej z 
hnową ~prężyną i kierowniczkami (rys. 201); 2) 
stalowe.] sprę~yny resorowej, chroniącej drzwi od 
ude_rz,eń wozow (rys. 207), i 3) kołowrotka, utrzy
muJącego t~mę w położeniu otwartem (rys. 211). 
l' Drewma.na zaJ?-ykająca sztaba ze sprężyną 
dnow_ą byla. JUŻ op1sa.na przy tamach z małemi 

rzw1Czkam1 przechodniami. Sztaby i kierownicz-

-----------------------------

ki do tam z drzwiami wszelkich typów używają 
się zawsze jednostajnych wymi arów. SztaiJa s 
ma 1000 mm długości i 70X35 mm w przekroju; 
na jednym końcu (ze wnętrznym) od strony, zwró
con ej do drzwi (wewnętrznej), obtoczona jest ona 
na okrągło (rys. 201 i 202) , na drugim końcu po
siada rowek 20 m11t szerokości i 10 mm głęboko 
ści (w odległoś ci 100 mm od końca). Rowek ten 
0bejmuje si ę dwiema linkami l, skręeonorni z so
bą w sznur. Linki te grają rolę sprężyny i cizia
lanie ich było opi sane wyżej. Linki przymoco
wywują się do słupka, niosącego czopy. W tym 
celu pomiędzy czopami w linii środko\vej slupka 
w odległości 600-800 111m między sobą przewier
cają s i ę d wie p ary otworów. W otwory te wpusz
czają się końce lin, które z drugiej strony tamy 
zaklinowywują f'i ę , przyczem sterczące dłuższe 
części lin muszą być koniecznie obcięte (rys. 145 
i 148). 

Koniec sz t aby, ochwycony linkami, pow1men 
odstawać od słupka na pewną odległość x, pozwa
lającą przy otworzeniu drzwi i odchyleniu sztaby 
w położe nie prostopadle do tamy nie zahaczać 
swym wystającym końcem K o słupek. Przez 
wzgląd na wygodniejsze zakręcanie liny sztabą 
lepiej jest, gdy koniec ten jest nieco dłuższym 
od 100 1/'llll. Jednakże sztaba nie może być odsu
niętą zby t daleko od słupka, przeto przy położe
niu środkow ern otworów na słupku lepiej jest 
ściąć koniec l do 50 mm (rys. 205). To samo na
leży uczynić i w tym wypadku, g dy deski tamy 
wbrew zasadzie nabite są z tej samej strony, z 
której zawieszone są drzwi (rys. 206) tern bardziej, 
że w tym wypadku odległość x od powierzchni 
tamy wypada jeszcze mniejszą. Jeżeli zaś zacho
wać koni ec K właściwej długości, t. j. 100 mm, 
wówczas, żeby sztaba nie odstawała zbyt daleko 
od słupka (rys. 202) i żeby nie zahaczała się o 
sł'upek przy odchylaniu (rys. 203), niezbędnem 
jest otwory dla linek przewierci ć na ukos, kie:::-u
jąc j e od leweg o k anta ku środkowi przeciwleg
lego boku slupka (ry s. 204), przyczem dla wy
godniejszego wiercenia t y ch dziur słupek na le
wym kancie nieco zciosowy wuje się siekierą. Ta
kie urządzenie pozwala końcowi K swobodnie za~ 
c h o dzić przy odchylaHiu się sztaby za słupek 1 
chroni go od nieodzownego złamania się, jakie 
ma mi ejsce przy położeniu środkowem otworów 
dla lin (rys. 203). Dla tego wlaśnifl przepierze~ 
nie powinno być nabijane od strony przeeiwneJ 
drzwiom (t. j. od strony wewnętrznej). 

Prawidłowe poło żenie sztaby zapewniaj ą kie
r.owniczki K (rys. 145), które nabijają po p arze, 
obejmując nimi sztabę z dołu i z góry. Kierow
niczki przy bijają się do drzwi z takiem wyra
chowaniem, żeby szta ba przy odchylaniu się nie 
wyśli zgnęła się z nich. Wymiary kierowniczków 
są t e same, co i przy małych drzwi czkach przej
ściowych. 

Stalowe sprężyny resorowe (rys. 207) chro-
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· drzwi od bezpośrednich uderzeń wozów. Nie-
mą l t· · t l 

l · n1'e od swego ce u g1ownego spręzyny s a o-za ez . · 1 d · maja odmienną rolę stosowme c o ro zaJU 
wrezewoz~, ludźmi lub końmi; 
p Przy tamach dla przewozu ręcz~ego _zwykle 
pojedynczych sprężyn_y służą_ do otwi~ram_a tamy 
od strony przeciwneJ sztabie d_rewmaneJ p~·zez 
uderzenie woza, przyczem chromą one drzwi od 
zniszczenia. 

----------------------

w użyciu w kopalni Laurahiitte na Śląsku Gór
nym. Wprowadzając na kopalni Saturn tego ro
dzaju urządzenia, wzorowaliśmy się pie~wotnie na 
typie Laurahiitt.e. Praktyka wykazała Jednak zu
pełną nieprzydatność takiej sprężyny, ponieważ: 
l) prędko płaszczyła się, bowi em wozy przy otwi~
raniu tamy miały dążenie do wyprostowywarna 
jej; 2) sprężyna taka nie chroni ~amy w dosta
teczn eJ· mierze od rozbicia. Istotme, łagodząc w 

Sprężyna taka (r?s. 207) ~klada się z d wó eh ~~~~;;~;jcl~l~\hi\~\ 1 ~~}1P 0~~::~r~~e n~ed~:;~ns\~Ji;~;;~.: 
pasów stalowych, wygiętych, J~k wskazano nary- przebiegu odmykania tamy, woz bow1em swo1m 
sunku; z tych zewnętrzny, A!3 .)estgrubszy (8 m~n) lewym kantem L dotyka do drzwi i sam doko
i dłuższy, wewnętrzny AC eienszy (5 mm) I krot- nywa otwierania tamy (rys. 233). Przytern prze
szy. Pasy AB i A C polą?zone są ze ;"o.bą trzem.a bieg odmykania jest następujący : wóz dotyka się 
nitami a, b i c; z tych a 1 b łączą ~zęs?1 AD, kto: kł d · · · 

~~:~:,~~~~P' ~~;z~ad~j:y~·~;~~f~~: ;~:~ dn~:~~ ;;·~;~~fo'w~~~je ~~~:.ce:nfm s~v~1: H~bż~~ś~f~11~i~ 
otworzy drzwi; przy względnie s1a em nawet przesuwać się. przy zginaniu. . . uderzeniu pierwsza chwila otwierania od b~' w a się 

Polączeme ruchome w C zabezp1ecza s1ę po-
1 

raptownie; pod wpływem re~o~·y A.B ~rzw1. dosyć 
dłużnym otworem w pasie wewnętrznym (rys. 209). ostro poddają się, tern bardzl ~J, że dz1a_ł~me szta
Główki nitów na pasie zewnętrznym są schowa- by zamykającej, umiesz_czone.J. z drugieJ strony~ 
ne (rys. 210), zabezpieczając w ten sposób gład- przy zamkniętych drzwiach Je~t b~rdzo ~labe? 1 
kość zewnętrznej powierzchni sprężyny, co jest w pierwszej ch wili _sz taba pra_wle -~le p;zecnvdzl_a
niezb~dne ze względu na jej przeznaczenie. Część la; drzwi odskakuJą prędzeJ, mz woz podąza 
EB w czasie czynności sprężyny ustawicznie śliz- wślad za nimi do tamy, wskutek czego odchodzą 
ga się po pudlach wozów, przeto musi być ona od woza i odmykają się dopóty, dopóki pod 
zupełnie gładka, żeby nie zahaczal'a o wozy. Nity wpływem wzrastającej siły zamykającej sprężyn_y 
a i b muszą mieć również główki schowane, żeby linowej nie zaczną się ~amyk~ć; ": tym czas1e 
część sprężyny DA można by lo szczelnie przy lo- z wy kle ciskacz zdąży. meco WJ_echac z _woz_em do 
żyć do drzwi. Część ta posiada trzy otwory dla tamy; wtedy powracaJące drzwi spotykaJą s1ę dr?-
śrub, przy pomocy których sprężyna przymoco· a i raz z idącym naprzód wozem, przyczem woz 
wywuje się do drzwi. Z drugiej strony drzwi · ~derza na ten raz nie w środek sprężyny lecz w 
pod nakrętki śrub podkłada się blaszka ef (rys. jej początek A lewym rogiem L tam, g~zi~ bar-
208), miarkująca naciskanie śrub na deski i drzwi. dzo mało j est on a podniesiona nad drzwiami (rys. 

N aj większy wymiar cal ej sprężyny wynosi 233); oczy wiśc i e, ż e kształt StJrężyny _przy tern 
l 000 mm, odległość części EC od drzwi 200 mm. powtórnem uderzeniu w?ale me chr~m lub bal:
Do drzwi sprężyna przymocowywuje się w poło- dzo mało od bezpośredmego uderzema w dr~wi; 
żeniu poziomem na wysokości polowy pudla wo- od tego powtórnego uderzenia przedewszystkle~ 
za na 750-800 mm ze strony przeciwnej sztabie zcrin aj ą się zawiasy przy czopach, co wywolu~e 
?rewnianej, a więc od wewnętrznej strony tamy p~czenie sję drzwi i ich nieszczelne zamykame 
I _służy d? odmykania drzwi z tei strony wozem. w następstwie. . . 
C1sk~cz, Jadący z wozem, uderza w sprężynę (rys. Kształt, nadany sprężyme na ko~alm Saturn, 
216) 1, popychając ją, otwiera sobie tamę wozem zupełnie zahezpiecza dr_zw~ od l?o~torneso. ud e
(rys . . 217). W ten sposób sprężyna miarkuje ude- rzenia, ponieważ: l) dz1ęln w:y:g1ę0m _częsCI DE 
rzeme woza i chronj drzwi od zniszczellia. wóz wcale nie może dotknąć s1ę drzw1 (ry~. 217 

. Sprężyna musi być tak um 11cowaną, żPby lu- i 218), 2) część DE przyjmuje główny udz1al w 
k1em DE była zwróconą do czopów, ogonem zaś odmykaniu drzwi . Wid_zi_m:y: więc, że po~tać r y s. 
B w stron_ę :Rrzeciwną. W ten sposób wygięty 216 j est .d alszym r~zwmJ_ęc1em po?tac1 IY~ · 232_, 
luk prz~JffiUJe główną rolę pośredniczącą w wypływaJąca z brakow t~J ostatnieJ. Z tego tez 
odmykamu tamy pomiędzy wozem i drzwiami względu n ależy konieczme zwracać uw~gę na_pra.
(rys. 217). widłowe położenie sprężyny na drzwiach, z~by 

P~erwsze _sprężyny, jakie były w użytku na luk DE bvł zawsze zwrócon y w stronę czopow. 
kopalmaeh, miały kształt, wskazany na rys. 232, Ta uwaga" dla tego jest na miejscu,_ że cz_ęsto zda-
przy · · · · · ' l b d · cy tamy me maJ a c n ale-czem spręzyna taka przymocowywała się jed- rza s1ę, 1z Cies e, u UJą '· . · 
nym końcem A, zwróconym do czopów drugi ko- żyteo-o pojęcia o 0elu określoneJ. postaci _resory, 
ni':c B pozostawał wolnym, co dawał; mu moż- przy~ocowywują ją w polożemu przeCiwn em. 
nosć _przy, zmianach figury sprężyny przy naci- ' d ) 
sk.anm nan wozem swobodnie ślizaać się po po- l (c. · n. 
Wierzchni drzwi. Tego rodzaju sprężyny byly H euryk Czeczott . 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w grudniu r. 1907. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~·~ 
Wr. 1907 wysłan o węgla wię -

Naz wa 

kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsku-Wiedańska 

' 

d 

Niwka 
Klimontów 

Mortirner . 
Milo wice • 
H r abia ltenBr 
Pary t 
Kazimi e rv. i li' 
Saturn 
Czelad:! 
F l or a . 

e l iko 

J e.n 
Antoni 
Mikołaj i ~'m 
Matylda . 
Red en. 
Grodziec ll 
Strzytowice 
J e.kób . 
F lotz ltndolł' 
Andrzej l . 
Andrzej 111 
H e le na 
Wańczyków 

Al wina 
IJrodziec l 
J e.dwige. . 
Nierada . 
Katarzy n R. 

Kazimierz 11 

n ohoze l< . 

zem. 

Droga la 
Nadwiśla 

lazna 
ńska 

Niwka 
Mor timer 
Hrabia ltenar 
Pary t 
Kazimierz 
!te d e n 
Al wina 
A ndrzej I 
Matylda 

. J akób. 
Wańczyków 

Anton i 
Helena 

d 

, 

' 

l 

l 

w ~ o 

Raz 

Rok 1906 Rok 1907 

\V miesiBtcn 
grudniu 

l 504 72 
- -

1 077 51 
1 811 86 
1 962 93 
1547 74 
1 603 76 
2 313 110 
2105 100 

979 47 
1:>:! 6 
510 24 

29 1 
20 1 
87 4 

1484 71 
-- -
93 5 

141 7 
26 1 
60 3 
73 4 
7 o 

28 1 
100 5 

- l -
264 13 
153 l 7 
- -

18108 862 

676 32 
349 17 

1 054 50 
1 029 49 
1 060 50 

96 5 
- -
- l -
14 l 1 
- -
- -
- -
- -

4 278 204 

-
22 386 1066 

cej ( + ) albo mniej (- ), niż 
W Ę G J. A w roku 1906 

Od początku rokn W mie sii\CU 
do 31 grudnia gr udniu 

" ~ ·d » " 
~-d >, -" ~ "" " ~ ·~ "·- " · ~ "·- " " ;:..s: 

" ""~ o >.t "C~ o ~~_g 
~ ~d; C 3: ... ~~ -- ... ~- ::., " - - - - - - --

IV A G o N ó IV 

20 077 68 1198 54 
- - 188 8 

14 545 49 l :J92 59 
l 24 250 82 :3 062 139 

l 27 817 94 l 1 955 89 l 22 636 77 1 820 83 
23163 79 H 18 8:> 
34 H08 119 a 828 17-! 
30 830 105 2 936 !33 
16 11:'! 5[1 l 391 63 
1 076 4 164 7 
6492 22 411 19 

634 ~ 13 1 
315 1 58 2 
783 3 13 1 6 

14 :>27 49 2572 117 
4 o - -

1 296 4 105 il 
~ 295 8 305 14 

221 1 2ll 1 
79 l) 110 5 

458 l 2 158 7 
206 1 1 - -
303 1 64 3 
8 1 ~ 3 11:{ 5 

2 900 l 
- - -
10 278 13 

1421 5 169 8 
- - -

248 051 844 24159 11 098 

9 192 l 31 1 040 47 
5 734 20 185 9 

12 63:> 43 l 020 46 
12 244 42 1 277 58 
1 ~ 736 43 1128 51 

560 2 233 11 
- - 13 1 
250 1 - -l 47 o l 4 l o 

38 o - -
3 o - -

- - - -
- - 49 2 

53 439 ~ "" ~ 301 490 29 108 3 

Od pvc7.atku r ok u 
do a l grudnia 

o .g ·g ~ 
·o ~-~ ~ 
bl: 
o ;;"'d 2 

s:: E~e 

\N mi e sif:\Cil 

g r udniu 

\V okres ie czasu 
od pocz~tku roku 

do al grudnia 

wago nów l o· 
'() 

wago nó w j O! 
,o 

16 014 54 - 306 - 20 - 4 063 - :lO 
362 l + 188 + - -l- 362 + -17 fl71 59 + 215 + 20 + 3 02G 21 

32 550 110 + l 251 69 + 8 300 + 34 
26114 88 - 7 - o - l 7tl:'l - 6 
221t>7 75 + 27;l + 18 -- 469 - 2 
23 036 78 + 215 + 13 - 1'.),7 - 1 
45 368 153 + 1 515 66 + 10 460 t :w 
3:t 83 l 111 + 83 1 + 39 'HOl T 6 
16 074 54 + 412 + 43 - :>9 - o 

H8.J, 8 + 32 U l + 1 4(!8 + 131 
6 3:>:-l 22 - 99 - 19 - 15!.1 - 2 

351 1 - 16 - 55 - 28:! - 45 
783 3 + 38 + 190 + 4ti8 + 148 

1 2:14 4 44 + 51 451 + 58 
26 798 91 + 1 088 + 73 + 12 471 + 87 

a o - - - 1 - 25 
l 545 5 + 12 l + 13 + 249 + 19 
3 067 10 + 164 1 + 11 6 + 772 + 34 

408 l - 6 1- 23 + 187 + 85 
1073 4 + 50 l + 

83 + 994 ' 1258 
1 0:!3 l 4 + 85 + 116 565 + 123 

9 1 
o - 7 - 100 - 197 - 96 

728 3 + 36 + 129 + 425 + 140 
1 392 f> + 13 l 13 + 580 71 

[13 o - - + 53 + -
2 792 9 + 14 + 5 - 198 1- 7 
79~ 3 + 16 + 10 - 62!-J - 44 
:!:18 1 - - + 238 + -

28319:~ !157 + 6 Oa1 + 33 + 3a142 + 14 

15 31)2 l 52 + 364 + 54 + 6170 + 67 
4 634 16 - 164 - 48 - 1 100 - 11 

15·742 53 - 34 - 3 + 3 107 + ·v w :l 

14 882 50 + 248 + 24 + 2638 ł 22 
15 651 53 + 68 6 2 915 23 
1 '),92 5 1:37 + 143 + 732 131 

18 o + 13 - 18 -
- - - - - 2501 - 100 
52 o l_ 10 -

~ l+ 
5 + 11 

L - - - 38 - 100 
2 o - -- 1 - 33 

71 o - = + 71 + o 
564 2 49 1+ 564 + -

68 270 231 + 671 + 16 + 14 831 + 28 

-
351 463 1188 + 6 722 + 30 + 49 973 + 17 
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Na grudzień r. 1907 ko~alnie ~a~ądaly o~ 
drogi żelaznej Warszawsko-WiedeńskleJ po l 09o 
wagonów na dzień roboczy, droga żelazna _w_ar
szawsko-Wiedeńska przez~aczyla na ~rudz1en .r. 
1907-go do podziału pom1ęd.zy kopal~n? zaglęb1a 
Dąbrowskieg_o po 980 wagonow na dz1.en robo.c~y, 
a na cały m1es1ąc 21 994 w~gony: Z hc~by teJ ko
palnie odwołal~ 175 w.agonow, me przyJęły z po· 
wodu bezroboCia 46, wmny były przeto otrzymać 
21 773 wagony. Droga żela~na podst~wiła 22 638 
wagonów czyli l 029 ';agonow. na ~z1e~ ro?ocz.y_, 
a przeto o 865 wagonow, czyh o 4 /o, w1ęceJ , mz 
kopalnie winny bylJ: otrzymać.. Oprocz tego dro
ga żelazna podstawiła kopalmoro ponad normę: 
1 003 wagony zagraniczn~ d~a naladowa?ia wę
glem, wysyłanym za g~·am cę 1 613 wagonow, wy
najętych przez kopalme. 

Droga żelazna Nadwiślańska. przezna?zyła 
na grudzień rok~ 1907 -go do. podziału por~:uędzy 
kopalnie zagłęb1a Dąbrowskiego pełną, ządaną 
przez kopalnie . liczbę wagonów, to jest P? ~82 
wagony na dz1eń roboczy, a na cały miesu~c 
6 210 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wołały 
954 wagony, winny były przeto otrzymać 5 256 
wagonów. Droga żelazna podstawiła 4 949 wago
nów, czyli 225 wagonów na dzień roboczy, a 
przeto o 307 wa~onów, czyli o 60fo mniej, niż ko
palnie winny byiy otrzymać. 

W gruduiu r. 1907 przypadało do podziału 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 68 
wagonów na dzień roboczy, a na cały miesiąc 
1529 wagonów do przeładowania węgla w Goło-

nogu z wagonów drogi żelaznej Warszawsko- Wie
deńskiej do wagonów drogi żelaznej N ad wiślań
skiej. Kopalnie wysłały tą drogą 1368 wagonów, 
czyli 62 wagony na dzień ropoczy, a prze
to o 161 wagonów, czyli o lOOfo mniej, niż przypa
dało z podziału. 

W grudniu r. 1907-go kopalnie wysłały do 
Warszawy 4 639 wagonów czyli 211 wagonów wę
gla na dzień roboczy drogą żelazną Warszawsko
Wiedeńską i 358 wagonów, czyli 16 wagonów wę
g la na dzień roboezy drogą żelazną Nadwiśl ań
ską. W ogóle w grudniu r . 1907 kopalnie wysłaly 
do Warszawy więcej , niż w grudniu r.l906 o975 
wagonów, czyli o 24 %. W okresie czasu od l 
stycznia do 31 grudnia r . 1907 kopalnie wysłały 
do Warsza wy 53 618 wagonów, czyli 181 wagonów 
węgla na dzień roboczy drogą żelazną Warszaw
sko- Wiedeńską i 2523 wagony, czyli 9 wagonów 
węgla na dzień roboczy drogą żelazną Nadwiślań
ską . Wogóle kopalnie wysłaly do Warszawy w 
okresie czasu od l stycznia. d o 31 grudnia roku 
1907 więcej, niż w tym samym okresie czasu r. 
1906 o 7 207 wagonów, czyli o 15 %. 

W g rudniu roku 1907-go kopalnie wysłały 
do Łodzi 4 459 wagonów węgla. , czyli 203 wago
ny na dzień roboczy; więcej niż w grudniu r. 
1906 o 435 wagonów, czyli o 11 %. W okresie 
czasu od l stycznia do 31 grudnia r. 1907 kopal
nie wysłały do Łodzi 53 933 wagony węgla, czy
li 182 wagony na dzień roboczy; więcej niż w 
tym samym okresie czasu r. 1906 o 2 239 wago-
nów, czyli o 40fo. }. H. 

mied3i na kuli 
" 

Wytwórczość rud miedzi na kuli ziemski ej w ubiegłych 7 latach wynosiła (w tonnach an
gielskich po l 016 kg): 

Kr a j e 
Meksyk 
Hiszpania t 
Portugalia l 
Japonia 
Pozostale kra-} 

je Azyi 
Australia 
Chili 
Kanada 
Niemcy 
Hosya 
Peru 
:Przy ląclek Do-

brej Nadziei 
Norwegia 
Włochy 
Boliwia 
N ewfaundland 
Austrya 
Anglia 

1900 
22050 

52 872 

27840 

23020 

25700 
8500 

20410 
6740 
8220 

6720 
3935 
2955 
2100 
1900 

865 
650 

1901 
30430 

53621 

24475 

30875 

30780 
18800 
21720 
8000 
9 520 

6400 
3375 
3000 
2000 
2000 
1015 

532 

1902 
35785 

49790 

29775 

28 64:0 

28930 
17 485 
21605 
8675 
7 580 

4450 
4565 
3370 
2000 
2000 
l 015 

480 

Rok 
1903 

:!5315 

49740 

31360 

29000 

30930 
19320 
21205 
10 320 

7 800 

5230 
5915 
3100 
2000 
2060 
l 055 

535 

1904 
50945 

47035 

34>350 

34160 

30 110 
19185 
21045 
10700 
6755 

7755 
5415 
3335 
2000 
2200 
l 275 

495 

1905 
64440 

44810 

35910 

33940 

29165 
20535 
22160 
8700 
8625 

7 325 
6305 
2950 
2000 
2280 
1175 

715 

1906 
60625 

49320 

42740 

36250 

25745 
25460 
20340 
10490 
8505 

6540 
6120 
2 865 
2 500 
2295 
1225 

500 
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Szwecya 450 450 455 455 390 550 500 
Algier 415 440 
'l'ureya 520 980 1100 1400 950 700 425 
Węgry l Bośnia 

~ 
480 320 485 330 175 150 210 

Serbia 
Argentyna 75 85 240 135 155 155 105 
Stany Zjedno-

czone 263500 265 250 292870 307 570 395 050 389120 408475 

Razem 479 514 516 628 54-1 295 574 775 644 000 682125 711 675 

W tablicy powyższej ~derz~ ~mlliejszar ie s i ę 1 ~i sła.w.nemi zl_ożami ~v Mansf~ldzie_ 1:ównież .nie 
procentowe wzrostu wytworczosc1: w r. 1906-ym UJawmaJą pow1ększema wytworczosm. Jeżell z 
wydobyto rud miedzi o 4.35 ~ więcej, niż w r o- drugiej strony weźmiemy wytwórczość rud mie
ku poprzednim, gdy dla roku 1905-go wzrost ten dzi w Stanach Zj ednoezony cli. Meksyku i K ana
wynasil 5,94% a dla 1904-go 12,10 %. Okoliczność dzie, to widzimy. że wytwórczość Ameryki Pól
ta wplynęla na znacz ne podniesienie s ię cen mie- nocnej, która w r. 1891-ym wynosila 49,10 ~ wy
cizi. Jakkol wiek w r. 1906-ym przystąpiono do l twórczości rud miedzi na całej kuli ziemskiej, w 
wznowienia robót w wielu zarzuco nych złożach rud r. 1900-ym podniosła się do 61,25 ?h a w r. 1906-ym 
miedzi, lecz roboty te są w okresie przygoto- do 69,52 ~ . Tym sposobem Ameryka Pórnocna 
wawczym a przeto niemogą wpływać skutecznie na gra obecnie na rynku miedzianym rolę decydują
wzrost wytwórczości. Oprócz tego zauważyć się cą. W Europie ryn ek londyński posiada stano
daje przewaga krajów poza granicami Europy: wisko n ajpoważniejsze , ponieważ Anglia pod 
Pólwysep Pirenejski. który dawniej zajmowal względem ilości wytopionej miedzi zajmuj e pierw
miejsce wy bitne pośród wytwórców miedzi, traci sze miejsce pośród krajów europej skich. Wytwór
swoje znaczenie i wówczas, g dy inne kraje prze- czość miedzi wynosiła w ubiegtych 7 latach (w 
ważnie powiększają swoją wytwórczoś ć, w Hisz- tonn ach metrycznych): 
panii ma miejsce zmniejszenie. Niemcy ze swoje- l 

I{ 
. Rok 

raJe 
E u r 0 p a 1POO 1901 1902 1903 

Anglia 80 000 80 300 67 600 71 400 
Niemcy 30 900 31 300 30 600 31 200 
Rosy a 8 100 8 100 8 800 10 500 
Francya 6 400 7 000 7 300 6 900 
Włochy 2 800 3 500 3 900 3 600 
Austrya l 200 l 300 l 300 1400 
Pozostał'e kra-

je 2 600 

Razem 132 000 

Ameryka 
Stany Zjedno

czone 
Kanada 
Pozostałe kraje 

286 900 
500 

34000 

Razem 321 400 
A z y a (Japo-

nia) 24 300 

3100 

13-± 600 

312 700 
400 

38200 

351300 

27 300 

10000 12 200 

!29 500 137 200 

320 800 327 100 
300 7 200 

55 300 68200 

376 400 402 500 

29000 33200 

1904 

65 300 
30 300 
10 900 
6 900 
3600 
1500 

11 500 

130 000 

380900 
8000 

74500 

463 400 

32100 
22700 

1905 

68000 
31700 
8900 
6200 
3600 
1400 

11000 

130 800 

411000 
10700 
78300 

500 000 

33700 
23900 

1906 

72700 
32300 
10600 

7100 
3600 
1500 

12000 

139 800 

429400 
13800 
75000 

518 200 

45000 
22000 20000 19500 29500 A u s t r a l i a 21 800 

--------------------------------------------------------~ W ogóle 499 500 535 200 554 900 

W artość wytopionej w r. 1906-ym miedzi 
wynosiła 597 milionów rubli, a przeto miedź za
jęła pod tym wzlędem czwarte miejsce pośród 
innych wytworów górniczych, mianowicie: . 

Wartość wytwórczości na kuli 
ziemskiej w r. 1906-ym 

Milionów rubli 
Węgiel kamienny . . 

(r. 1905) . . . . . . 4 251 

592 400 648 200 688400 732 500 

Surowiec (r. 1905) 
Złoto (r. ' 1905) 
Miedź (r. 1906) 
Srebro (r. 1905) 
Cynk (r. 1906) 
Cyna (r. 1905) 
O!ów (r. 1905) . . . . 

Spożycie miedzi wynosiło w 
tach (w tonnach metrycznych): 

1383 
727 
597 
219 
177 
166 
161 

ubiegłych 6 la-
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Kraj e R ok 
1901 1902 1903 1904 1905 1906 

Stany Zjednoczone 176 800 224000 241071 214285 
Niemcy 89548 108906 116318 146006 
Anglia 107 021 121 877 110 766 133280 
Francya 47 180 55550 52789 64234 
Austrya 19917 20940 21122 26366 
Wlochy 8929 10521 10987 18162 
Rosy a 17 459 25475 24633 31 370 
Pozostale kraje E u-

ropy 9000 10000 11000 13500 
Azya 17000 17000 17000 38175 

277 On3 316 964 
137953 163 098 
107 398 121 267 
65010 69224 
25830 27976 
20314 25237 
28794 24252 

13 500 19500 
85 743 20500 

Razem 491 853 594 269 605 68o 685 378 756 617 788 008 

Najpoważniejszym spożywcą miedzi są S ta- czonych o 80%, gdy we Francyi tylko o 4 7 % a 
ny Zjednoczone. na które przypada w r. 1906-y m w Anglii zaledwie o 17%; spożycie miedzi na ca-
40% spożycia miedzi na całej kuli ziemskiej; lej kuli ziemskiej w tym samym okresie czasu 
drugie miejsce . zajmują Niemcy (20,7% ), nastę- podniosło się o 60%. T aki znaczny wzrost spo
pnie Anglia (15,4% ), wreszcie Francy a (8,8 % ). życia miedzi powstal skutkiem rozwoju zastoso
Spożycie roczne pomienianych czterech krajów wania przemysłowego elektryczności . W Niem
waha się od 80 % do 90% . Spożycie miedzi w czech spożyci e miedzi dla różnych gałęzi prze
Niemczech podn iosło się w r . 1906-ym w porów- mysłu wynosiło (w tonnach metrycznych): 
naniu z r. 1901-ym o 82% i w Stanach Zjedno-

Rok 
1901 1902 1903 1904 1905 1906 

Elektrycz n ość 26000 37000 46000 59000 57500 78000 
Wyroby z miedzi 16000 18000 18000 23000 24000 25000 
Wyr oby z mosiądzu 29000 32000 32500 37000 35000 36000 
Zaklady chemiczne 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Okręty, drogi żelaz -

ne, odlewnie i t . p. 17000 19000 18500 25000 18500 22000 
Razem 90000 108 000 117 000 146 000 137 000 163 000 

Na elektryczność przypada w Niemczech 48% l Japonia), gdzie stara kultura zostawiła olbrzymie 
ogólnego spożycia miedzi a spożycie dla eelów zapasy miedzi w różnych wyrobach. Jeżeli do 
ele~tryczności wzrosło w r . 1906 w porównaniu z miedzi świeżej nodamy miedź, pochodzącą z wy
rokiem 1901-ym o 200 %. robów zużytych, otrzymamy spożycie roczne 

W Stanach Zjednoczonych przeważa również miedzi na kuli ziemskiej w wysokości 900 000 t. 
spożycie miedzi dla elektryc zności. W handlu odróżniają 4 główne gatunki mie-
. N a leży zauważyć, że przytoczone powyżej dzi: aroery kański e Lake-Co oper i Electrolytie-
~!Czby do~yczą miedzi świeżo wytopionej; oprócz Cooper i angielskie Standard-Cooper i Best-Se
Jednak teJ miedzi na rynek idzie wiele metalu lected-Cooper. Poniżej podane są najniższe i naj 
_zużyteĘo, ~ła~ków i t . p . T rudno określić ściśle wyższe ceny powyższych gatunków miedzi w 
Ilość teJ _miedzi, możn~ ~ed_nak z pe_wnem praw- ub_ie~łych trzech latach (ceny miedzi amer.ykań~ 
dopodobieństwem przyJąc, ze wynos1 ona 15 ~- skleJ podane są w centach za 1 funt angielski 
- 20% spożycia miedzi świeżej; procent ten zwięk- = 0,45359 fdg, angielskiej w funtach szterlingach~ 
sza się dla krajów wschodnich (lndye, Chiny, szylingach i pensach za 1 tonnę). 

1904 
L ake-Cooper 12.55 - 15.02 
ElectrolytiecCooper 12.41 - 14.89 
Best-Selected-Cooper 59.8.9 - 70.0.0 
Standard-Cooper 56.10.9-66.8.7 

W przeciągu ubiegłych 21 lat ceny miedzi l 
Standard - Cooper były następujące (w funtach 

Rok 

1905 

15.00 - 18.59 
15.00 -18.59 
69.14.5- 86.0.0 
64.19.8-79.0.6 

1906 

18.02- 23.31 
17.91 - 22.96 
~4 .0 .0-110.10.0 
t8.4.6-105.8.4 

szterlingach, szylingach i pensach za l tonnę): 
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c e n a 
Rok najwyższa najniższa 

1886 43.15.0 38.10.0 
1887 85. 5.0 38. 7.6 
1888 105. 0.0 73. 0.0 
1889 80. 0.0 35. 0.0 
1890 61.12.6 46.10.0 
1891 56.10.0 44. 1.3 
1892 47.18.9 43.10.0 
1893 46.16.3 40.12.6 
1894 43. 0.0 37.17.6 
1895 47. 8.9 38.13.9 
1896 50. 8.9 40.10.0 
1897 51.13.9 47. 0.0 
1898 57.10.0 48. G.3 
1899 79. 5.0 57.17.6 
1900 79.15.0 69. 0.0 
1901 73.12.6 47. 0.0 
1902 57. 0.0 45. 2 6 
1903 67.10.0 52.10.0 
1904 66. 8.7 56 10.9 
1905 79. 0.6 64.19 8 
1906 105. 8.4 78. 4.6 

Wysokie ceny w r . 1888 spowodowane zo
stały przez znaną powszechnie aferę SECRETANA. 

która wywołała następnie krach mi edziany. Od 
r . 190'2 zauważyć się daje ciągle podnoszenie się 
cen, które szczególnie wybitnem okazało się w 
ostatnich dwóch latach. 

N a podniesienie się cen miedzi wpłynęła 
przewyżka popytu nad podażą oraz brak gotówki 
na rynku międzynarodowym, skutkiem czego za
kładanie nowych przedsiębiorstw napotykało na 
poważne trudności a to tern więcej dla teg o, że 
eksploatacya przemysłowa nowego złoża może 
nastąpić dopiero po upływie pewnego czasu od 
chwili rozpoczęcia w niem robót górniczy ch. 
Skutkiem ·tego wielu miało obawy, że do tego 
czasu, gdy nowe przedsiębiorstwa zaczną dawać 
miedź, spadną ceny, które dawały możność ko
rzystnego eksploatowania złoża o malej zawarto
ści metalu i przedsiębiorstwo,, dające nadzieję zys
ków, nie będzie w stanie utrzymać się . Ze wzglę
du na rozwój zastosowania elektryczności koniecz
nem jest zwiększenie wytwórczości miedzi na ku
li ziemskiej oraz uregulowanie handlu miedzią w 
tym kierunku, żeby metal ten byl artykułem spo
ży~ia a nie przedmiotem spekulacyi giełdowej, 
co bardzo często ma miejsce. 

W Rosyi miedź jest bodaj najdawniejszym 
wytworem górniczym. Był czas, mi >~.nowicie w 
wieku XVIII, gdy Rosya zaopatrywała w miedź 
calą Europę; następnie do połowy wieku XIX 
R osya była jednym z główniejszych dostawców 
miedzi na rynki europejskie. Od r. 1852 wytwór
czość miedzi w Rosyi zaczyna spadać i wywóz · 
miedzi, który w r . 1853 wynosił jeszcze 400 000 
pudów, zaczyna zmniejszać się prawie do zera; 
przywóz zaczyna przenosić wytwórczość i do 

----------------------------------

ostatnich czasów spożycie miedzi z własnych r ud 
wynosi w Rosyi zaleci wie trzecią część spożycia 
ogólnego. Rudy miedzi wydobywają się na Ura
lu, gdzie zawartość metalu w złożach żyłowych 
wynosi 3-7% a w osadowych 2- 3%; na Kauka
zie rudy są bogatsze, posiadając 7-15% metalu, 
lecz najbogatsze gdyż zawierające 25- 33°/0 me
talu rudy znajdują się w stepach Kirgiskich; brak 
wody i środków komunikacyi przeszkadzają tu 
jednak dla prawidłowego rozwoju życia przemy
słowego. W r . 1906 zauważyć się dało w Rosyi 
wznowienie ·wielu zar zuconych robót w kopal
niach miedzi oraz roboty przygotowawcze w no
wych złożach; przedsiębiorstwa te należą do cu
dzoziemców, którzy ze wzglęclu na niezwykłe za
potrzebowanie miedzi na rynku międzynarodo 
wym zwrócili u wagę na Rosyę. 

Wytwórczość miedzi w Rosyi wynosiła (w 
pudach): 

' d ;.... .,.., 
N 

~.~ s ..!.: 
....... c:; .,....., -o C<l ..!.: d Q) o ;.... >-.~ p p ..., 

C<l N 
~ p_, w ...... - C<l ce 

Q) ·sn <l:j 
~ 

:: ~ ..., 
~ w. 

1895 151511 166728 1394 15888 21858 357379 
1896 167 574 149698 1868 13239 23640 ~56019 
1897 220783 162534: 3586 15427 21360 428690 
1898 236863 173993 2440 16341 15445 445082 
1899 253610 171568 5754 15292 13664 459888 
1900 241148 227 079 11 273 11322 13354 504176 
1901 217063 247 348 21993 13193 17011 516908 
1902 279135 213273 25'238 7 431 13231 533308 
1903 265116 262919 17902 7546 10126 563609 
1904 265915 296 666 30513 7344 600438 

W ubiegłych dwóch latach wytwórczość mie
dzi w Rosyi była n astępująca (w pudach): 

Rok 

1905 
1906 

Ural 

225 800 
288 600 

Kaukaz 

223 800 
232 300 

Pozostałe 
Syberya okręgi 

67 000 53 900 
40 500 74 700 

Razem 

570 500 
636100 

W roku 1906, w którym wytwórczość mie
dzi w Rosyi była największa, po dŁugoletniej 
przerwie rozpoczął się znowu wywóz miedzi ro
syjskiej za granicę; wynosił on skromną cyfrę 
24 000 pudów. Zaczął się również zmniejszać 
przywóz miedzi zagranicznej do Rosyi, miano
wicie: 

Rok Przywóz w pudach 

1904 l 240 000 
1905 1 139000 
1906 803230 

N a zmmeJszenie przywozu wpłynęły trzy 
czynniki: l) brak miedzi na rynku międzynaro
dowym, 2) brak zapotrzebowania na miedź w Ro
syi z p owodu kryzysu przemysłowego, 3) zwięk-
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szenie da od miedzi zagranicznej z 3 r. 75 k. 
do 5 r. od puda. 

Spożycie miedzi w Rosyi w ostatnim roku 
ujawnia zmniejszenie, mianowicie: 

Rok 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Spożycie mi e d z i w Rosy i 
w pudach 

1068536 
1314476 
1251577 
1369496 
1213663 
1288203 
1203614 
1624427 
1458859 
1862717 
1709500 
1415100 

Na znaczne powiększenie spożycia miedzi w 
r. 1904 i 1905 wpłynęło zapotrzebowanie miedzi 
dla potrzeb wojskowych. Jeżeli jednak wyrazić 
w procentach spożycie miedzi z rud krajowych, 
to pod tym względem rok 1906 jest największy, 
mianowicie: 

Rok 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Spożycie miedzi w Rosyi 
z rud krajowych 

33,4% 
27,0" 
33,8" 
32,5. 
37,8" 
39,1" 
42,9" 
33,1" 
38,6" 
32,2" 
32,0" 
45,1" 

Ceny miedzi w Rosyi, podobnie jak za gra
nicą, wzrastały i doszły do 223/ 4-24 rub. za pud 
miedzi uralskiej i 223/ 4-23 kaukaskiej. 

. W Królestwie Polskiem rudy miedzi spoty
kaJą się w okolicach Kielc i Chęcin, mianowicie 
w Karczówce i Miedzianej Górze. Znajdujące się 
~ t~j miejscowości rudy miedzi powolały do ży
Cia Jeszcze za dawnych czasów przemysł górni
czy, .który z wieloma dłuższerui i krótszerui przer
wa~ru trwa dotychczas. STAROWOLSKI podaje, że 
"Kielce, miasto do biskupów krakowskich nie
gdyś należące i przez GEDEONA biskupa w r. 1173 
nad. prądem Silnicą założone, leży w okolicy le
śneJ, ~ rudę kruszcową miedzianą nieco srebro
n.oś~ą 1 ołowianą a szczególniej rudę żelazną ob
fit.eJ". W Miedziance, położonej obok Miedzianej 
GorJ;", malej wio~ce, założonej przez górników za 
c~as~w kroioweJ BoNY, sprowadzeni z Olkusza 
gorn1ey ~ieli pierwsi wydobywać rudę miedzia
ną. ZnaJdowano tutaj obficie w pokładach i skła-

dach malachit i błękit miedzi. Za JERZEGO RA
DZIWILLA kardynała i biskupa Krakowskiego mu
siało rozszerzyć się tu znacznie wydobywanie mie
dzi, ponieważ przy zakładaniu w ·r. 1599 probo
stwa w Tumlinie biskup ten zastrzegł, żeby koś
ciołowi i proboszczowi Tumlińskiemu co kwar· 
tal oddawano jeden centnar miedzi. Również w 
dobrach biskupich w Karczówce musiano wydo
bywać znaczne ilości miedzi, gdy bowiem w r. 
1595 pożar zniszczył większą część zamku Kra
kowskiego, tenże biskup JERZY RADZIWILL dostar
czał miedź na pokrycie odbudowanej części 
zamku. 

J oDocus LuDwiK DEcms sekretarz króla ZYG
MUNTA I pisze, że w r. 1511 FuGAROWIE, sławni 
kupcy z Niemiec, zakupili w okolicach Krakowa 
z kopalń· tamtejszych wiele miedzi i spławili Wi
słą do Gdańska; miedź ta naładowaną, była na
stępnie na 68 statków holenderskich. Swi~j;CKI w 
swoim opisie starożytnej Polski mówi, że miedź 
ta pochodzić musiała z kopalń w Miedzianej Gó
rze, jakkolwiek są ślady, że pomieniona miedź 
pochodzić mogla również z Sącza pod Krakowem 
lub z innych miejsc, ponieważ kupcy krakowscy 
prowadzili w owe czasy znaczny handel miedzią; 
kupcy ci jeszcze w r. 1306 mieli otrzymać od 
Vv LADYSLA w A ŁoKIETKA przywilej, że kupcy z W ę
gier, Sącza i innych miejsc musieli sprzedawać 
miedź tylko mieszczanom krakowskim i nie wol
no im było wyjechać z Krakowa dotąd, dopóki 
nie sprzedadzą swojego towaru; w drodze do To
runia żadnym kupcom nie woluo było omijać 
Krakowa. Przywilej ten potwierdzony został' ną.
stępnie przez sejm w r. 1565. 

W wieku XVII kopalnie w Miedzianej Gó
rze zupełnie upadły. Jeżeli zgodzić się nawet 
na to, że główną przyczyną upadku kopalń było 
ich ubóstwo, to jednak potrzeba przyjąć również, 
że i ogólne wyniszczenie kraju przez wojny 
szwedzkie odegrało tutaj ważną rolę. Pomyślano 
o wznowieniu kopalnictwa miedzi dopiero za STA
NISLAWA AuGUSTA. W r 1782 prezes komisyi gór
niczej biskup płocki SzEMBEK złożył królowi ra
port, że w Miedzianej Górze znajdują się bogate 
rudy miedzi; zwracali na to również uwagę kró
la ówczesni uczeni CARusr i FERBER, sprowadzeni 
z zagranicy w celu dokonywania w Polsce badań 
geologicznych i górniczych. v.r r. 1787 STANlSLAW 
AuGUST wydzierżawi! od biskupa krakowskiego 
MiRdzianą Gór~ wraz z Niewachlowem, gdzie by
la huta do przetapiania rud miedzianych. Wzno
wiono wówczas wydobywanie i wytapianie mie
dzi pod kierunkiem generała Sor.DENHOFA. W r. 
1789 w Miedzianej Górze pogłębiono dwa szyby 
(Stanisław i Aleksander) do 70 m. Lubujący się 
we wszelkiej ostentacyi STANISLAW AuGUST zwiedził 
w r. 1787 osobiście hutę miedzianą w Niewach
lowie i w protokóle zapisał' te słowa: "N a znak 
ukontentowania mojego, które czułem z widzenia 
wszystkich części tej fabryki, kładę dla pamiątki 
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rękę moją dnia 14 Juli r. 1787. STANISLAW Au
GUST król". 

Z otrzymywanej w hucie w Niewachłowie 
miedzi bito w mennicy Warszawskiej monetę 
zdawkową oraz wyrabiano gleitę i witryol (kwa~ 
siarczany). Wydobywano również w MiedzianeJ 
Górze tak zwaną rudę mosiężną (mieszaninę rudy 
cynkowej, olowiane,i i miedzianej),, z której bez~ 
pośrednio otrzymywano rodzaj bchego stopu 1 
odlewano z niego armaty i dzwony a r.awet od
lano zachowane do dziś popiersie króla. Za STA
NISLAWA AuGUSTA wydobyto w :Miedzianej Górze 
wiele pięknych bryl malachitu. 

Po ostatnim rozbiorze kraj u rząd Austryac
ki prowadził w dalszym ciągu wydobywanie i 
poszukiwanie rud miedzi w Miedzian,ej Górze, 
Miedziance i górach SzczukowskiP-h (nad rz eczką 
Bobrzycą w odległości l mili na zachód od Kielc) . 
W Miedzianej Górze poprowadzono z pod szybu 
Stanisław chodnik upadowy do głębokości piono
wej 80 m; chodnik ten na całej swej długości 
przeciął gniazda pięknych malachitów. 

Z otwarciem w r. 1816 głównej Dyrekcyi 
górniczej w Kielcach zwrócono większą uwagę 
na Miedzianą Górę. Założono kopalnię Zygmunt 
z szybami Jan (84 m), Karol i Barbara (88 m) 
oraz rozp0częto w celu zmniejszenia kosztów pod
noszenia wody w r. 1817 prowadzenie na głębo
kości 40-55 m sztolni Stanisław od Niewachlawa 
ku :Miedzianej Górze; sztolnia ta miała przeciąć 
szyb Jan na głębokości 48 m. N ad szybem J an 
ustawiono po kilku latach pracy i ze znacznymi 
kosztami maszynę parową wodociągową, co wów
czas nie łatwą było rzeczą. Gdy jednak wszel
kie trudności zostały już pokonane i maszyna 
działała pomyślnie, funciament jej zapadł się a 
tłoki pompowe straciły kierunek pionowy i poła
mały się; uległo nawet uszkodzeniu obmurowanie 
szybu. Przyczyną tego wypadku byly dawne zro
by, otaczające szyb, i wzniesione nad nim budo
wle, o których dziś zgin ęło nawet podanie. Grunt 
oraz fundamenty zapadły się i w ten sposób cale 
urządzenie szybu Jan stało się niezdatnem do 
użytku. Również niepomyślnie poszło wykona
nie sztolni Niewachlowskiej, która oprócz wska
zanego powyżej celu miała służyć do dokładnego 
rozpoznania calego utworu rudorodnego pod Mie
dzianą Górą Całkowita jej projektowana dłu
gość miała wynosić 4 wiorsty, lecz już na pierw
szych 200 metrach musiano przekopywać się przez 
kurzawki a następnie sztolnia weszła w tak twar
dy wapień, że dla upędzenia 2 m bieżących przy 
robocie w dzień i w nocy potrzeba bylo miesią
ca czasu. W przeciągu 7 lat upędzono zaledwie 
500 m sztolni i dalszą robotę porzucono, a to tern 
więcej dla tego, że sztolnia nie mogla przynosić 
pożytku, ponieważ roboty górnicze prowadzone 
byly o 40 m poniżej jej poziomu. 

Niepowodzenia · ze sztolnią Niewachlowską 

nie powinny były jedn~k wpłynąć bezpośred~io 
na zatrzymanie k opalm Zygmunt; obawy Wiel
kiego dopływu wód okazały się bo~iem przesa
dzo~emi i dla odwadniania kopalm wystarczał 
kierat czterokonny, umieszczony nad szybem Bar
bara. Ostateczny upadek kopalni spowodowała 
ta okoliczność, że chodnik główny, prowadzony 
ku szybowi Stanisław, wykazał wielkie ubóstwo 
rud miedzianych, które prawie w zupełności za
stąpił żelaziak brunat ny . Zniechęcony całym ~a
kim szeregiem niepowodzeń, jakkolwiek pomi~
nion ego chodnika gló w n E' go u pędzono zaledWie 
30 m, ówczesny minister skarbu ksią.że LuBE?Kl 
polecił zaniechać zupełnie wyd o bywame rud mie
dzianych, nie otworzywszy bogatego pola obok 
szybu Stanisław. Od r. 1827 kopaluia Zygmunt 
wydobywala już tylko rudę żelazną do r. 1840, 
poczem zupełnie została zamknięta. . 

Dzieje kopalni Zygmunt nie przekonywuJ~ 
ostatecznie, że Miedziana Góra jest bez wartośCI; 
na tej zasadzie były zawiadowca kopalń K. Kos
sowsKI , po znalezieniu rud miedzianych na zachód 
od dawnych robót przy pomocy kilku szybików 
poszukiwawczych, próbował zawiązać w r. 1846 
towarzystwo akcyj n e w celu wznowienia działal
ności kopalni Zygmunt, ltlCZ star an ia jego nie 
odniosły skutku. W ogóle w kopaliJi Zygmunt 
wydobyto od r. 1817-go 70000 ctr. rudy miedzia
nej i wytopiono 5 800 ctr. miedzi; rnda. zawierał'a 
12% miedzi (rudy w Mansfeld zawieraJą 6-8%). 
Z ustaniem wydobywania rud miedzianych zam
knięto hut.ę w Niewachłowie a hutę w Białogo
nie przerobiono w r. 1827 na zakład ;mechanicz
ny; w Białogonie przez pewien czas Jeszcze wy
tapiano miedź z rud, sprowadzanych z zagranicy, 
poczem i tej pracy zaniecha n o. . . . 

W przeciągu długiego szeregu lat o 1stmemu 
niegdyś w tych miejscach przemysłu miedziane
go świadczyły tylko zawalone szyby oraz zwały 
kamieni, piasku i żużli i dopiero przed kilku la
ty dzielni pionierzy na polu krajowego przemy
słu górniczego p.p. BoLESLAW i STANISLAW ŁAsz
czYŃscy postanowili wskrzesić tę zamarłą gałąź 
przemysłu polskiego i rozpoczęli w Miedziance 
wydobywanie rud i otrzymywanie z nich miedzi 
drogą elektrolizy. . 

N a rozwój poszukiwań i wydobywama mie
dzi wpłynęloby dodatnio r ozszerzenie na rudy 
miedziane obowiązującego w Królestwie Polskiem 
prawa t.;órniczego, o co, jak dotychczas, bez re
zultatu pomyślnego starają s ię od 10 przeszlo lat 
przemyslowcv górniczy w Królest:vie . Polski~m; 
powodem odmowy ma być brak m1edz1 w Krole
stwie Polskiem, czemu jednak przeczą dane z lat 
ubiegłych jak również pomyślne wznowienie 
przemysłu mie~zia~ego .prz.ez P·P· Ł.A~ZCZYNSKIC~. 
N a obecność m1edz1 w z1em1 KieleckieJ wskazUJą 
również dokonane tu badania geologiczne*). 

•1 Stanisław Doborzyński. Rudy miedzi , :tela.za i ołowiu w 
Kieleckiem. Przegls,d Techniczny, r . 1899 . • ~.~ 13, 14, 16, 21 i ~'7. 
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z badań geologa wrocla wskiego GtiRICHA oka- Szczeliny jak również warstwy spękanych 
-zuje się, że utwory paleozoiczne gór Świętokrzy- kwarcytów i piaskowców odegrały tutaj rolę 
skich składają się z warstw, należących do for- przewodników dla roztworów metalicznych. Ru
macyi kambryjskiej, sylurskie.j i dewo~skiej. Na dy, osadzając się w szczelinach wapieni, utworzy
zasadzie danych paleontologiCznych 1 petrogra- ły żyły a na granicach pomiędzy piaskowcami i 
ficznych formacyę sylnrską podzielono tu na dwa wapieniami pokłady. W miarę tego, jaki proces 
piętra (dol.ne ~ górne) a dewońską na trzy (dolne, odbywał się w tym ostatnim wypadku, czy tył
środkowe 1 gorne). ko wymiana chemiczna, czy też wypłukiwanie w 

Złoża kieleckich góroutworów paleozoicznych połączeniu z wymianą, jako ostateczny rezultat 
zależnie od ich budowy podzielić można na trzy zjawiał się pokład właściwy lub też gniazdowy. 

· t l) z· 1 t 1. Oczywiście, że nie bez znaczenia na taki lub - in-
następuJące ypy:. Y1J s~ 0 szcze Iny, wy- ny wynik tecro procesu pomijajac już właściwości 
Pełnione następ. me przez n.unerały. obce.; są to h . "' ' 1. · · ·1 'ć 

d ł h tk . c emiCzne roztworu meta ICznego, Jego 1 os , 
złoża przeważme ru 0 owiany~ 1 wyJą owo l szyhkość IJn~epływu i t. d., musi .mieć sam skład pa-
miedzianych. 2) Pokhdv właśCiwe są to war- f 'd l ' h db 
stwy, przesycone lnb pr~erośnięte równomiernie trogra iczny warstw, wśro doryc 0 ywa się 

l l l ł d ten proces. ·większa zawartość gliny w wapieniu 
pewnym gatun <::iem rudy ta{, że tworzą po c a i ławice łupków ilastych mogą zawarunkować 
niemal jednorodny; do tego typu należy część b 
złóż ołowianych i miedzianych. 3) Poktaay gniaz- powstanie pokładu gniazdowego; na od wrót rak 

1 • · glin sprzyJ·.a tworzeniu się pokładu właściwego. dowe są to warstwy ska1, związane z pewnymi l 
f . · :Miedzianka, góry Chęcińs {ie i Karczówka poziomami geologicznymi i petrogra 1cznymi, w · l kł 

masie których zawarte są rudy w postaci niere- posiadają rudy mieqziane w postaci ży i po a-
gularnie rozsianych zi arn, gniazd i przerostów; dów właściwych. Zyły wogóle mają kierunek 
do tego typu zalicza się większość złóż rud że- z pórnocy na południe i przecinają warstwy .skal 
laznych oraz niektóre z miedzianych i olowia- niemal prostopadle do ich rozciągł'ości; upad 
nych. mają pionowy. Szczeliny, dzięki którym powsta-

ły żyły, są spowodowane prawdopodobnie przez 
Powstanie rncl miedzianych SIEMIRADZKI zwią- te same czynniki górotwórcze, którym zawdzię

zał z odkrytym przez siebie uskokiem poprzecz- czają swe wyniesienie pasma gór Świętoh:zyskich, 
nym, który przerywa pasma Kieleckie P0 linii i utworzyły się jednocześnie z niemi. Zyly pu
:Miedzianka-:Miedziana Góra. Rudy miedziane ste (bez rud) są prawie zawsze wypełnione przez 
zdaniem jego znajclują się wzdłuż tej linii prze- slupkowaty spat wapienny (kalcyt), którego slup
łomowej w utworach wszelkiego wieku. Ema.na- ki leżą prostopadle do łupin. żyły spatowe są 
cya miedziana miała nastąpić podczas epoki eo- wogóle nieregularne i zmiennej grubości; w spat 
ceński ej . Badania późniejsze (p.p. GtiHICHA i STA- bywają wkropione male ziarnka rud miedzianych 
NISLAWA K~NTKIF.WICZA_) nie potwierdz~ły )ed~ak i ołowianych. W :Miedzianee pokład właściwy 
am odkrycia wspommaneg.o uskoku, am wmoskov;, odkryty został na granicy pomiędzy piaskowcem 
wysnutych z t~go ?d krycia. W~zyst~o, ?0 m~z- l pstrym i wapieniem środkowo-dewońskim. Fokład 
na; by_łoby p~wJedzi.eć o powstamu miedzi ~ Zie- l sklada . się przeważnie z błękitu i zieleni miedzi . 
fil ~Iel~cki.eJ, będz~e zawsze. h~potezą, opal tą '~a [ Dolna część piaskowca jest również przesyconą ru
małeJ hczb1e. !aktow, a więc 1 małego stopma dami miedzi. Odkryto w :Miedziance również żyJ'y, 
prawdopodob1enstwa. które są jednak nader zmienne tak w kierunku 

W pobliżu Miedzian ej Góry w Kajetanowie rozciągłości , jako też w kierunku upad 11: grubość 
znane są utwory permskie; zlepieńce z pod Mie- ich jest bardzo mała (2-25 cm) a wypełnienie 
dzianki i Chęcin GuRICH zalicza · również do tej stanowi wapień zwietrzały, spat wapienny i nieco 
formacyi, a że większość zlóż rud miedzianych glin czerwonych. Rudy, wkropione często nawet 
w Europie należy do utworów tej epoki, przeto w sam wapień, tworzą krótkie wrostki; są to zie
ro.dzi się przypuszczenie związku obecności rud leń i błękit miedzi, ten ostatni pięknego koloru 
miedzianych z utworami permskimi, Przypusz- niebieskiego. Rzadziej trafiają się male gniazdka 
c~enie to popiera fakt, że we wspomnianydi złe- pirytu miedzianego. 
pwńcach znajdują się rudy miedziane drobno roz- W Miedzianej Górze pokład gniazdowy rud 
p:yśnięte i że gdzieindziej w Kieleckiem w ta- miedzianych ciągnie się na zachód ku dolinie 
k1?h s.amych skalach, jak w :Miedzianej Górze i rzeki Bobrzycy; pokład spoczywa wszędzie, gdzie 
M1edz1ance, nie odkryto dotąd ani śladów miedzi. tyłku został -zbadany, na łupku wapiennym środ
Os:atecznie dla wyjaśnie nia sposobu powstania kawo-dewońskim i pokryty jest. przez kwarcyt 
złoż rud miedzi trzeba przyjąć, iż wśród góro- ~ dolno-dewoński, który zawiera warstewki glin 
utworów kieleckich istnieją poziomy, bogate w ł'yszczykowato-łupkowatych. Grubość pokładu 
t~n .meta~, skąd rudy wypłukane mogly być prze-

1 
rudonośnego jest bardzo zmienna (15 cm-30m). 

I'J 18,siOne 1 ~sad~one w skalach rozmai.tego wieku.

1 

~okład sklada się z, następujących pięci~ ławic, 
.Zrodłe~ m1edz1 są być może wspomniane utwory hcząc od dołu do gory: l) Na łupku wapiennym 
permskie. leżą ciemne gliny wapniste o złożeniu łupkowa-
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tern; grubość tej warstwy wah'l. się od kilkunastu 
cen,tymetrów do 2 m; zawiera ona najważniejsze 
rudy miedziane. 2) Ciemno-żółty lub czerwony 
porowaty wapi~ń gl~~i~st:r, który jest. ściśl.e zwią
zany z leżąeem1 pomzeJ Ciemnemi ghnam1; tam, 
gdzie gliny mają znaczną grubość, margiel >yY
klinia się, i naodwrót; rudy miedzi w tej ławwy 
spotykają się nader rzadko. 3) Warstwa bar?zo 
zmiennej grubości, zwana popielicą, która ~es~ 
mieszaniną ochry żelaznej z węglanem wapma 1 
zawiera wpryśn ięte rudy m~edziane n.aw~t >yów
czas, gdy widocznych rud mema; znaJdUJe ~~ę w 
niej 1-4% miedzi, zawartej prawdopodobme .w 
postaci czarnomiedzi (CuO). 4). W arst~va . ghn 
różnorodnych; idąc od dołu ku gorze, znaJdUJemy 
zwykle następujące odmiany: cz~rną, . potem żó!~ 
tą glinę, rudę żela z~ą a następme ~lmę ps.trą . 1 
czerwoną. Wszystkie te gbny me z.aw1era]ą 
wapna. Gli na czarna, leżąca bezpośredmo po11ad 
P?kł~deJ:?- p~pi~ l~cy, zaw~era ~i~rczyki mi~dzi \~ 
mew1elkwh Ilosciach. Ghny zolta, pstra 1 czei 
wona stanowią skalę otaczającą dla tutejszych 
rud żelaznych. 5) .Najwyższą fawicę stanowi bia
ła piaszczysta łupkowata glina, która. w górnych 
swych częściach stopniowo przechodzi w kwarcy.t 
stropowy. Warstwa h nie za w i era żadnych mi
nerałów pożytecznych. Należy przypuszczać, że 
pierwsze trzy ławice powstały prz~z met~
morfizacyę wapienia spągowego, natom1ast dw1e 
górne z kwarcytu . 

Rudy miedziane znajdują się w postaci siar
czyków i tlenków. W ~ie~nych glinach, l~ż~
cych wprost na. łupku. wap1~nnyrn? . przewazaJą 
siarczyki,. wy.żeJ tl,enln .. Na.] bardzleJ z~ar~e. s~: 
błyszcz m1edzi Cu2 S, zawieraJący .arszemk 1 siar
czyki żelaza i cynku •. j~ko domieszkę .a z~tem 
stanowiący formę przeJŚCiow,ą do sz.ai:oim~?.ziaka; 
piryt miedziany (Cu2S+Fe2S3), gdzieindzieJ ~ar
dzo obfity, tutaj znajduje się nader rzadko. Star
czykom miedzi towarzyszą pi.ryt żela~n~ ~eS, 
niekiedy spotykany nawet w większych Ilosciach, 
drobnoziarnista żólta blenda cynkowa bardzo 
dziurkowata, blyszcz ołowiu w drobnych ziarn
kach i promienisty spat ciężki. Mie?ź rod.zii?a 
trafia się jako rzadkość w. :postaci pręCikow 
i włosów, rozrzuconych w ghme. Jeszcze rzad
szym jest m.iedn.ik czer:v~ny k.npryt (C~2 0) >y po~ 
staci drobmutlnch ośmiOsCianow. Czern rmecłzi 
kredneryt (CnO) spotyka się w tak w.ielkiej ilości, 
jak nigdzie, i jest rozrzuconą w ghnach w yo
sta.ci pylu. Malachit [CuOOa+C?u (H0)2] ~naJdu
je się tylko w pokładzie popielicowym; Jest on 
włóknisty, rzadko zbity, na zewnątrz nerko\yatJ:. 
Błękit miedzi [20u003+0u (H0)2], często .zi~mi
sty, pokrywa ścianki szczelin lub w postaci ziarn . 
rozr:?.ucony jest w glinach . 

Poniżej przytoczone są ~nalizy kilku ok~
zów miedzi kieleckiej, znajdnJ.ących się w gabi
necie uniwersytetu w Warszawie. 

1) Błyszcz miedzi . 

C u 48,80% 
Fe 4,77" 
Oa003 4-,35" 
s 23,76" 
Nierozp. 17,93" 

2) Piryt miedziany. 

O u 9,50% 
Fe 19,24" 
Ca003 27,73" 
s 18,79" 
Nier ozp. 24,14" 

3) Ruda miedziana pstra. 

O u 45,54°/0 
Fe 13,09" 
Oa003 4,80" 
s 24,30" 
Nierozp. 11,93" 

4) Malachi t. 

Si02 . 1,34% 
OuO. 67.46" (Cu= 53,290fo) 
Fe2 0 3 0,50" 
co. 17,09" 
H 2Ó 11,29" 

5) Lazuryt. 

SiO. 1,91°/0 
Cu6 59,69 " (Cu==47,150fo) 
Fe20 3 3,12" 
C a O 5.04" 
002 24,72" 
H 20 5,40" 

Trudno kusić się nawet o przybliżone cho
ciażby określenie bogactwa rud miedzianych .w 
ziemi Kieleckiej. Oryginalny fakt,, że r~d,Y mie· 
dziane znane są tutaj tylko w d w och mieJscach, 
daje wiele do myślenia . Wiadomości legendowe 
głoszą, że oprócz Miedzianej Góry i Miedzianki 
kopalnie tych rud istniały jeszcze pod Malogosz
czem, Seceminem, Oksą, w Karczówce i w wielu 
innych miejscac·h. Tumli n zowią niekiedy starą 
"miedzianą górą", to jest kopalnią. Dziś po daw-
nych robotach nawet śladu niema. . 

Trudno po<Yodzić się z tem, żeby r udy mie
dziane istniały ~yłącznie tylko w Miedzianej Gó
rze i Miedziance . Sądzić należy, że kopalme le
gendowe ist11ialy w rzeczywistości: musiano wy
zyskiwać w nich żyły pośród wapieni, podobnie 
jak w Miedzian ce, a zarzuc?ne zostały on.e pra_w
dopodobni8 wskutek odkrycia bogatszego 1 o Wie
le łatwiejszego do wyzyskiwania z!oża w Miedzia
nej Górze. Że obecnie na wet śladów rud mie
dzianych przy badaniach geologicznych tylekroć 
tu podejm?wany.ch n.ie znajd o":ano, do_wod7:i. ty 1-
ko, że nasi praoJCOWie skrzętme wyzbierali Je w 
górnych poziomach warstw. Zda~i.em P~scH~ wy~ 
chodnie pokładu rudonośnego 1low MiedzianeJ 
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Góry ciągną _się ~a dłu~ości ? 000 ~n. Ku wscho
dowi rudy miedziane mkną Istotme, a dowodem 
tego jest kopalnia Włodzimierz w Dąbrowie pod 
Kielcami, z której wydobywano rudy żelazne w 
warstwie, będącej bezwarunkowo przedłużeniem 
Miedzianej Góry, a rud miedzianych spotykano 
tylko ślady. Ku zachodowi wychodnie pokładu, 
pokryte przez nowsze utwory, mogą ciągnąć się 
na bardzo znaczną odległość 

Na głębokości 80 lit od powierzchni ohok 
szybu Barbara w Miedzianej Górze ilość rud mie
dzianych bardzo zmalała, a ponieważ w owym 
czasie panowało mniemanie, że wszelkie złoża 
muszą ubożeć w głębi, przeto wyprowadzono z 
tego wniosek, że głębiej niema czego spoCiziewać 
się. PrzypuszczeniA takie co do Miedzianej Gó
ry wydaje się zbyt pospiesznem. Materyalu na 
rudy miedziane dostarczyły prawclopodoln1ie osa
dy permskie; w każdym razie zgodzić się trzeba 
na to, że miedż pochodzi z utworu młodszego niż 
dewoński i przytem taki~go, który znajduje się 
w zachodniej części gór Swiętokrzyskich a któ
rego brak we wschodniej ich części. gdzie też 
rud miedzianych nie znajdujemy. Jeżeli tak, to 
należy przyjąć również, że uformowanie się złóż 
nastąpiło przed maxinlUm sfałdowania się t erenu, 
to jest jak dla Miedzianej Góry, przed obaleniem 
się warstw dewoński ch, zawierających rudy mie
dziane, gdyż w poł'ożeniu ubecnem warstwy te 
znajdować się mogą tylko pod wapieniami spągo
wymi, a zatem koniecznem był'oby przesiąkanie 
roztworu z dołu do góry przez wapienie, co jest 
mało praw d o pod o b n e m. 

Jeżeli pokład utworzył się przed ostatecz
nem sfałdowaniem, to obecne jego pochylenie nie 
może wcale wskazywać na położenie poprzednie, 
które było zupełnie inne, poziome albo pochylo
ne w stronę przeciwną. \V wypadku pierwszym 
można byłoby spod?iewać się równollliernego roz
kładu rud, w drugim nawet powiększenia się ob
fitości ich w głębi, ponieważ obecne wychodnie 
odpowiadałyby dawnym poziomom głębokim, któ
re wobec tego, że osadzanie się rud nastąpiło z 
góry na dół, były prawdopoCiohnie uboższemi. 
Gdybyśmy musieli pr:1.yjąć drugi sposób tworze· 
nia się rud, to jest przechod:1.enie roztworów z 
dołu do góry, to znowu niema żadnej racyi do 
przypuszczenia zubożenia głębokich poziomów. 

Tak więc niema ani jednej zasady, która 
kazałaby wnioskować, że poziom szybu Barbara 
odpowiada istotnemu końcowi rud w głębi, lecz 
przeciwnie trzeba przyjąć, że omawiane zuboże
nie jest czysto miejscowe, wywołane przez jakieś 
przyczyny drugorzędne. 

Należy wobec powyższego przypuszczać, że 
złoże w Miedzianej Górze jest jeszcze dalekiero 
on wyczerpania i kryje podług wszelkiego praw
dopodobieństwa bardzo znaczne zapasy rudy mie
dzianej. 

Wszyscy antorowie dawniejsi przypisują du
że znaczenie Miedzianej Górze a o Miedziance 
wyrażają się z pewnem _lekceważeniem, które zda
je się jest niesłuszne. Zyly miedziane w górnych 
swych poziomach są tutaj już wyczerpaue i, są
dzą<.: z małej ich grubości jak również z tego, że 
dawnymi czasy nie prowadzono w Miedziance 
większych sztolni dla. od wadniania robót, należy 
nader ostrożnie traktować ten ronzaj złóż pomi
mo ulepszonych środków technicznych. Nato
miast pokład na granicy pomiędzy wapif:lniem de
wońskim i piaskowcem pstrym zasługuje na bacz
ną uwagę. Charakter utworów tego typu jest ta
ki, że w pewnych punktach można będzie znaleźć 
}Jra.wdopodobnie wprost olbrzymie soczewice rud, 
powstanie których jest związane z nierównościa
mi powierzchni wapieni pod przykrywającym je 
niezgodnie piaskowcem tryasowym . Oprócz tych 
dwóch poziomów rudonośnych bardzo jest możli
wem odkrycie trzeciego najgłębszego na granicy 
pomiędzy · wapieniami środkowo-dewońskimi i pod
ścielającymi je kwarcytami dolno- dewońskimi, 
który odpowiada-łby pokładowi Miedzianej Góry. 
Złóż rud miedzianych spodziewać się można pod 
nows:1.em pokryciem na poludnie i zachód od 
Miedzianki jak również na pólnoc i zachód od 
Miedzian ej Góry. Oprócz tego wcale nie jest 
wykluczoną obecność rud miedzianych na grani
cy pomiędzy dewonem środkowym i dolnym w 
złożach, w górnych poziomach któryeh dziś zna
ne są przeważnie rudy oJowiu. 

Procentowość rud w Miedzianej Górze jest 
dość wysoka, jeżeli porównać ją np. z rudami w 
Mansfeld. Prowadzenie kopalni nie nastręcza zbyt 
wielkich trudności. Dopływ wody , jak należy 
wnosić z tego, że wypompowywano ją zapomocą 
kieratu z głębokości SU 1/1, musi być bardzo mały, 
co zres:1.tą z góry można przewidzieć wobec tego, 
że pokład rudy leży w nieprzenikliwych iłach. 
Pogłębianie szybów, jakkolwiek roboty wypadnie 
prowadzić w bard:w twardych kwarcytach, nie 
przedstawi trudności, ponieważ skaly tf' są nader 
kruche i spękane, tak że kilofami łatwu dają się 
rozbijać. Prowadzenie chodników w iłach jest 
bardzo łatwe i wymaga tylko znacznej ilości 
drzewa na obudowę. Dość trudnem natomiast bę
dzib dokładne :1.badanie rozkładu rud i wogóle 
bogactwa tego złoża ze względu na jego charak
ter gniazdowy. 

Z powyższego można przyjść do wniosku, że 
na rudach miedzianych może w ziemi Kieleckiej 
oprzeć się osobna gałąź przemyslu, a to tern wię
cej dla tego, że skutkiem rozwoju elektrotechniki 
podniosło się znacznie zapotrzebowanie i ceny 
miedzi. Oddawna :1.arzucone i zapomniane kopal
nie miedzi zapewne wkrótce ożyją i zapoczątko
wane przez p.p. ŁAszczYŃSKICH zadanie znajdzie 
naśladowców. 

s 
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Niektóre prawidła ogólne prowadzenia robót górniczych 
wywiadowczych. 

(Cią.g d alszy, p. M 2, str . 29). 

1908 

O b l i c z a n i e z a w a r t o ś c i m i n e r a ł u t:.d nu, -d od dokładności wskazań wiertniczych 
u ż y t k o w e g o w z ł o ż u p o k ł a d o w e m. 

Roboty wywiadowcze doprowadzają nas osta- lub bezpośrednich pomiarów; do tych składowych 
tecznie do poznania ciągłości poziomej pokładu, wzoru (l) powrócimy jeszcze, obecnie przyjrzymy 
którą wymierzamy na planie pokładowym, szero- się bliżej tylko t:.zz· 
kości pochyłej, której rzut poziomy mieści się na 
planie, i wreszcie grubości pokładu. N a z asa- Jeżeli kąt upad u pokładu nazwiemy Yj, błąd 
dzie tych danych oblicza się w zwykły sposób w określeniu jego t:.r;, to w zależności od tego, 
objętość pokładu i wreszcie zawartość w nim mi- czy obliczenie prowadzimy tylko do pewnej głę
nerału użytkowego, mnożąc objętość przez wy- bokości h, czy też, nie ograniczając głębokości, 
dajność jednostki objętości . Obliczenie takie, po- wyliczamy całkowitą zawartość pokładu na da
wtórzone dla każdego pokładu danego terenu, da- nym obszarze, otrzymamy dwa różne wzory, wy-
je nam w sumie zawartość ogólną tegoż. Cz ęsto t:.Z 
zamiast obliczać zawartość sześcienną i dopiero znaczające błąd z · Zawarunkowanie pierwsze 
na jej zasadzie określać zawartość, wylicza się jest dość sztuczne i może mieć znaczenie prak
wydajność jednostki kwadratowej pola i mnoży się tyczne tylko przy obliczaniu zapasu danego po
przez powierzchnię tegoż ; w zasadzie jest to jed- kładu na dużym t erenie dla wyzyskania szybami 
no i to samo. pewnej głębokości h. 

Niedokładności otrzymanego rezultatu mo a a Otóż jeżeli h jest glę bo kością, do której za-
pochodzić skutkiem trzech przyczyn: l) wskut~k mierzon a jest odbudowa, to szerokość pochyla po· 
błędów w pomiarach geodezyjnych, które odbi· kładu będzie: 
jają si~ ostatecznie _n:;t_ kszta_łcie i ?lugości hory- z __ J_t _ 
zontah, krzywych hnu rozmągłośCI; 2) od niedo- - Sinr; 
kładuości w określeniu upadu, rozciągłości i gru- Niedokładność oznaczenia kata upadu odbije 
bośei pokładu, które otrzymuje się albo przez się na niej w sposób następujący: 
bezpośrednie pomiary w duklach, szybikach lub h 
rowach na odsłoniętych płaszczyznach uwarstwo- Z+t:.Z = Sin (r;+t:.r;) 
wania_ l~b _wyliczane na , zasadzie głębokości a zatem błąd: 
przemęcta stę tych pokladow z otworami wiert- 1 l 

Sinr; l niczymi; 3) wskutek niebrania pod uwagę niezgo- t:.Z = h l Sin (-n+t:.Yi,) 
dności uwarstwowania. ·1 . Błąd stosunkowy: 

Otóż więc, jeżeli długość rozciągłości poz10- t:.Z t:.r; 
mej została określoną błędnie: z=- (Tgr,+t:.YJ) . . . . . .. . (2) 

szerokość pochyla: ponieważ Cos t:.r; =l= l a Sint:.r; =:= tlY) S zamiast S+.iS l 

z zamiast Z+1Z lub wreszcie nawet: 
grubość: t:.Z _ h t:.r; Cosr; 

d zamiast d+tl.d 
błąd wyliczenia zawartości objętościowej 

:\O=(S+tl.S) (Z+iz') (d+lld)-SZd, 

z- . --rrg-
będzie : wobec tego, że mała wielkość tl~ Sim; w mianow

niku nieznacznie wpływa na wartość calego 
ułamka. t:.S, ~Z, id mogą być zarówno dodatniemi jak i 

ujemnemi wartościami. 

Błąd stosunkowy: 

Wzór (2) wskazuje, że w roztrząsftnym wy
padku błąd, powstały wskutek niedokładnego 
określenia Y), ma małą wartość w razie, jeżeli ma· 

.10 = .15 + iZ + Ad o s z d .... 
.. (l) my do czynienia z pokładami stromymi, wobec 

tego, że przy Yj=90°, t:.J =O. Odwrotnie w razie 

pokładów pochylonych lagodnie błąd tego rodza
JU może znacznie wpłynąć na rezultat wyliczenia, 

o ile odrzucimy względnie małe wielkości: 
i$.tld t:.Z.id . iZ.iS.4d 

Sd - zy- 1 SZd 
. . . 0 tl.Z . . pomewaz w gramcy r;= wyraz -Z staJe stę l. Wy-

od dokładności pla-
wód nasz przedstawimy rysunkiem: 

wzór (l) jest znany. 

Bł d 45 l . l' . 
1ą S za ezy g owme 
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Rys 2 wskazuje, że część pokładu CD, wpro
wadzona do obrachunku zawartości do poziomu 
XY, może albo zmniejszyć się do rozmiaru C1D 

Rys. l. 

lub zwiększyć się do C11D. Mając powyższe na 
względzie, w celu dokładnego rozpoznania ukła
du łagodnie pochylonych pokładów należy me 
tylko zbadać ich części blizkie wychodni ale 
oprócz tego wykon ać parę głębszych wierceń, 
umieszczając otwory w znacznych odległościach 
od siebie. W ten sposób upady zostaną określo
ne daleko dokładniej, a wydatki wzrosną umiar
kowanie. Należy jednak zauważyć, że błąd w 
okreRleniu zawartości węgla, popełniony wskutek 

Rys. 2. 

nie dość dokładnego oznaczenia kąta upadu dla 
wypadln•, który rozpatrujemy, ma w gruncie rze
czy tylko taki wynik praktyczny, że szyb należy 
pogłębić nieco więcej, niż zamierzano pierwotnie, 
lub pogłębianie zatrzymać na płytszym poziomie. 
Ani to ani tamto istotnie szkodliwego wpływu 
na powodzenie przedsiębiorstwa wywrzeć nie 
może. 

Jeżeli wylicza się całkowitą zawartość węgla 
lub innego minerału na danym terenie zgodnie z 
jego obszarem poziomym. to j ako granicę pokła
du należy uważać płaszczyznę pionową, przecho
dzącą przez miedzę nad ania górniczego. Jeżeli 
przeto odległość wychodni pokładu do granicy 
pola, licząc w kierunku upadu, jest e, to (rys. 3): 

a zatem: 
li Z 
z--

e e 
Z = Cost; ; Z+liZ= Co~ ('r;+.i'l)) 

l l l - '-
( Cos ('l}+.lY)) Cosy;) : CosY) -,-

=1= J.Yj (3) 
Cotg'tj-liY; 

p~·zy warunku, że CosliY) =l= l i Sin~Yj=liYj. Wresz
Cie, ponieważ iY) w mianowniku malo wpływa na 
wartość ułamka, więc: 

li Z 
- .1'1} TgY) z 

Wzory te wskazują, że błędy iY) przy war~ 
tościach Y) blizkich O mało odbijają się na rezul
tatach racl1un ku. Dla '1}=90° błąd staje się rów
nym l to jest możliwie największym, co zresztą 
jest zupełnie zrozumiale, gdyż w tym wypadku 
można albo znaczną część pokładu, znajdującego 
się już poza nadaniem, wprowadzić do wylicze
nia, lub naodwrót pominąć część pokładu, nale-

l żącą w rzeczy samej do nadania. 

Rys. 3. 

Dla wielkości średnich Y) około 45° bląd zbli
ża się do wzoru: 

iZ _ ,_ iY) =l= ,iYJ z -,- 1-11'1) 'l 

Rozumie się samo przez się, że w razie obec
ności kilku pokładów suma błędów w określeniu 
zawartości każdego z nich daje nam błąd obli
czenia calego zapasu. Co się zaś tyczy błędu 
stosunkowego całkowitej zawartości terenu, to 
otrzymać go możemy albo jako średnią arytme
tyczną błędów każdego pokładu, lub też obliczyć 
dokladniej na zasadzie: 

io l: ~o 
o Io 

o, o1, o2 i t. d. są to objętości każdego pokładu 
oddzielnie. io, llo1 i t. d. błędy ich określenia. 

W8zystko powied";iane dotąd dotyczy pokl'a
dów, prawidłowo pochylonych, chociażby poprze
rywanych przez uskoki. Dla sfałdowanego ukła
du warstw określenie wpływu błędów w wyzna
czaniu wielkości upadów staje się bardziej zlożo
nem. Badając wierzch olki pokładów po linii, bie
gnącej w poprzek rozciągłości, określamy tylko 
elementy układu tych wierzchów, na zasadzie któ
rych wykreślamy cały przekroj, wychodząc z za
łożenia, że pokłady są równolegle, czyli że odle
głości ich wzajemne są wszędzie niezmienne. 
Przekroje t akie rysuje się od ręki; pewną pomoc 
okazać mogą punkty, odgrywające rolę zbliżoną 
do środków krzywizny, a które otrzymuje się 
przez przecięcie prostopadłych do dwóch sąsied
nich wierzchów pokładów. 

Rys. 4 wskazuje nam co następuje: pokład 
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4-y wykreślono w ten sposób, że część górna AB 
została oznaczoną ze swym własnym błędem A~; 
następna część BC, którą przyjmujemy za równo
ległą do pokładu 3-go, z błędem tegoż pokładu 
Ar,3 • Część CD z błędem AYj2 i t. d. każdy po-

' ·'. •, ., 
'' '' 

l l 
l \ 

' l' 
' ·\, 
\ \ ,, 
\ \ ·,:· ... . 

\ . ·. 
' \ '.' . ' 

l 

w lagodnie pochyłej części fałdy, gdyż dopiero 
wtedy układ pokładów zostanie poznany należy
cie. Dla określenia wpływu błędów .:1YJ 1, AYJ 2 i t. d. 
na szerokość pochylą jakiegoś n-ego pokładu wy
liczamy blędy szerokości każdej części tego po
kładu, 0dpowiadającej Yj 1, Yj 2, Yj3 i t. d. Oznaczmy 
AB=l4"; BC=l3" i t. d.; otrzymamy wówczas: 

.:114" = l,." A--.!.."1J~"--
Cotg"I}4-AYJ4 

zatem 

(4) 

Wzór (4) dotyczy wypadku określonej po
wierzchni. 

Dla określonej głębokości mielibyśmy: 
/l 

AZ l ~ [" .lr; 1 

Rys. 4. y =--z ..._. 1. (Tgr;+.:lYJ) 
1 

kład wykreśla się ze wszystkimi błędami leżą- . . . . . . 
cych wyżej więcej swój własny. Wzgląd powyż- \ N1ekledy potrze?a okreslać ~awartosc ~:ne-
szy nakazuje przyjąć za zasadę, że nie powinno r alu w danym t ereme dl a . daneJ ~lębok~sCl; w 
się poprzestawać n~ zb~d3:niu wi~rzchów pokładów, ty~ wyp~dku dla wykaz~m~ ~r~mc blędow na
lecz należy przow1erc1ć Je oprocz tego Jeszcze za-/lezy zastosować oba wzo1y (2) l (3) . 
pomocą głębszego otworu wiertniczego, najlepiej (c. d. n.). Stanistaw Doborzy{zsld. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w październiku r. 1907. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" Surowiec 

" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lej arski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-14% 

" 19-20 % 
manganowy 50-60% 

" 78-80% 
krzemowy . 
krzemowo-zwierciadlany 

Razem 
Stare żelazo . 
Okruchy surowca 

Wytwórczoś ć Z a p a s y 

R o k 1906 R o k 1907 
1-------- -- __ Dnia 31-go 

. . . IOd począt~u l Od początku października 
Pazdz1ernik roku <J,o d: ill Październik roku do d. 311 r. 1006 

paździermk a października 

p u d ó w 
-

523 492 4 734 623 303 435 2 523644 l g67 744 
l 784 017 9 768 g63 g67 2 75 10438626 2 308 368 

l 14 978 114 463 158 027 953 745 J8o66 
185 198 I 471 643 -- 5873o3 481 859 

~ 
- - 18879 

46 345 s66g3 - - 103 471 

~ 23 246 
- -

70957 - - 904°7 

15 499 15 499 - l 179 46671 
- - - - -

l 592 775 J6232 841 I 428 737 14 504 497 4035 46s 

6gs33 749055 67207 664 329 240147 

25 777 220165 3937° z82 885 41 57S 

l 

l 

.Dnia 31-go 
października 

r. 1907 

11886o 
2 429070 

J6o 349 
!83001 

33 331 
21 8os 
388s 

28 355 
I.'J ;8o 
2 257 

29g6 553 
241 738 

53910 
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Wytwór drugi A. 
Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 

" pudlowe 
R azem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pie
ców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców martenow
skich i tyglo wych oraz g ruszek . 

Rury sur owcowe wodociągowe, z połą
czen iem mufowem i kołnierzowem 

Części fa son owe do tychże 
R azem . 

Bloki kute i przewalcowane j ako też 
kęsy płaskie i równoboczne 

\y"ytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe 
wysokości ponad 100 m m 

Szyny dla kolei k onnych i F eniks 
Szyny dla drógżelaznych parowych wagi 

8,32 f. i więcej na l stopę bieżącą . 

Szyny kopalniane wagi mniej , niż 8,32 
f. na l stopę bieżącą 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie h andlowe 
i profilowe 

" 
" 

resorowa i sprężyn owa 
n arzędziowa 

" cementowa 
Dr utwalcowany okrągły i kwadratowy 

w kręgach . 
Blacha żelazna i stalowa grubości w i ęk · 

szej nad 3 mm 
Blacha żelazna i stalowa grubości od 

3 mm do M 20 włączn ie . 
Blacha do krycia dachów że lazn a i 

stalowa cieńsza od M 20 . . 
Że lazo i stal uniwersalne szerokości 

od 150 do 600 mm włączn i e oraz 
żelazo do wyrobu r ur . . 

Obręcze do kół parowozowych, ten-
drowych i wagono wy ch oraz koł
nim·ze walcowane . . 

Osie parowozowe, tendrowe i wagono
we nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce wytłoczki 
od wyro bu obręczy 

R azem 

-
l 883 530 

178 109 

200I 639 

200 376 

IS 404 

555 
' 39 

222 474 

8o833 

38824 
3I 65r 

6 t86 

7 137 

I 024 302 
IS SIO 

228 014 

47 955 

-15 979 

26 675 

160 294 

6o69s 

86I 9 

I6396o l 
I 865 Soi 

- -
18 322 937 2 035 902 
1 6s6 og8 1..ł7927 -

I9 979 035 2 I83 829 

I 177636 II22I 7 

168 889 12 986 

I 538 11 9 
226 IOO 

I348 289 I25 418 

]66 473 11 501 3 

539 523 38836 
282 378 49 

37 8g i 3g8o 

t6o 153 l 7236 

9 232 52 1 8g2 346 
IS6974 II 948 

2 I23 757 238 8o2 

635 88o 7I 595 

556 235 00 753 

2I8 700 36 6I9 

I 364 937 I66040 

796 s86 53 644 

273 139 22 63I 

l 
I .j86 I I5 847 I81 
I7864 78g l I 689 I97 

79 

- · 40443 6 wo 
I9 I 52 236 I 296905 I 04I 799 

l 4B9 493 I63 145 238042 

2064I 729 l soo 493 1 285 94 I 

I I306gg 85 959 ISO 567 

I32 773 3 II I 3629 

2 8oo - -
2g6 I - 4 479 

l 26~)239 8g o7o 158 675 

I 21I 577 36 105 68220 

648 047 I74 66o 167g87 
69 ?27 00999 4 270 

6 511 I372I I 084 

92g8 I 23 788 17 75° 

9662481 I 21 6 270 1 503 866 
72742 IO 108 5 251 

178 I72 
1 207 542 

2 336 555 so 156 138 402 

8o9 552 ' 3 103 24 1g8 

sgooo6 

lso 524 
55 2I9 

346 °57 25 742 

l 474077 l 35 I39 33 999 

716 317 62 84 1 47 44I 

2I5 2I I I3857 I68g4 

99621 875 398 10287 

I7915 662 I 736 513 2 053104 
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Wytwór czwarty. 
Wyroby. 

Rury ciągnion e spawane 
Złączki i podkładki . 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szynowe 

Hazem 

!Ol 591 
rs6940 

-
-

258 .)31 

W październiku r. 1907 ogóln a liczba zatrudnio
nych robotników wynosiła 17 200. Przytoczone 
powyżej cyfry zestawione są na podstawie da
n;Ych, któr e nadesiały następujące zakłady hut
m cze: Huta B ankowa, za kłady Ostrowieckie, hu
ta Częstochowa, huta Katarzyn a, Blachownia, 
Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 
w Sosnowcu, Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 
rur i żelaza w Zawierciu, walcownia Milowice, 

41 0770 8649' 712 317 59g63 59 IJ6 
l 452 250 1467go l '93 270 223 386 335 688 

68638 ro895 42 452 4Dg2 l 928 
!64 sr6 '4827 241 309 4078 2726 

2 096 174 259 003 2 189 348 291 519 399 458 

zak!ady Starachowickie, Nietulisko, zakŁady Bo
dzechowskie, Stąporków, huta Puszkin, zakłady 
w Chlewiskach, fabryka maszyn w Niwce, To wa
rzystwo Poręba, Ruda Maleniecka, Kamienna 
i Sielpia. 

Zakład Niekłań pomimo wielokrotnych upo
min ań się o dane ~tatystycz ne, żadnych wiado
mości nie dostarczył. 

J. H. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego we wrześniu r. 1907 -go. 

Rok 1906 Rok 1907 

N a z wy wytwor ó w Od poczl\tku Od poozl\tku 

Wrzesień rok n Wrzesień roku 

do 30 września' do 30 września 

T Y s l Ę l) Y p u D o w 

Wywóz z Rosyi za granicę. l l 
l::>ólkuchenna '5 

l 
29 l 

l 
'3 

Fosforyty mielone 2 130 - 33 
Fosforyty w kawalkach 3 q8 6 123 
Żużle metalurgiczne ,g, 1727 4g6 3 120 
Węgiel kamienny i koks 325 2 ·6o ' -

l 622 8 691 
Torf . '3 '35 '9 54 
Ruda żelazna 2 15') 2094' 47'S 430Dg 
Ruda manganowa. 2691 26283 2 352 29624 
G alman 

3 !12 4' 51 
Różne inne rudy i zlamki metali 25 270 47 686 
Surowiec w gęsiach i ziarnkach 146 883 75 2 6s7 
Żelazo różnych gatunków 119 230 45 1 3 612 
Stal różnych gatunków. '5' 518 )26 3 918 
Miedź różnych gatunków 3 '4 lO 89 
Cynk l 7 - -
Platyna . (pudów) 48 3o6 42 243 
Rtęć - 5 -· 2 
Ropa naftowa -- l l - 4 
Nafta . . r8g6 '9788 l 438 24 rog 
Odpadki naftowe . . 6g 548 r6o -19' 
Wyroby z surowca . 2 r8 2 24 
Wyroby z żelaza. . . . 23 108 '7 r66 
Wyro by ze stali . . . - 10 l 7 
Maszyny i ich C!ll ści ę . . . 2 o 4 5 66 
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Przywóz z zagranicy do Rosyi . 
Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodn iej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" pozostale komory . 

K oks 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

przez komory morza Bałtyckiego 

" 
zachodniej granicy lądowej 

~ pozostale komory . 

w tej liezbie: 
z Austryi . 
z Niemiec. 
z Anglii 

S iarka nieoczyszczona w brylach . 
Siar ka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy . 
Antymon metaliczny 
R udy metaliczne . 
Surowiec z wy ldy 

przez komory 

" 
" z Finlandyi 

morza Bałtyckiego 
zaehodniej granicy lądowej 
morza Czar n ego 

przez pozostale komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtycki ego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

Żelazo i stal sztabowa i wsze lkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

~ " zachodniej granicy lądowej 

" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z F inlandyi . 
przez pozostale komory . 

Szyny żelazne i stalowe 

37 
207 

3 

18 599 
38so 

135 
l 141 

Razem 23 725 

4870 
17696 

6o9 
I 548 

51 

Razem 2 208 

797 
799 
243 
48 
29 
4 
6 

278 

-
-
-
34 

-

Razem 34 

7 
2 
I 

Razem 10 

73 
13 

9 
-

II 

23 l 
R azem 129 

l • 3 

81 

670 8g 425 
30CO 448 3Ó02 

I4 3 24 

99848 18o81 9768o 
41289 2 108 31 424 
3 J8g 318 962 

10 137 l 2)7 7C74 

154 463 21764 

l 
137140 

47215 3 470 40225 

99719 17745 9'-l8o4 

3062 788 3 492 
19220 I 245 16394 

130 36 . 260 

22 412 2009 20146 

II 400 916 JCl65 l 
8254 4g8 6 575 
I 14-f 378 I 037 

958 121 I 134 
126 24 157 
I4 I 12 

38 3 68 

723 53 I 18 

37 31 44 
19 I 8 
I- - 2 J 

230 - 6 
2 - 65 

3°3 32 125 

55 . 12 65 
28 6 19 
25 5 '7 

Io8 23 !Ol 

489 87 457 
170 12 95 
6o 3 6s 

5 l 7 
!28 2 20 

I..J9 24 !66 

l 001 129 810 
12 6 24 
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Blacha żelazna i stalowa 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 
przez pozostale komory 

Miedź ~ 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Ołów w płytach zlamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec. 

Anglii 
" Belgii 

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

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

Razem 

Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 111m 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komoi·y morza Bałtyckiego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
~ pozostale komory 

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

Narzędzia i lokorno bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

Razem 

75 
20 
36 
3 

-
20 

'54 

96 
8 
2 

28 

4 
J6 

l -
84 

8 

33 
43 
--

8 
28 

'9 
-
-

4 
--

4 
6 

10 

,g 

98 
IJ6 

'3 
24 
29 

280 

177 
78 
2 

12 
l 

7 

l 

1908 

619 40 56o 
'95 25 2o5 
279 28 220 

25 '-1 '5 
24 - 2 

r8o '7 '53 
l 322 ''3 l rs6 

701 r8 250 
38 2 r8 

'3 l 8 
198 '7 214 

30 6 43 
8~ 

) 5 97 
- - ~ 

917 '74 l 533 

44 4 79 
38' ;s 354 
376 8o 797 

QO ,g 109 
49 7 70 

391 ":\-. ) 332 

297 34 300 
'4 - 5 
l~ - 5 ) 

27 3 26 
- - -

38 2 

l 

l6g 
96 '3 7' 
97 12 84 

'38 16 '75 

940 g6 960 
l 529 125 l Dg2 
247 IJ 213 
172 30 201 
273 84 373 

3161 346 2839 

2 121 242 l 774 
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przez komory zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 

37 355 l '9 240 
2 195 4 '78 

" " Rosyi środkowej - 209 ISO 238 
pozostale komory 4' 286 67 559 

Razem 87 l 485 200 l 8J6 
J. H. 

J rzegfąa fiferatury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91(ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górni:czo=hutnicz9ch. 

Oliickauf (1906). NQ 44. a) Odbudowa po- szedł do wniosku, że w kopalniach potasowych 
kladó·w ·węgla zapomOC!f sposobu zamulania w ko- pod wpływem wy~okiej temperatury wydajność 
palni Deutscher Każser pod Hamborn. Kopalnia pracy jest mniejsza. Z powodu jednakże ruchu i 
Deutscher Kaiser jest jedną z pierwszych, które wilgotności powietrza w małym stopniu tylko 
zastosowały zamulanie w większych rozmiarach. zmniejsza się zdolność do pracy. Zmniejszęnie 
Spostrzeżenia, czynione w ciągu dwóch lat, wy- ! liczby godzin czasu roboczego zdaje się nie wywrze 
kazały, że osiadanie powierzchni wynosi 10°/0 gru- 1 wpływu korzystnego. b) Hinz. O korzyściach zastoso
bości pokładu wyjętego węgla. Wobec znacznych wania kompresorów wielostopniowych. Autor .zapomo
kosztów budowy szybów wyciągowych z powodu cą wyliczeń i wykresów dowodzi, że korzyści, 
warunków miejscowych li czba tych szybów jest wynikające z zastosowania kompresorów wielo
-ograniczoną. Celem dostarczania podsadzki plyn- stopniowych, zmniejszają się skutkiem obniżenia 
nej do wszystkich pó L będących w odbudowie, ich sprawności mechanicznej. Przy niedostatecz
wypadJo skutkiem tego powiększyć znacznie dłu- nem chłodzeniu kompresory takie jeszcze mniej 
gość przewodów. Szybkie zużycie rur przy za.- przynoszą korzyści. 
stosowaniu żużla ziarnowanego, jako materyalu NQ 4ti. a) Stegemarm. Centralita stacyn ra
do zamulania, skloniJo do zastosowania wewnętrz- tunlzown. w okręgu gór11iczym Wurm- bzde ( Alnvis
nej warstwy oehronnej z porcelany, pokrytej gla- gran. Z powodu nieznacznych rozmiarów okręgu 
zurą lub bez glazury. Próby, czynione z innymi utworzona została na jednej z kopalń centralna 
materyalami, jak szkło, surowiec żelazny, kaolit dla calego okręgu stacya ratunkowa. Stacya skla
a zwłaszcza dtzewo dębowe i sosnowe zupełnie da się z dwupiętrowego pomieszczenia dla ćwi
nie powiodł'y się . Porcelana jest najlepszym ma- czeń, sali do przechowywania przyrządów ratun
teryałem pod względem trw ałości, lecz ma tę sla- kowych, szatn i, łazienki, szopy dla wozu do prze
bą stronę, że pęka podobnie jak szkło pod wpły- wożenia przyrządów i pokoju dla kierowników 
wem uderzeń. W każdym razie koszt rur, wy- stacyi. Dla calego okręgu utworzono dziewięć 
kładanych porcelaną, jest mniejszy, aniżeli nie- oddziałów ratunkowych, w skład których webo
wykładanych. W ostatnich czasach celem żmniej- dzi około 1°/0 wszystkich robotników. Oddziały 
szenia długości przewodów przystąpiono do wy- ratunkowe są obznajmione z celem, budową i 
konania szeregu szybów o małym przekroju (1.1- użytkowaniem przyrządów w ciągu r! ~-: iesiQciu 
-1.8 m), przeznaczonych głównie do przeprawa- ćwiczeń dwugodzinnych. b) K. Kegel. Przvczynki 
dzania przewodów dla podsadzki. b) K. Schreb!'r. do sprawy wytwar21allin. przewiewu w glębokich ko
Zmiana wagi klat/d ·wyciqgowej podczas -ruchu. Au- pallliach. Dla wyliczenia współczynnika depresyi 
tor opisuje przyrząd, zapomoeą którego można celem określenia temperamentu i oporu kopalni 
uwidoczuić zmiany wagi klatki podczas przyspie- autor podaje dwa wzory i objaśn ia je na przy
szenia. Według autora stopień bezpieczeństwa j a- kładach. Zapomocą pierwszego wzoru określa się 
zdy klatką wyciągową jest zupełnie ten sam przy współczynnik depresyi przy uwzględnieniu wahań 
prędkości, określon ej dla przewozu urobionego mi- temperatury i wilgotności powietrza pod ciśn i e 
neralu, jak i dla przewozu ludzi. Należy tylko niem 760 mm; drugi wzór słu7.y dla określ{lnia 
<>znaczyć najwyższe przyspieszenie, z jakiem klat- spółczynnika depresyi przy uwzględnieniu tempe
ka ma być podnoszona, ażeby prędkość wzrosła ratm-y i wilgotności oraz wpływu różnic ciśnie
do takiego kresu, przy którym pod wpŁywem ta- nia. c) Piec elektryczny do hartowallia. W kopal
kiegoż przyspieszenia odjerunego klatka mogłaby niach, posługujących się wiertarkami m9chan icz
zatrzymać się na poziomie nadszybowym. c) Prze- nemi, wielce uciążliwem jest zaprawianie dlut zu
myst górniczo-hntniczy w Austryi ·w r. 1906. D ane' żytych, które należy odsyłać do warsztatów na 
statystyczne. powierzchnię. Nowe przenośne piece do hartowa-

NQ 45. a) Barnitzke. O wptywie wysokich tem- nia, wyrabiane przez Powszechne Towarzystwo 
Peratur w kopaliliach soli potasowych ua wydajność Elektryczne, dadzą się z korzyścią zastosować na 
Pracy robotników. N a podstawie badań autor przy- dole w kopalni. Piec szamotowy zawiera sole 
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stałe, które pod działaniem prądu elektrycznego 
zamieniają się w stan ciekły, tworząc kąpiel o 
temperaturze, mogącej zmieniać się w granicach 
750-1 300°. Próby wykazały, że koszt hartowa
nia narzędzi zapomocą tego pieca jest trzy razy 
mniejszy, aniżeli zapdmocą pieca gazowego; czas, 
potrzebny do zahartowania, jest pięć razy mniej
szy. d) Górnictwo w Anglii w r. 1906. Dane sta
tystyczne, dotyczące wytwórczości węgla, koksu, 
rud żelaznych i żelaza. e) Przemysi górniczo-hut
niczy w Szwecyi w r. 1906. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
HUtteowesen (1906). N!> 50. a) H. Hofer. W spra
wie wyboru 1niejsca dla otworu wiertniczego przy 
wierceniu za ropq,. Autor jest twórcą ogłoszone,i 
przed trzydziestu laty teoryi antiklinalnej, pole
gającej na tern, że w sfałdowanych warstwach 
naftonośnych ropa gromadzi się w górnej części 
fałdy czy w t. zw. siodle, woda zaś wypełnia dol
ną część czyli t. z w. lęk. Teorya znalazła wielo
krotne potwierdzenie i powszechne uznanie. Na 
podstaw~e danych z własnej praktyki oraz mate
ryału, zebranego z biegiem czasu w literaturze 
fachowej, autor wyjaśnia szczegóły swej teoryi i 
podaje wskazówki stosowania jej do celów prak
tycznych. b) F. Thiess. [{rzyworoskie kopalnie rudy 
żelaznej w gubernii Ekateryllostawskiej. Dane o 
przemyśle górniczym w Krzywym Rogu na pod
stawie źródeł rosyjskich. c) W F oltz . Rynek wę
glowy i metalowy w listopad.d e r. 1907. 

N2 51. a) M. Kralupper. Fostępy techniki wy
twarz ania ptyt pancernych. Autor w sposób treści
wy kreśli obraz rozwoju techniki wytwarzania 
płyt pancernych, stojącej w ścisłym związku z 
rozWOJem hutnictwa żelaznego wogóle. b) Mate
ryaly wybuchowe bezpiecz ne (pocz.) . Wyjątek z 
"Ilustrowanej encyldopedyi górnictwa", wydanej 
w Lipsku. O składzie chemicznym, własnościach 
i zastosowaniu materyalów wybuchowych bez
piecznych. 

N!! 52. a) Jf. Caspaar. Reforma sta(vstyki gór
niczej. Uwagi w sprawie reformy statystyki gór
niczej w Austryi mają na celu wykazanie po· 
trzeby jej uproszczenia przez opuszczenie tych 
danych szczegółowych, które, będąc w zaleiności 
od wielu czynników, nieobjętych statystyką, oka
zują się w rezultacie bezużytecznemi, gdyż nie 
pozwalają na wyprowadzenie wniosków uzasad
nionych. b) Buty żelazne Czeskiego Towarzy
stwa górniczego. Opis hut żelaznych Konigshof i 
Althutten oraz kopalni rudy żelaznej w Nuczitz. 
c) Materyaty wybuchowe bezpieczne (dok.). 

Stahl und Eisen (1907). N2 41. a) Huta Fry
deryk Alfred w Reillhausen. Objaśniony licznymi 
rysunkami i fotografiami opis huty, należącej do 
firmy Fryderyk Krupp. Tak ze względu na za. 
stosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych 
jak i warunków pracy hutę zaliczyć należy do 
zakładów wzorowych. 

N2 42. a) }. Kraus. O przygotowaniu i prze-

wozie piasków jormierskich w odlewniach (pocz.). 
Opis przyrządów do mielenia i przenoszenia pia
sków formierskich. Przygotowanie piasku for
mierskiego do zwykłych potrzeb. b) B . Osann. 
W sprm.'IJie tworzenia się narostów i wydzielania 
grajilu w skrzyni wielkiego pieca (pocz.). N a pod
stawie własnych badań, dokonanych w laborato
ryum, oraz odpowiedzi 9 hut żelaznych, nadesła
nych na pytania, zawarte w kwestyonaryuszu, 
ułożonym przez autora w sprawie tworzenia się 
narostów w spodzie wielkiego pieca, dadzą się 
wyprowadzić następujące wnioski ogólne: skoro 
spód wielkiego pieca zostanie uszkodzony, podle
ga w następstwie zmianom, skutkiem których 
bądź tworzą się na nim narosty, bądź wgłębienia; 
narosty znikają pod wpływem zmian, zachodzą
cych w procesi2 wielkopiecowym a zwłaszcza 
przy gorącym biegu pieca. Wolny bieg pieca 
sprzyja narastaniu spodu, gdyż wówczas naruszo
ną zostaje równowaga pomiędzy ilością ciepła, 
oddawaną przez metal skrzyni pieca, a ilością 
wody chłodzącej. Cegły węglowe bynajmniej nie 
zapobiegają tworzeniu się narostów. Mała zawar
tość węgla i fosforu w narostach tylko częściowo 
daje się objaśnić skutkiem powolnego zastygania 
masy metalicznej . Można w zupełności zapobiedz 
tworzeniu się narostów przez równomiernie do
prowadzaną dostateczną ilość wiatru oraz zasto
sowanie przesianego koksu. Zwiększenie ilości ko
ksu w namiarze raczej szkodliwy wywiera wpływ 
z tego względu, że umożliwia większy dopływ 
żelaza do skrzyni. Pożytecznem jest w razie nie
równego biegu dać ciężki nabój, zawierający tru
dno redukujące się rudy, oraz WJ1rowadzić dużą 
ilość wiatru. 

N2 43. a) Opis nowej stalowni tomasowskiej w 
hucie żelaznej Rothe Erde. b) B. Osann. W spra
wie tworzenia sie narostów i wydzielania grafitu w 
skrzyni wielkiego" pieca (dok.). -c) }. Araus. O przy
gotowaniu i prr.Jewozie piasków formierskich w odle
wniach (c. d.). Przyrządy do przesiewania starego 
piasku formierskiego i oddzielania żelaza. d) B. 
Neumann. Elcononziume z nau:enie przemy stu hut
niczego. Dane statystyczne o wytwórczości waż
niejszych metali w r. 1906 i porównanie ich z 
odnośneroi danemi za r. 1903. e) Ferrosilicium. Ce
lem oznaczania ilości krzemu w stopach żelaza z 
krzemem zalecano dl a użytku rzeczoznawców cel
nych sposób, oparty na określaniu ciężaru wła
ściwego. J. Rothe badał ten sposób i przekonał 
się, że jest mało dokładny. 

M 44. a) E. Heyn i O. Bauer. Prsyczyllek 
do wzetalografii surowca (pocz.). Badania nad prze
bieD"iem tworzenia się grafitu miały na celu okre
śle~ie temperatur, przy których zaczyna się i 
kończy proces wydzielania grafitu w surowcu. Do 
'tego celu użyto dwa szeregi prób. Szereg pierwszy 
zawiera{ 40fo, szereg drugi 1.5% krzemu. Pojedyn
cze próby ogrzewano do jednakowej temperatury 
1400° a następnie ochładzano powoli do pewnej 
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określonej tern peratury każdą oddzielnie, poczem 
raptownie ochładzano w wodzie. Wyniki otrzy
mano następujące: przejście surowca o zawartości 
4°/0 ze stanu cieklego w stały następuje w grani
cach 1143° do 1133; surowiec taki zastyga, jako 
surowiec bialy a grafit tworzy się w nim przy 
temperaturze 30 do 40°0 poniżej temperatury za
stygania; następnie w miarę obniżania temperatu
ry wydzielenie grafitu szybko zmniejsza się a po
niżej l 000° ustaje zupełnie. Surowiec o zawarto
ści 1,5°/0 krzemu zastyga w granicach 1205°
- 1105°. Wydzielenie grafitu rozpoczyna się 
przy temperaturze niżej o 20-30° a zupełnie usta
je przy 900°. b) Zloża rud żelaz11vch w gminach 
jukkasrarui i Gelliuare ol~Yf!KU Norrbottell w Ss'i.ve
cyi. Opis złóż rudy żelaznej w Kiirunavaara i 
Luossavaara. c) }. Krauss. O przyg otowaJtiu 1 prze
·woz ie piasków formiersl?ich (dok.). Opis przyrządów 
do suszen ia pi asku. d) P. Vahle. Uwagi krvtyczlle 
o przepisach bez pieczdtstwa ursc:d.se1ł ele!.:trvcznych. 
e) Hinrichsell. Elektroli(ycz Jza teon·a rrł.sewie11ia że

laza. Streszczenie pracy S. Cushmana, zamiesz
czoneJ w czasopiśmie !roll Age. Autor na podsta
wie badań nad rdzewieniem stwierdził sluszność 
teoryi elektrolityczn ei, według której żelazo pod
lega rdzewieniu w czystej wodzie, a to pod wpły
wem dzia1ania prądu galwanicznego, przyczem 
żelazo łączy się z tlenem na tlenek żelazawy a 
wodór wydziela s i ę swobodnie. W dalszym cią
g u działaniem t lenu atmosferycznego tworzy się 
tlenek żelazowy a wreszcie wodorotlenek żelaza . 
Stoso\vnie do teoryi elektrolitycznej roztwory, 
zawierające duże ilości jonów wodoru a więc 
przeclewszystkiem kwasy, przyspieszają rdzewie
nie. Alkalia powstrzymują rdzewienie, gdyż, za
wdzięczając im, ilość j onów wodoru w roztworze 
stosunkowo podlega zmniejszeniu. Coshman prze
konał się, że żelazo czyste i jednorodne w wyso
kim stopn iu opiera się rdzewieniu; przyspiesza 
natomiast rdzewienie żelaza obecność metali, 
zwłaszcza różniących się od niego własnościami 
elektrochemicznemi. 

N!! 45. a) H. Weddillg. !lldullcyjny piec elek
trvc.suy Rocłzlinga i Norleuhausera. Opis pieca, bę
dącego odmianą pieca Kjellina. Wlasnośei che
miczne i ±izyczne wytwarzanego żelaza. Sposób 
Rochlinga i Rodenhausera nadaje się zwłaszcza 
do ostateczn ego oczyszczania metalu gotowego, 
usunięcia pozostałych w nim domieszek szkodli
wy'3h i wprowadzenia dowolnej ilości węgla. Spo
sób ten w zupełności może zastąpić proces tyglo
wy, gdyż równie dobrze usuwa gazy z metalu, 
nie wprowadzając uatomiast krzemu, który ze 
ścian tygla przedostaje się do metalu. Sposób ten 
opłaca się w zastosowaniu do wyrobu dużych ilo
ści. b) A. Schmid. Usuwanie siarki i żelaza w in
dukcyjnym piecu Kjellilla. Autor przekonał się, że 
usuwanie siarki z żelaza, wytwarzanego w piecu 
elektrycznym, odbywa się nie dzięki wysokiej 
temperaturze pieca ani też pod wpływem żużla 

zasadowego, lecz działaniem prądu zmiennego, prze
pływającego przez kąpiel metaliczną, zawierającą 
rudy żelazne utlenione. Zapomocą przykładów 
autor objaśnia proces usuwania siarki w piecu in
dukcyjnym Kjellina. W skład naboju wchodziły 
materyaly, bogate w siarkę. \VytwR.rzany metal 
zawierał nieznaczne tylko iloś ci siarki, a żużel 
nie zawierał jej wcale albo prawie wcale. Autor 
tłumaczy to w ten sposób, że siarka, utleniona 
kosztent tlenu, zawartego w rudzie, ulatnia się, 
jako dwutlenek siarki. Zauważyć należy, że usu
wanie siarki w wyżej podany sposób może mieć 
miejsce tylko wówczas, gdywsklad naboju wcho
dzi ruda żelazna. Autor jest zdania że reakcya 
utlenienia si<Hki powstaje wyłącznie pod wpły
wem działania prądu zmiennego. c) F . Freise . Hut
llictwo w staro.f!ytności (pocz.). Tre ści wy obraz tech
niki hutniczej w starożytności. O materyałach 
surowych, piec.ach hutnit.:zych i urządzeniu hut 
żelaznych. d) E. Heyn i O. Bauer. Pv.sycs_vnek do 
metalografii surowca (dok.). Wielokrotnie stwier
dzony fakt , że temperatura topienia się surowca 
szarego różni się od temperatury zamarzania te
goż, daje się objaś nić w ten sposób, że nawet 
ciemnoszary surowi ec w stanie płynnym nie za
wiera jeszcze grafitu , który wydziela się dopiero 
po przejściu w stan stał'y. \V końcu artykułu au
tor zamieszcza uwagi z powodu prac, traktują
cych o zjawiskach, zachodzących podczas prze
choozenia surowca szarego lub białego ze stanu 
cieklego w stały. e) B. Osamz. Wvjaśnienie lta 
drod.se doświadczalnej przvc.svny usd~od.seń szybu 
wielki~ go pieca. Doświadczenia, wy konane przez 
autora, potwierdziły pogląd, że uszkodzenia ce
gieł szybu wielkiego pieca powstają pod działa
niem węgla, wydzielającego się z tlenku węgla 
podczas reakcyi, odbywającej się stosownie do 
równania 2C0=C+C0 2• 

N!! 46. a) T .. Vaske. Nowe urz qdsenia w austry· 
ackich hutach żelasnvch (pocz.). Autor daje tl·eści wy 
opis i ocenę ważniejszych urządzeń, dokonanych 
w ostatnich czasach w hutach żelazny cl: w Au
stryi. Opis urządzeń nowych w hucie Witkowi
ce. W oddziale wielkich pieców czynne są dwa 
piece nowe, każdy o wytwór~zości 400 t surowca 
na dobę. Pochyły wyciąg gichtowy zaopatrzony 
.iest w elektryczną maszynę wyciągową systemu 
Ilgnera. Gichta zamyka się zatworem podwój
nym; dla równomiernego rozdzi ału materyałów 
na g ichcie znajduje się rozdzielacz mechaniczny. 
Wszystkie przyrządy dzialąją samoczynnie; na 
gichcie nie pracuje ani jeden robotnik. Ogrze
wacze wiatru systemu Cowpera -Boeckera mają 
w przekroju 7 m a 33,5 m wysokości. Potrzebną 
ilość powietrza dostar()zają 2 maszyny wiatrowe 
każda na 1600 MK; są to czterosuwne maszyny 
bliźniacze o działaniu obustronnem, mogące pra
cować gazem wielkopiecowym lub gazem z pie
ców koksowych. Gaz, oczyszczany systemem 
Hesbacha z Witkowie, zawiera 0,02 gr pyłu w 
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1m3 • W oddziale odlewów ze stali ustawiono pra
sę kowalską na 4 500 t dla obróbki bloków wagi 
15-60 t na wały okrętowe i maszynowe. Skok 
prasy wynosi 2 500 mrn; liczba skoków na minutę 
40. Cementowanie i h artowanie pocisków odby
wa się sposobem Miedetzkyego i Spitzera. Spo
sób polega na rozkładzie węglowodorów przy 
odpowiedniej temperaturze na węgiel, wodę, dwu
tlenek węgla a względnie tlenek węgla; wydzie
lający się węgiel zostaje pochłonięty przez roz
żarzoną powierzchnię metalową. Sposób ten za
stosowany jest do cementowani~! płyt pancernych. 
Rury bez szwu wytwarzane są wyłącznie dla pa
rowozów systemem Ehrharda. W projekcie jest 
budowa oddziału do wyrobu rur o większej śred
nicy systemem Steefela. Gaz wodny do spawania 
wytwarzany jest systemem Deiwiek Fleischera. 
Do wyrobu rur o cienkich ścianach zastosowano 
spawanie prądem elektryP-znym. W y rób beczek 
dla nafty, benzyny i spirytusu z blachy żelaznej 
spawanej odbywa się w ezęści według sposobu 
Bernadosa, w części zaś według Thom sona . Pro
jektuj e się budowa stalowni i wakowni według 
najnowszych wymagań techniki. b) G. f?ietkot
ter. U piecach do odweglania 1UyYobótu lanych z 
surowca. Pieee do odw"ęglan ia naj częściej posia
dają paleniska dla węgla kamiennego, rzadziej 
zaś dla koksu. vV ostatnich czasach poczęto uży
wać palenisk gazowych, które jednakże z powo
du znacznych kosztów urządzenia są korzystne 
tylko w dużych fabrykach. }'irma Rannemann 
i Sp. w Diiren buduje małe piece, urządzone cał
kowicie na powierzchni ze sklepieniem odejmo
wanem. Ta sama firma buduje piece w połowie 
tylko nad powierzchnię, wystające ze sklepie
niem stałe10. Piece firmy Poetter w Dortmun
dzie, opalane gazem zasługują na uwagę ze wzglę · 
d u na to, że spalanie węgla od bywa się ekono
miczniej oraz istnieje możność regulowania tem
peratury. Nie bez znaczenia jest także większe 
zabezpieczenie garnków od utlenieni a, gdyż wply
wa to na ich trwatość. c) F. Freise. Hutnict1uo 
w starożytności (c. d .). O miechach i innych przy
rządach pomocniczych. Procesy, stosowane do 
wytwarzania żelaza. 

NQ 47. a) O. Thallner. CZ)'S lość stali w zależ 
ności od sposobu wytwarza11ia i proces eleldroter
mic.'<J ny. Wypowiedziawszy ogólne uwagi o war
tości różnych sposobów wytwarzania stali , opar
tych bądź na zastosowaniu chemicznie czystych 
materyałów surowych, bądź na ulepszeniach, któ
rych celem jest wyrób stali czystej pod wzglę
dem chemicznym, autor charakteryzuje znaczenie 
w tym zakresie elektrotermicznego sposobu wo
góle. Piec elektryczny daje możność zupełnego 
opanowania procesu tworzenia się żużla oraz 
oczyszczenia metalu od fosforu, siarki i tl en u w 
stopniu, nie dającym się osiągnąć innymi proce
sami wytwarzania stali z materyałów jednakowej 
wartości pod względem chemicznym. b) T. Naske. 

Nowe urzq.dzenia w austryackiclz hutach żelazuych. 

Opis huty żelaznej w Trzyńcu. Z nowych urzą
dzeń zasługują na uwagę: urządzenia przewozowe, 
stanowiące połączenie kolejki linowej z elektrycz
ną, zapasowa maszyna wiatrowa, turbo-wentylator 
Parso nsa, zakład do spiekania mialkich rnd i usu
wania z nich siarki przez \\ yprażenie, elektrycz
na walcownia zwrPtn a i nowa stalownia marte
nowska. c) F. Freise. Hutnictwo w starożytności 
(dole) . Wytwory przemysłu żelaznego i wytwo
ry uboczne. d) Steger. Zte przewodniki ciepta, sto
sowane jako materyaly budo wla11e ·w hutnictwie. 
Najprostszym środkiem, zabezpieczającym od stra
ty ciepła przez promieniowanie jest powietrze 
atmosferyczne, zamknięte pomiędzy dwiema ścia
nami. Ponieważ nie zawsze da się ono w ten i'po
sób zastosować, więc w '"ypadkach odpowiednich 
używane są cegły porowate, któreroi obmurowy
wa s ię miejsca, zagrożone stratą ci epła przez pro
mieniowanie. Znan e są powszechnie cegły z zie
mi okrzemkowej, s kładaJącej się z prawie czyste
go bezwodnika krzem owego. Ponieważ ziemię 
okrzemkową nie wszędzie można utrzymać po ce
nie przystępnej, więc zwrócono się do innych 
materyałów, k tóre, aczkolwiek same nie stanowią 
dobrego środka izolacyjnego, lecz po odpowie
dniej przeróbce stają siy zlymi przewodnikami. 
Najpospolitszym materyalem jest g lina. Po do
kładnem zmieszaniu z miałko rozdrobion eroi cia
łami organiczneroi i wypaleniu ~lina staje się 
porowatą. e) Amerykm~slde sposoby anali~vczne do 
oznaczania l~rzemu , siarki, fosforu, mallgallu, węgla 
i grafitu w surowcu. Sposoby analityczne, opra
cowane przez komisyę Towarzystwa American 
Foundrymens Association, jako metody normalne. 

W. K. 
Promyszlennost' i Torgowla. NQ l (N owe 

pismo, wydawane przeE Rad ę Zjazdów przedsta
wicieli przemysłu i handlu*). Rosyjski przentysl i 
handel. Rolnictwo w Rosyi miało w r. 1904-ym 
5 492 miliony rubli obrotu a przemysł i handel 
3 709 milionów rubli. Przemysł i handel daje 
utrzym anie 30 milionom ludności w Rosyi. Poda
te!;: przem1·stowy podlug prawa z duia 2 stycz nia r. 
l 906. Istota prawa z dnia 2 stycznia r. 1906. Po
datek , wypływający z prawa powyższego, jest po
nad siły dla krajowego przemysłu i handlu. Pra
wo powyższe jest bardzo niesprawiedliwe odnoś
nie do pracujących w przedsiębiorstwach, obo
wiązanych do ogłaszania swoich sprawozdań . 
Projekty komisyi finansowej w Izhie Państwo
wej. Treść referatu Rady Zjazdów przedstawicie
li przemysłu i handlu, złożonego członkom Izby 
Państwowej. ZawartośG' 111iifdzyuarodowego ł_vll!m 
pieuirżneKo. Rosya jest naj biedn iejszym krajem 
na kuli ziemskiej. Zawartość międzynarodowego 
rynku pieniężnego w ubiegłych dziesięciu la tach 
zn acznie podniosła się. Powiększa się udział kapi-

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1907, M 21, str. 554. 
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tałów wolnych w pożyczkach państwowych 
prywatnych. W lat ach najbliższy ch można spo
dziewać się napływu kapitałów na pożyczki pań
stwowe i prywatne w Rosyi . Drogi żelazne w Ro
s_vi. Sieć dróg żelazny ch stanowi najleps""y wskaź
nik kultury kraju . R 0sya posiada bardzo mało 
·dróg żelaznych. Uzdrowotnienie ekonomiczne 
Rosyi należy rozpocząć od energicznego roz
woju komunikacyi kolejowych i wodnych. Pod
niesienie taryfy pasa ~erskiej. Międzynarodowa lw ll
'l.r.Je nc ya cukrowa w Brukseli. Dr.sewo w handlu mie
dzyu-arodowym. Międzynarodowy h a11del drzewem. 
Stan obecny tego handlu. Zapasy drzewa. W zrost 
spożycia drzewa. Kraj e, sprzedające drzewo . Wy
czerpywan ie się bogactw 1P-śnych . Znaczenie Ro
syi, j ako kraju, posi adającego znaczne zapasy 
drzewa. Kryzys czekoladowy. Powst<~ nie i dziatal
ność organizacyi .zjazdów przedsta wicieli przemystu 
i handlu. K westya praktyki svndy!.·atowej. U strój 
sy ndykatów. Rozw ój syndykatów za granicą. i w 
Rosyi. Syndykat i spożywcy . Ka111pania .<:bożowa 
w r. 1907-ym. Kredyt ballkowy w Rosyi. Pr.<: vszta 
konjerencya w Berlillie. Rynek pielli~żny. Podroże
nie kredytu. Wysokie normy dyskontowe i przy
czyny tego zj awiska. Kry zys w Ameryce. Wpływ 
wysokich cen z boża na bilans zewnętrzny Rosyi. 
Kurs waluty zagranicznej. Zabezpieczeni e ru bla 
kredy towego. R_vnell papierów procentowych . Rynelz 
culzro wy. Rynelz żelazny . Rok 1907 zalicza się do 
bardzo niepomyślnych dla przemysłu żelaznego 
w Rosyi. Ural, który w początku roku pod niósł 
ceny blach y dachowej, w końcu roku ujawnił dą
żenie zniżkowe. W Królestwie Polskiem pod wzg l ę
dem zamówień spra wy stały bardzo źle. N ajlepiej 
stosunkowo działo si ę na Południu H.osyi, gdzie 
wytwórczość surowca podniosła się a eeny waha
ły się od 42 do 44 kop. za pud; znaczne ilości 
s urowca z Południ a Rosyi sprzedano za grani cę, 
gdzie z powodu rozwoju przemysłu wzrosło zapo
trzebowanie surowca, które vozwoliło przemy
słowcom rosyjskim pozbycia się zapasów. Z wy
tworów poszczególnych należy zaznaczyć, że za
potrzehowanie belek było bardzo słabe a ceny 
wynosiły l r . 27 k. - · l r. 35 k. za pud w miej
scach wytwórczości; spożycie rocz ne belek w ca
łej Rosy i wynosi ty le, ile w jednym Berlinie. O 
ile stan rynku pi eniężnego poprawi się, spodzie
wać się należy wzrostu zapotrze bowania rur wo
dociągowych, ponieważ wiele miast w Rosyi 
projektuje urządzeni e wodociągów i chodzi tylko 
o umieszczenie obligacyi. Z powodu zmniejszenia 
się budowy dróg żelaznych bardzo zły stan przed
stawiał handel szynami i przemysłowcy rosyjscy 
zmuszeni byli szukać zbytu za granicą. Najlepiej 
względnie przedstawiał się rynek blachy da0ho-

wej, lecz tu w niedługim czasie spodziewać się 
należy wzrostu wytwórczości powyżej popytu. 
Stan ry nku międzynarodowego do jesieni był 
bardzo ożywiony i ceny trzymał"y się na pozio
mie wysokim; w jesieni z powodu kryzysu pie
niężnego ceny spadły i należy przewidywać, że 
przemysł żelazny Europy zachodniej znajduje się 
w przededniu kryzysu. Rynek w~glowy. Stan ryn
ku węglowego w przeci ąg u całego roku ubiegle
go przedstawiał si ę ba rdzo pomyślnie. Zapot rze
bowanie węgla w całej Europie było bardzo du
że i ceny trzymały się na poziomie wysokim. Na 
pomyślny st an rynku węglawAgo w Rosyi wpły
nął brak opalu naftowego i zastąpienie nafty 
przez węgie l na \vielu drog ach żelaznych oraz w 
okręgu przemysłowy m Rosy i środkowej. W ysokie 
ceny węgla w Europie zachodniej pozwoliły n.a 
sprzedaż znacznych il ości węgla poludniowo-rosyJ
skiego do Austryi. \V jesieni r. 1907 przemysł 
węglowy na Południu Rosyi i w Królestwie Pol
skiem nie odczuwał braku wagonów, co w innych 
latach w ty m okr esie czasu zwykle miewało miej
sce;*) poprawę przypisać n ależy dzi ałaln ości ko
mitet ów okręgowy ch . Rynek bawetniany . R ynek 
rvblly. Handel zewnetr.<: Jty Rosyi za pierwsze 9 mie
sfecy r . ! 907. Fraclzty !.:olejowe. S prawy handlu i 
prz emystu 'l.U instvtucyach pra wodawc:;ych. D.<:iatal-
1tość organizac l"i sjJolecz llych przemystowo-handlo
wych. Zj azd XXXII przemysłowców górniczych 
Połud nia Rosyi. D2ialalność Rady Zjazdu prze
mysłowców górniczych Uralu w r. 1907. Zj azd 
XIV przemysł"owców g órniczych Uralu. Zj azd 
VIII młynarzy. Dzi ałalność Zarządu Stowarzy
szenia cukrowników w Rosyi w r. 1907. Dziaial
ność R ady Stowarzyszeni a wytwórców lnu w Ro
sy i. Wyjaś 1tienia Senatu Rzqdzqcego. Ozy wydat
ki organ izacyjne (urządz e nie przedsi ębiorstw i na
byeie pra wa ich eksploatowania) podlegają opła
cie podatku procentowego? Normy um orzenia 
wartości rurociągów . Pośrednict wo sylldykatów. 
Rola robot11iczych zwiqzl~ów zawodowych w Europie 
zachod11iej. Wnioselz wytwórców czekolady. 

Gazeta Przemysłowo-Handlowa••). NQ l. Po
datek przemyslowy 'Wedlug nowego projelztu ustawy. 
Instytucye podatkowe. Podatek przemysłowy za
sadniczy. Podatek dodatkowy. O polożeniu 'l.r.J Ło
dz i. Z Rady Zja :;dów przedstawicieli przemystu i 
haudlu. Opodatkowanie z arobku osobistego. Z ryn
ków pienieżnych i g ietd. Spra wozdauia towarowe . 
.11emoryal ·Kota przemyslowców w sprawie projektu 
podwyżki taryf prz ewoz owych 11a węgiel (pocz.). 

*) Odnośni e •lo Królestwa Polskiego myli s ię pod tym wzglę
dem Promyszl ennost ' i Torgowl a, dowodem cze~o słu~a, dane, ogła
szane co miesi9tc w PrzAglą.dzie Górniczo-Hutn1c~ym. 

**) Nowe pismo, wydawane przez Koło nrzemysłowców w 
Warszawie: · 

Pamiętnik zjazdu l-go górników polskich w Krakowie, 

wydany z funduszów na cele zjazdu pod redak
cyą Zdzisława Kamińskiego, Lwów 1907*). 

*) Przegląd Górniczo-Hutn iczy, r. 1906. ;,-,; l , str. 51 , X. 3, str . lllO, 
» 8, str. 252, M 10, s tr. 296. 

Pamiętnik zawiera: 

Część I . Przedmowa. 
Program zjazdu górników 

Działalność wstępna. 
polskich w Krakowie 

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



88 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1908 

d. 4 - 7 października r. 1906. Przebieg zjazdu. 
W ystawa górnicza. Glosy prasy. ' 

Część II zawier a wygłoszone na zjeźd:o:ie od
czyty (niek1.ó re z odczytów były wydrukowa ne w 
Prz eglqdzie Górnico-Hutniczym), mianowicie: 

l) Stanisław K (,ntkiewicz. Dąbrowskie za
głębie węglowe. 

2) Kazimierz Srokowski. Przemysł węglowy 
w Królestwie Polskiem ( Pn:;eglad Górn ic.'Jo-Httfni-
czy, r. 1906, M 8, str. 231). · 

3) Kazimierz Srokowski. Przemysł cy nko
wy w Królestwie Polskiem ( Przeglqd Gómiczo
Hutniczy, r. 1906, J'i~ 9, str. 255) . 

4) Rom an Rieger. O od budowie maszynowej 
cienkich pokładów węgla. 

5) Józef Kiedroń. O potrze bie szkoły gór
niczej w zagłębiu Cieszyńsko-Krakowskiem. 

6) J erzy Buzek. Zużyc i e koksu w piec::t.ch 
kopul owych (Przeglqd Gór11icw - Hutnic.'J_v, i. 1907, 
M l, str. 1). 

7) Stefan Bartoszewicz. Historya i stan eko
n omiczny przemysłu naftowego w Gali cy i. 

Kronika 
Bilans Towarzystwa akcy_jnego Sosno

wieckich fabryk rur i żelaza. W M 51-ym z 
roku 1907 Wiestnika Fillal/sow, Promyszlemwsti i 
Torgnwli ogłoszony został bilans Towarzystwa ak
cyj n ego Sosnowieckich fabryk rur i żelaza za rok 
1906/7 (za czas od l lipca r. 1906 do 30 czerwca 
r . 1907). To warzys two w okresie sprawozdawczym 
miało wpływów 8 208 316 ru b., wydatków 7 494 851 
ru b., zysk brutto wynosił 713 466 rub., a łączn i e 
z pozostalością zysku z roku 1906/6 w sumie 22 015 
rub. razem 735 480 rub., które postanowion o po· 
dzielić w sposób 11 astępujący: na fundusz amor
tyzacyjny 486 701 ru b., na kapitał zapasowy 35 673 
ruh., dla człon ków zarządu 9 654 rub., na kapi
tał r ezerwowy opłnty podatku przemysłowego 
10 863 rub., na dy wiclenclę 180 000 rub. (3%) , resz
tę 12 689 rub. postanowiono za li czyć do zysków 
roku następnego. Stan czynny bil ansu sklacLt s i ę 
z pozycyi następuj ących: majątek ruchomy i nie
ruchomy 6 921 073 rub., zapas materyał'ów i wy
tworów 2 288 453 rub., g otówka w kasie 22 697 
ru b., weksle 59 476 rub., papiery procentowe i 
przekazy 66 380 rub., dłużnicy 1642 698 ru b.; sta n 
bierny: kapitał zakładowy 6 000 000 rub., fundusz 
amortyzacyjny 3118569 rub., kapital zap aso wy 
649 564 rub., wierzyciele l 019 537 rub., zysk 213 106 
rub. H. 

Bilans Towarzystwa wielkich pieców i za
kładów żelaznych Ostrowieckich. '\V M 01-ym 

8) J an Zarański. O odwodnien iu kopalń wę
g~a w Jaworznie po k atastr ofie w dniu 25 g rud
m a r. 1902. 

9 ) Zdzisław Kamiński . Poezya w życ i1J gór
nika (Pr.ee~Ęlqd TechlliCBIIY, r. 1906, N!? 49, st r. 541). 

10) J ózef Przedpelski. Czytelnia Polska aka
demików górni czych w Leoben. 

11) Stanisl'aw Łaszczy ński. Materyały wybu
chowe, zawierające chlcrany al kaliezne. 

] 2) Bolesł'aw Leonhard. Kilka uwag o wydo
bywaniu drzewa w kopalniach węgla, na l eżących 
do Gwarectwa J a worznickiego w Jaworznie. 

13) Leon Syroczyńs ki. P obk a bibliografia gór-
niC za. 

Część lii. Komitet zjazdu g órników pol
skich. Spr awozd a nie ka so we Komitetu zjazdu. 
Wykaz firm i osób pryw at nych z okręgu Draho
hyckiego pod komitetu zjazdu, które złożyły su
my pi e niężne na cele zjazdu. Spis przedmiotów, 
wystawionych i wchodzących w skład .Przeglą
du graficznego wytwórczośc i g/)rniczej w Polsce". 
Spis uczestników zjazdu. 

bie?ąea. 
~ 

z roku 1907 czasopisma Wiestnik Finallso w, Pro
m_yszlemzosti i Torgawii ogłoszony został bilans 
Towarzystwa wielkich pieców i zakładów żelaz
nych Ostrowieckich za rok 1906/7 (za czas vd l 
li pca r. 1906 do 30 czerwca r. 1907). Towarzy
stwo w okresie sprawozdawczym przyn iosło 208317 
rub. zysku brutto, l': którego pokryto: utrzymanie 
biura zarządu 32 400 rub., u trzyman ie szpitala 
32 045 rub., utrzymani e szkół 7 87 1 rub., procenty 
67 901 ru b., ubezpieczenie od ogni a 10 322 rub., 
kasa zapomogowa dla p racown ików 3 377 rub., 
pozostało zysku czystego 54 401 rub ., a łącz nie z 
pozostalością zys ku z r oku 1905/6 w sumie 5 022 
rub., r azem 59 423 rub. , które postanowiono po
dzielić w sposób n astępujący : na umorzenie bu· 
do w li i maszyn 8 160 ru b .. na gratyfikacyę dla 
p racuj ący0h 6 000 rub., 11a ubezpi ecze nie, zapo
mogi i emerytury d la. ro bot ników 10 000 rub., po
zostale 35 263 ru b. post anowiono zali czy ć do zys
ków na rok następny. t) ta n czynny bil ansu skra
da się z pozycyi n astępujących: ziemia 57192 rub., 
budowle 1127 336 rub., maszyny 2 038 633 rub., 
zapasy materyalów l 286 745 rub., pólwyroby 
466 300 rub., magazyn '<."ysy lający 330 008 rnb., 
gotówka w kasie 29 611 rub .. vap iery wartościo
we 51 960 rub., weksle 62872 r ub., kaucye 176 650 
rub., dłużnicy 1 287 551 rub.; stan biern y : kapitał 
zakładowy 2 000 000 rub., fundusz amortyzacyjny 
1 572 562 rub., kap i tał zapasowy 1 735 000 rub. , 
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kapitał z·apasowy specyalny 300 000 rub., kapitał 
ubezpieczeniowy 100000 rub., fundusz zapomogo
wy dla ,pracujących i robotników 18158 rub., 
fundusz ubezpiecżeniowy i emerytalny dla robo
tników 4 413 rub., weksle, złożone jako kaucye 
176 650 rub., dywidenda niepodniesiona 1380 rub., 
wierzyciele 947 161 rub., pozostalość zysku z ro
ku 1905/6 5 022 rub., zysk czysty 54 401 rub. 

H. 
Zjazd III-ci przedstawicieli przemysłu i 

handlu. Dnia 18 marca r. 1908 odbędzie się w 
:Petersburgu Zjazd III-ci przedstawicieli prze
mysłu i handlu. Projekt programu zjazdu obej
muje punkty następujące: l) W y bór komisyi dla 
sprawdzenia pełnomocnictw przybyłych na Zjazd 
osób. 2) Wybór pr.ezesa Zjazdu, zastępców i se
kretarzy. 3) Sprawozdanie z działalności Rady 
Zjazdów: a) w sprawach robotniczych; b) w spra
wach, dotyczących podatku przemysłowego i do
chodowego; c) w sprawach kolejowych; d) w in
nych poruszonych przez Radę Zjazdów sprawach. 
4) Sprawozdanie rachunkowe Rady Zjazdów za rok 
1907, i budżet wpływów i wydatków na rok 1908. 
5) Sprawozdanie Komisyi Rewizyjnej. 6) Wybór 
19 członków Rady Zj azdów zamiast ustępuj ących 
z kolei. 7) Wybór członków Koń1isyi Rewizyjnej. 
S) Wniosek Rady Zjazdów w sprawifl pewnych , 
pożądanych zmian w statucie zjazdów. 9) Wnio
sek Rady Zjazdów, dotyczący pro,łektów prawo
dawczych Ministerstwa handlu i przemysłu w 
sprawach robotniczycl1. 10) Sprawa polityki hall
dlowo-przemysłowej rządu. 11) Wniosek Rady 
Zjazdów, dotyczący projektów obciążenia prze
mysłu i handlu podatkiem dochodowym i prze
ID.) słowym. 12) Wniosek Rady Zjazdów, dotyczą
cy udziału przemysłowców rosyjskich w urzą
dzanej przez Ministerstwo handlu i przemysłu 
wystawie międzynarodowej środków dla zapobie
gania wypadkom nieszczęśliwym w zaJdadach 
przemysłowych. hygieny przemysłowej i ubez
pieczenia robotników. 13) W nioski uczestników 
Zjazdu. S .. 

Zatwierdzenie nadania górniczego. N a 
imię p. ARKADYUSZA SzTALA zatwierdzone zostalo 
nadanie górn icze Z ofia przestrzeni 499 760 sążni 
kwadr. na wydobywanie galmanu na gruntach 
wsi Tuczna Ba ba i Zabkowice oraz lasu rzado
wego Tuczna Baba (w ·powiecie Będzińskim, "gu
bernii Piotrkowskiej). Pomienione nadanie gra
niczy: od północy z gruntami wsi Trzebiesławice 
i Tuczna Baba oraz lasem rządowym, od wscho
du z gruntami wsi Tuczna Baba, od poludnia z 
gruntami wsi Łosień i Ząbkowice , od zachodu z 
gruntami kolei Warszawsko- Wiedeńskiej i mają-
tku Wygiełzów. S. 

Warunki techniczne dostawy węgla dą
browskiego dla dróg żelaznych Nadwiślań
skich w r. 1908-ym*). § l. Węgiel kamienny 

*) Przegl~Ptd Górniczo-Hutniczy, r. 1007, M ll3, str . 605-606. 

powinien być wydobyty z tych kopa,lń, szybów i 
pokładów, które wymienione są w zawartej na 
dostawę umowie, lub z tych, z których dostawa 
będzie dozwoloną przez naczelnika dróg żelaz
nych. 

§ 2. Węgiel powinien pochodzić ze świeże
go wydobycia, t. j. być takim, który leial po wy
dobyciu go z pokładu do czasu wysyłki nie wię
cej, niż 2 miesiące, i nie podległ samozapaleniu 
się. 

§ 3. ·węgiel powinien być suchy, bez lodu 
i ś_niegu;_ normalna ilość wilgoci może wynosić 
naJwyżeJ 10% wagi samego węgla. Wilgoć okre
śla si ę na stacyi wysyłającej lub na stacyi od
biorczej (w tym ostatnim wypadku węgiel należy 
brać d0 prób z wagonu krytego) zapom'ocą susze
nia rozdrobnionego u·przeclnio węgla pod kloszem 
nad kwasem siarczanym w przeciągu trzech dób 
w temperaturze pokojowej. Za przewyżkę wil
goci ponad ilość normalną nie placi się i w myśl 
tego z dosta1'czonej ilośei węgla dok on uje się od
powiednie potrącenie z ceny węgla razem z prze
wozem. 

§ 4. Ilość siarki (szkodliwej i nieszkodliwej 
razem ) w węglu nie może przenosić 1,50°/0 • 

§ 5. Przy przesiewaniu węgla przez sito (z 
otworami kwadratowymi o bokach l") nie powin
no przechodzić miału więcej niż 60fo wagi wzię
tego do przesiania węgla. Jeżeli dostarczony 
węgiel daje więcej niż 5% miału, wówczas pod
legająca zapłaceniu waga węgla zmniejsza się o 
taki proeent, o jaki waga miału przenosi 5°/0 

węgla, wziętego do przesi ania. 

§ 6. Przy spalaniu węgla w palenisku kotła 
stalego węgiel nie powinien dawać więcej niż 10°i0 

na wag~ popiołu i węgla zżużlowanego. Jeżeli 
po dokonaniu spala.nia próbnego okaże się więcej 
niż 100fo lecz nie więcej niż 12°/0 popiołu i żużla, 
wówczas cena węgla zmniejsza się o 1

/ 2°/0 za każ
cle 1

/ 2% popiołu i żużla powyżej lOOfo; przy za
wartości w węglu powyżej 12% na wag9 popiołu 
i żużla węgiel odrzuca się. 

§ 7. W celu dokonania wymienionej w § 6 
próby węgla odkłada się z wybranych wagonów 
po 20 pudów węgla, z których polowa z wyboru 
dostawcy a polowa z wyboru komisyi odbiorczej. 
Rezultaty prób, dokonanych z wybranym w ten 
sposób węglem, uważane są za odnoszące się do 
całej dostarczonej partyi węgla, z której te pró
by byly wzięte, i zgodnie z tymi rezultatami wę
giel albo przyjmuje się, albo odrzuca się, albo 
potrąca się odpowiedni proeent z danej partyi. 

§ 8. W razie zawartości siarki lub popiołu 
powyżej wymienionych 11

/ Ofo i 10%, lecz nie wy
żej 2% siarki i 12% popiofu, można nadmiar jed
nej domieszki pokrywać przez obniżenie drugiej, 
licząc 1

/ 2%_ siarki za 1% popiołu. 
§ 9. Za węgiel, użyty do prób, dostawca 

otrzymuje należność podlug ceny umówionej, t. j. 
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waga tego węgla nie potrąca się z wagi dostar- stawcy. zawiadomionego o braniu prób, nie wstrzy-
czonej !Jartyi. muje czynności komisyi . 

§ 10. Branie węgla dla prób laboratoryj- § 1 ~. W razie niezgodzenia się dostawcy na 
nych z każdej ?ostarezonej partyi dokonuje się rezultaty pierwszej próby dokonuje się ostatecz
wprost z wagonow. na próba powtórna w laboratoryum kolejawem 

§ 11. Dla prób laboratoryjnych węgiel bie- albo w labaratoryach wyższych zakładów n8.uko
r ze się z 20 różnych miejsc wagonu w ilości oko- wych lub towarzystw naukowych, z wybo1·u za
lo 10 funtów z każdego miejsca, rozdrabnia się rządu dróg żelaznych, lub dostawcy, do czego za
na kawałki wielkości do 

1
/ 2" i miesza się na po- rząd używa próby, wzięte w myśl § 11-go. Bada

dlodze lub w skrzyni żelaznej. Z 10 różnych nie na życzenie dostawcy w la.boratoryum obcem 
miejsc tej warstwy bierze się razem l pud węgla , (nie k olejowem) dokonywa się na rachunek do
który rozdrabnia się na mniejsze kawalki wielko- stawcy. Nieprzybycie dostawcy uważa się za 
ści najwyżej 1/s" a następnie znowu miesza się; przyznanie przez niego rezultatów pierwszej 
otrzymany w ten sposób l pud węgla dzieli się próby. 
na 4 próby po 10 funtów każd a , kt6re opieczęto-
wywują się pieczęcią urzędową a na ży czenie do- § 13. Zawartość wilgoci w węglu, otrzyma
stawcy i jego pieczęcią . Jedna z prób posyła się na przy pierwszej próbie w labaratoryurn kolejo
do la boratoryurn kolei, druga -wydaje się dostaw- wem, uważa się za oshteezną i wilgoć, znalezio
cy; pozostale dwie idą do z a rządu kolei na wypa- na przy powtórnem badaniu, nie ma wpływu na 
dek potrzeby powtórzenia prób. Branie prób do- obra.chunek z dostawcą. 
konuje się wyłącznie w składach węgla w War- § 14. Na wykonanie badań węgla na spala
szawie w obecności dostawcy lub jego pełnomoc- nie i na analizę chemiczną w labaratoryurn prze
nika n::tjpóźniej w przeciągu 5 dni, lieząc od dnia znacza si ę najwyżej dwa tygodnie czasu, licząc 
przybycia wagonów z węglem; nieprzybycie do- od dnia wzięcia próby. 

Liczba maszyn wrębowych w Stanach Zjednoczonych i Anglii. 

Kraj Rok 

Wytwórczość 

węgl a k amien
nego (bez an -
tracytu) ty
sięcy pudów 

Liczba ma
szyn wrębo

wych 

Za pomocą ma
szyn wrębo
wych wydo

byto ~ęg l a ty
sięcy pudów 

Przeciętna 

wydajność 

roczna jednej 
maszyny ,,· rę

bowej (w pu-
dach ! 

::;tosunek pro
~entowy wy
twórczośc i 
węgla zapo
mocą n1aszyn 
wrębowych do 
wYtwórczości 

ogólnej 

Stany Zjednoczone 1904 15395100 7663 4354770 568290 2ą ·~ 
" 1905 16 492 300 9184: 5 728160 623 710 34 " 
" 1906 18 590 000 lO 212 6 584 150 644 770 35 " 

Anglia 1904 1440954:0 755 356130 471 700 2,5" 
" 1905 14 645 210 946 502 340 531 000 3,4 " 
" 1906 16 572 200 1136 632 550 556 820 4,1 " 

Wytwórczość cynku na kuli ziemskie.i. l w r. 1807. Spożyc i e cynku, które w r. 1809 wy
Cynk nie był znany w starożytności i do połowy nosiło 7 750 t, wzrosło w r . 1906 do 705 200 t. 
wieku XVIII Europa otrzymywała cynk z Chin. Głównymi spo7,y wcami cynku są: przemysł gal
Dopiero w r. l 740 zbudowaną była pierwsza hu- waniczny, wyrób mosiądzu i wyrób blachy; w 
ta cynkowa w Anglii; na S l ąsku wytapianie cyn- Stanach Zjednoczon ych dla pomienianych celów 
ku rozpoczęło się .w r. l 798; w tym samym cza- idzie 50%, 26% i 17% całego spożycia cynku. 
sie datuj e się powstanie przemysłu cynkowego w Wytwórcz ość cynku na kuli ziemskiej wynosiła 
K aryntyi; w Belgii przemysł cynkowy powstał w latach ubiegłych (w pudaeh): 

1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Pro w. Nadreński e l 2 659 295 
Belgia 9 318959 lO 524 333 10988692 11277 579 11544149 8547 625 
Holandy a 380 335 
Sląsk 5572605 5 748 077 5861798 5 749 911 5 971544 6027 793 
Anglia 1960 454 1803 324 1521163 1432510 1662 397 1939 056 
Francy a l 298 919 1 399800 1 739 433 1963 817 l 964 734 2 014 869 Hiszpania 
Austrya 524 581 510825 565861 500431 437 457 439597 WJ'ochy l 
Królestwo Folski e 306113 307 060 381 974 358628 345 794: 386 233 

Razem 18 981631 20293419 21058911 21282876 21926 075 22394803 
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Stany Zjednoczone 

Ameryki Pólnocn . 
Australia 

3937966 

W ogóle 22 919 597 

1900 

4781515 

25074934 

1901 

4469640 

25528551 

1902 

5392976 

26 675852 

1903 1904 

6260430 

28186505 

7 083375 

29478178 

1906 

Pro w .. N ad reńskie 
:Belgia 

2 717 855 2 951180 2933185 3 233 915 3988790 

1905 

4103470 
8876 232 

4190 517 
9300121 8239270 8726050 8670845 9 220760 8539024 

Holandy a 417 545 479 155 604510 702 415 799161 840092 
7 929 512 
3107 767 

893711 
8 315 947 
3207 868 

Slask 6157104 6504379 7 048219 7 126 945 7 666114 
An"glia 1823806 1837 563 2 421775 2 648315 2819298 
Francy a 
Hiszpania 

1871494 1666982 l 652614 l 703120 2994063 3073668 3 281007 

Austrya 1 
Włochy \ 
Królestwo Polskie 

426 452 470 778 517 244 550 525 564 006 571021 

465 918 

657 580 

586210 364 018 372 634 504 518 604 034 647 377 

Razem 

S tany Zjednoczone 
Ameryki Połnoc n. 

22017 544 23 008 721 24352910 25790029 28017 849 28967 680 30432961 

6 753 830 7 509 826 8 442 823 8 521 395 10 115 752 11182 276 12 327 612 
Australia 17 690 17 690 39 650 62 586 

W ogóle 28 771374 30 518 547 32 795 733 34 329 114 38 151 291 11 221 926 42 823169 

Z powyższego widać, że wytwórczość cynku 1 

stale wzrasta, jeżeli pominąć niewielkie zmniej
szenie się wytwórczości w r. 1900; w przeciągu 
ubiegłych 10 lat wytwórczość wzrosła o 58°/0 , a 
przeciętnie rocznie wzrastała o 5,8°/0 • Wytapianie 
cynku ma miejsce w krajach, gdzie znaJdują si ę 
rudy cynkowe; wyjątek pod tym względem sta
nowi Belgia, która na 500 000 t rudy zagranicz
nej przetapia rocznie zaledwie 3000 t rudy krajo
wej. Z wyczerpywa niem się zapasów rud ~ynko
wy ch w kraJaeh, wytapiających cy nk, zachodzi 
potrzeba poszukiwania w innych krajach nowych 
źródeł otrzymywania materyalu surowego; w osta
tnich latach takimi dostawcami rud cynkowych 
s ą Afryka północn a, poniekąd Turcya a głó wnie 
Austr alia, która w r. 1905 wysłała do B elgii 
100 000 t rudy cynkowej. 

Spożycie cynku na kuli ziemskiej wynosiło 
(w tonnach): 

Stany Zjednoczone 
Niemcy 
Anglia 
Fr ancy a 
Belg ia 
Austrya 
Rosy a 
Włochy 
Hiszpania 

1904 

157000 
151600 
129 100 
67 '200 
52000 
25300 
22400 
5100 
4000 
3700 Holandya 

Pozostałe kraje lO 700 

1905 1906 

179 000 200000 
162 700 179 300 
136000 140 500 
59700 63200 
49000 51000 
26 200 28300 
18 000 18100 
5 600 6200 
4700 4700 
3800 3800 

11000 11000 

R azem 628 100 655 700 706 300 

Ceny cynku od kilku lat wzrastają; wynosi
ły one na rynku londyńskim (w funtach szterlin
gach, szylingach i pensach za tonnę angielską): 

Rok Cena 

1897 17. 9.10 
1898 20. 8. 9 
1899 24.17. 2 
1900 20. 5. 6 
1901 17. O. 7 

Rok 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Cena 

18. 0.11 
20.19.15 
22.11.10 
25. 7. 7 
27. l. 5 

\V granicach państwa Rosyjskiego cynk wy
tapia się tylko w Królestwie Polskiem; o rozwo
ju przemysłu cynkowego w Królestwie Polskiem 
ogłoszone były w Przeglq,dz ie Górnic.2:o-Hutniczym 
oddzielne artykuły*) oraz co miesiąc ogłaszane 
są szczegółowe dane statystyczne. S. 

Wytwórczość glinu na kuli ziemskie.i w r. 
1906. Wytwórczość glinu na kuli ziemskiej w 
latach u biegłych wynosiła (w ton n ach): 

1900 1901 190'2 1903 1904 1005 1906 

Stany Zje-
dnoczone 3200 3200 3300 3400 3900 4500 6000 

Niemcy 
Austrya 12500 2500 2500 2600 3000 3000 3500 
Szwaj carya \ 
Francya 1000 1200 1400 1600 1700 3000 4000 
Anglia 600 600 600 700 700 l 000 l 000 

R azem 7 300 7 500 7 800 8 200 9 300 11500 14500 

Przytoczone powyżej liczby są przybliżone, 
ponieważ cala wytwórczość glinu znajduje się w 
rękach pięciu następujących przedsiębiorstw prze
mysłowych, które uchylają się od ogłaszania da
nych statystycznych: l) Pittsburg Reduction Com
pany w Ameryce, 2) Aluminium Industrie Ac
tiengesellschaft (zakłady w Szwaj caryi, Austryi 
i księstwie Badeńskiem), 3) Brit ish Aluminium 
Company (zakł'ady w Anglii, Szkocyi i N orwe
gii), 4) t::lociete electrometallurgique fran9aise i 
5) Societe des produits chimiques d'Alois. 

Spożycie glinu wynosiło (w tonnach): 

* ) P rzegl&d Gó rniczo-l:iutnic.zy, r. 190!, ,Y, 18. s tr. 490-50!., 
r. 1906, ,~; 9, str 1!55-:ł59. 
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Stany Zjednoczone 
Francya 
Rosy a 
Niemey 
An glia 

1904 

3900 
1100 

800 
2000 

700 

PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 1908 

1905 

4300 
2100 
1100 
2 100 
1000 

1906 / na wysokości 100 marek za l klg ; w r. 1886 spa-
6 900 dła do 70 marek, w r. 1888 do 47,5 marek, w r. 

2 560 1890 do 27,5 marek, w r. 189 1 do 12 marek, 
SOO wreszcie w r. 1900-1901 do ·2 marek. N as tępnie 

2 700 cena zaczęła podnosić się : w r. 1902-1904 od 2' /4 

1100 do 2'/ 2 marek i w r. 1905-1906 od 31
/ 4 do 33

/ 4 

marek za l Id g. 
Ciekawym jest ruch cen g linu; zastosowanie Wytwórczość ołowiu na kuli ziemskiej. 

elektrycżności do wyrobu tego IDetalu i ud osko- Ołów ma zastosowanie w elektrotechnice, dla ce
nalenia techniczne obniżyły cenę glinu 500 razy: ł ów wojskowy ch oraz w przemyśi e chemicznym;. 
w r. 1855 cena glinu wynosiła l 000 nJarek za stop olowiu z antymonem używa się do wyrobu 
l klg, tak iż glin słusznie zaliczany był do meta- czcion ek druk arskich; znajdu.ią również zastoao
li drogich; cena ta zaczęła szybko spadać i w w ani e stopy ołowiu z cyną. Wytwórczość ołowiu 
okresie czasu od r . 1857 do r. 188G trzym ała się w latach ubiegłych wynosiła ( w tonnach): 

1897 1898 1899 1900 190 l 1902 1903 1904 1905 1906 

22000 67000 87600 87100 90000 90 000141446 118879 104:886 92467 
12387 12645 11902 12680 12190 13543 14219 14748 14500 16400 
17023 19330 15 700 16265 18 760 19 504 222G3 23470 23000 22200 
17698 14477 9917 28654 23452 11478 9070 19000 25391 30000 

370 13 171 14 455 500 71 50 50 
9 916 lO 920 !5 981 15 210 21 000 18 817 23 332 18 288 21500 

118881 132742 129225 121513 123098 140331 14i">319 137B80 152590 
16468 19193 19 069 16346 17644 15668 !6093 14320 10477 

l 600 l 900 2 600 2 800 3 000 0 700 7 600 10 700 10 452 
22 407 24: 543 20 543 23 763 25 796 26 494 22 126 23 475 19 077 
l 737 l 705 l 989 l 877 1 806 1 644 l 728 l 7 48 2 233 

71637 71442 84 656 63 827 94194 106 805 94 181 100 000 96 500 
450 241 322 221 156 225 107 91 100 

189216 198 392 184007 176 600 169294 177 560 175109 185862 185693 
1480 1 559 1 606 1424 988 842 o78 589 f>7 4 

40 300 49 000 41 500 35 500 40 000 27 094 34 858 26 726 26 233 

24300 
150700 

12100 
9600 

21400 
4000 

80000 
100 

180900 
600 

26416 

Australia 
Austrya 
Belgia 
Kanada 
Chili 
Francy a 
Niemcy 
Grecy a 
Turrya 
Włochy 
Japonia 
Meksy k 
Rosy a 
Hiszpania 
Szwecya 
Anglia 
Stany Zje-
dnoczone 179 369 207 271 196 938 253 204 253 944 254 489 276 694 302 204 319 744 330 500 

Razem 722 767 800 515 823 473 857 207 895 861 930 570 984- 894 997 830 l 013 000 1 001673 

z. tablicy powyższej widać, że wytwórczość 
ołowiu w r. 1906 zmniejszyła s i ę w porównaniu 
z rokiem poprzedzającym; zmniejszyło się rów
nież spożycie ołowiu szczególni ej w R osy i, gdzie 
po zawarciu pokoju z Japonią 7apotrzebowanie 
oJowiu zmniejszyło się; J aponia jednak pomimo 
t o powiększyła spożycie ołowiu. Spożycie olrnviu 
wynosiło na kuli ziemskiej (w t onn ach): 

1904 1~05 1906 
Stany Zj edno-

czone 300500 327 800 344900 
Niemcy 175800 1!=18600 194 700 
An g lia 237100 212 500 194 100 
Francy a 82200 94300 83300 
Rosy a 40600 47 300 22400 
Belgia 28000 27 400 22900 
Włochy 26100 24900 30600 
Austrya 20600 19900 23800 
Holandy a 5000 5000 5000 
Szwajcarya 4000 3 700 5400 
Pozostałe kra-

je Europy 2600 3400 4500 
K anada 14600 20700 23000 
J aponia 9500 15000 20000 
Australia 5500 6000 4500 
Pozostałe kraje 10100 10600 12000 

Razem 962200 1017100 991100 

Ceny ołowin w latach ubiegłych wyno siły 
(w funtach szterlingach, szylingach i pensach za 
tonnę angielską): 

Rok 

1806 
1856 
1873 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1906 
1906 

Ce na 

35.15.0 
24. 00 
20. 2.0 
12. 7.4 
12.19.8 
14.18.8 
16.19.9 
12.10.5 
11. 6.3 
11.11.7 
11.19.8 
13.14.5 
17. 7.0 

W Rosyi rudy ołowiu spotykają się w Tur
kestanie, lecz wytwórczość olowiu wynosi z aledw~ e 
5000-6000 pudów roczni e; cale prawie spożycie 
ołowiu w Rosyi pokrywa si ę przywozem z za
g r anicy . 

vY Królestwie Polskiem rud y otowiu znaj· 
dują się w ziemi Kieleckiej (w okolicach Mie-
dzianej Góry i Olkusza). S . 

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

W drukarni St.. Swięckiego w Dąbrowie. 
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