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M? (9?). Dąbrowa, dnia l l{wietnia r. 1908. Tom V. 

Sylwiniły \\1 Kalus?u. 
Poczuwam s i ę do obowiązku zwrócić uwagę 

naszych przedsiębiorców i kapitalistów na skarby, 
kryjące się do dziś dnia w łonie naszej ziemi w 
okolicy Kałusza. 

Dość spojrzeć jakie żniwo zbierają pru>:acy 
w dziale tak u nas potężnym, j akim jest rolnic
two. Maszyny rolni cze, nasiona i nawozy sztucz
ne opr ócz innych artykułów drobniejszych po
chodzą głównie z Niemiec. Z nawozów sztucz
nych sole potasowe stanowią wprost monopol pru
skiego syndykatu potasowego, pomimo iż my 
prawdopodobnie moglibyśmy przeciwstawić ze 
skutkiem wytwory tego działu. 

Przedewszystkiem wspomnę sposób wydoby
wania chlorku potasu z materyału, j aki znajduj e 
się w Kałusz u, a n astęp nie z syl winitów i rzad
szego sy l winu. Przeróbka tych soli jest nader 
prosta. 

Sylwin , nazwany tak od lekarza SYLVIUSA, ina
czej Leopoldit, Schatzellit lub Hovelit jest w che
~icznie czystym stanie połączen iem potasu (52,5 %) 
1 ch loru (47,5 ~t); syl win wydziela krysztaly sy 
stemu reg ul arnego, jako sześci any, zazwyczaj ze 
ściętymi rogami przez ośm iości a n, jest łupliwy 
b~rdzo dokładnie według ści a n sześcianu, zupeł'
me bezbarwny; tward ość jego wynosi 1,8 (sól ku
chenna 2) a ciężar wlaś eiwy 2 (sól kuchenna 2,15) . 
~mak ma ściągająco gorzkaw; ; l li tr zimnej wo
ay przy 0° rozpuszcza 285 gr chlorku po tasu i 
565 gr przy 100°C. 

W naturze spotykamy jednak r zadk o chlo
rek potasu w stanie czystym, to też sy lwin bez
b<l:rwn Y: można uzyskać ty lko na drodze che
miczneJ. 

J:<:_ałusz posiada sylwiny, sylwinity oraz w 
małeJ Ilości, jak się o tern niedawno przekonano, 
t: zw. "Hartsalze" o proponowanej nazwie "gry
sikawce"*). 

. Sylwiny o bardzo malej zawartości anhidry
tl_l I kiz~rytu spotyka się n aj częściej poniżej po
ZIOml_l pierwszego w ni<;Jzbyt wielkich ilości ach o 
barwie mlecznej fiołkowej. rzadziej czerwon ej . 
B arwa błękitn a, n adająca wygląd mleczny nawet 

*J Ponieważ rozpada s ię w wodzie na g ry s ik kizeryto·wy. 

najczystszym krysztalom sylwinu, pochodzi od 
maleńkich sześcianków niebieskiej so li kuchennej, 
zabarwionej tak zdaniem H. SIEDENTOPFA przez 
wpryśnięcie jeszcze drobniejszych cząstek sodu 
met~li c zn ego . Tlenek żelaza (Fe2 0 3 ) daje barwę 
odmianom czerwonym. 

Sylwinity, cechowane obecnością polyhalitu, 
nigdy zaś kizerytu i a n hidry tu, tworzą g.fówną 
masę artykułu, wydobywanego swojego czasu 
przez Kałuskie Towarzystwo Potasowe. 

Grysikowce barwy zwykle czerwonej lub 
koloru kałatonii różnią się od sy lwin ĆJw znacznie 
większą za wartością anhicrytu i kizerytu, które 
powodują ich twardość ; spoty ka się je rzarlko w 
pokładzie kainitu; mają one zatem dotąd tylko 
min eralogiczne zn aczenie. 

Z tych t rzech rodzajów soli potasowych mo
żna na,iła t w iej wyrabi ać odmiany stężone a na
wet czysty chlorek potasu. 

Niemcy w zagłębiu H ann owerskiem skazani 
są na trudniejszą przeróbkę z karn alitu i prawie 
cała. do 1500 000 centnarów metrycznych wyrJO
sząca wytwórczość 80°/0-go ch lorku potasu pocho
dzi główn ie z k arnalitu. 

Kałusz przerabiał' sylwiny z drugiego i trze
cie_go poziom u o średn iej zawartości 13,3°/0 K~O, 
t . J.*) ok oło 24% KOl; w Niemczech dzisiaj na
wet 10-200fo-we (KOl) sole opłaca się podd awać 
przeróbce. Odkry te obecnie pokłady w Kałuszu 
wykazują 15- 29% K 20 **). 

T owarzystwo K al uskie z lat s iedemdziesiątych 
ubieg-lego stulecia zamknęło swe rachunki niedo
borem 779 946 ztr.; każda akcya traciła 34 ztr. 
S? et . a p~mimo t~ przeciwko lil~wid acy i oparli 
się zupelme sluszme dr. SMARAGO 1 ScHARF. Prze
róbka ówczesna opierała się - na bardzo pierwot
nych urządzen iach młodego przemysłu potasowe
go . Szkoda wielka, że nie utrzymała się p ier
wotna umo wa, mocą której skarb austryacki miał 
dostarczać pierwotnej spółce z r. 1867-go 500Jo 
KOl, zawierającą***) sól potasową po cenie 

* ) Pfe ifer . .A andbu ch der KaJiinrlustrie. str. 2(i!, . 
**l Podług a n a]izy inż. A. K on eczn ego . 

*""* ) To zna:nzy SN prnc. K20 , dziS w ~it•mczech p łac i się z a 
lO pr oc . sól potasow., l k. 98 h. , czy l i że tamta miałaby dzi ś w a t· tość 
5 k . 74 h. 
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29 et.*) za l c. m. Później przerabianą już tyl- tasu znajduje praktyczne zastosowanie, a więc 
ko 24°/o-we (KOl) sylwiny. warunkom zbytu. 

Dziś w Niemezech otrzymuje się najtań szy W r. 1906 sprzedano w państwie Niemiec-
chlorek potasu z sylwinu. Główna zasada tej fa· kim samemu tylko rolni ctwu 4 703 676 c. m. po
brykacyi polega na różnej rozpuszczalności syl- tasu; przemysł spotrzebował 771 665 c. m., razem 
winów w nizkiej i wysokiej temperaturze. W e- wartości 110 914 928 koro~, li cząc po 20 k. 25 h. 
dle VAN t'HoFFA rozpuszcza się przy 25°0 89 czę- za l c. m. potasu czystego*) i mimo tej olbrzy
ści NaCI z 39 KOl, zaś przy 83°0 79 NaCI z 74 miej wytwórczości przepowiada dr. KuBIERSCHKY 
KOl; stąd widoczne, że przy ochłodzeniu rozczy- teoretyczny wzrost wytwórczości wedle pewnego 
nu, nasyconego przy 83°C, przy należytej ilości wzoru matematycznego**), który zgadza się mniej 
soli potasowych wypada KOl naturalnie nie w więcej z rzeczywistym stanem. Siedmdziesiąt pięć 
formie czystej (około 92-94°/0). Solanką, u wol- l przedsiębiorstw jest czynnych obecnie a pięćcizie
nioną z nacimiaru chlorku potasu, rozpuszcza się l siąt sześć zakłada się. 
przy temperaturze 83° nowe ilości zmielonego Dla rolnictwa przerabia się głównie karna
sylwinitu, następnie ochładza się i krążenie takie lity, sylwinity i gry sikowce (Hartsalz) na czysty 
trwa tak długo, dopóki albo ług zbytnio nie roz- chlorek potasu lub też na 20% sole nawozowe po 
cieńczy się a lbo zawartość S03 zbytnio nie wzroś- 3 k. 72 h., 30 j6 po 5 k. 70 h . i 40% po 7 k. 68 
nie. W pierwszym wypadku Jug stęża się do h., wreszcie kainit 12 1

/ 2°/0 po l k. 79 h. i kainit 
odl-'owiedniej gęstości przez odparowanie, w dru- torfowy po , l k. 92 h. za l c. m. Do Austryi 
gim zaś usuwa się nadmiar MgSo4 zapomocą sprowadzono w r. 1906 z Niemiec 25 788 c. m. po 
mleka wapiennego, przyczem otrzymamy wytwo- tasu (K20) dla celów przemysłowych. W Kalu
ry stale, łatwo usuwalne, jak OaS04 i Mg (OH2). szu otrzymano 12 000 c. m . (co odpowiada 120000 

Proces rozpuszczania przeprowadza się w c. m . 10°/0 kainitu) a dla rękodziel i rolnictwa 
Niemczech w wielkich kotłach; w Kałuszu roz- sprowadzono z zagłębia H annowerskiego zapewne 
puszczauo sole surowe w skrzyniach żelaznych o tyleż lub więcej. Razem przeto spożycie w Au
pojemności 234 hl z dnem podwójnem i kratą stryi wynosi około 80000 c. m ., czyli, licząc l 
drewnianą dla zatrzymania na niej iłu. W kot- c. m. potasu po 20 k., spożycie stanowi w Austryi 
łach takich zapomocą wężownicy parowej ogrze- bez Węgier sumę roczną l 500 000 koron . 
wa się solankę lub też wprost doprowadza parę. Z ilości potasu, otrzymanego w Niemczech 

Solankę potasową, sklarowaną w odpowied- a przypadającej na przemysł', używa się głównej 
nich naczyniach, ochładza się w chłodniach, przy- masy dla fabryk potażu i ługu żrącego, dla wa
czem wypada, jak już wspomnia no, chlorek pota- rzelni saletry***) dla przeróbki na chloran pota
su, ług zaś powraca w tym ru chu krążącym do sowy, chromian potasu. ałun i inne drobniejsze 
kotłów rozpuszczających, a chlorek pot::tsu r afi- przetwory a stosunek tych odbiorców przedsta
nuje się z zawartości soli kuchennej i ługów. wia się w sposób następujący: 
Teg~ ro.dzaj_u rafinerye . nazywają ~ię w przemy- 48 % idzie na potaż i ług żrący 
śle mem1ec~1m "D~ckstat10nen ", _gdz1e można uzy_s- 30 " " " saletrę 
kać wyt•-..:or o 98 /0 zawartości_ Kql, a polegaJClt 12" " » chloran potasowy 
one na J?OJedynczem przemyw~n~u p1erwsze~o WJ!- 10" " chromian potnsu, alun mne 
tworu z1mną wodą; od dlugosc1 czasu dz1ałama wytwory. 

~;!~ :~e;l:~r:~to,~ć 1~vfti:co{ui40 P,~}e~~j;~~~r ~~~ . vy A~~tryi :v
1
y}?,adlby zad~e"b;vne tedn sbto_sur~ekk 

· k · l d l · maczeJ; gwwna 1 osc przy pa 1.a y, po o me Ja 
pomocą Slte . ' rozp~·aszaH_cyc l wo ę n.~ ca ą za- by!o w latach 70-tych, fabrykom saletry; z od-
wartość kotła. N aJleps7.eJ budowy clz1s znane sa dk · . b' · d 1 · k t 
k t ... · · d . . l- pa ow mozna wyra 1ac owo me s oncen rowa-

o 1.y, zapuszczone w z1em1ę a a.Jące się w ce u l · . · t 
· · · · d · 'ć l d · d . . . ne so e nawozowe w m1a1ę zgęszczama czys ym 

opr~zmema l?o mes. a wzg ę me o wroc1c na chlorkiem otasu. 
zawiasach. S1towe 1Ch dno przepuszcza wodę z . . P . . . . .. 
łatwo rozpuszczalneroi zanieczyszczającemi sola- . _Dzis cena potasu gal~cyJskle&:o w kam1Cie w 
mi która powraca do sweo-okrażenia w procesie sahme w Kałuszu wynosi l k. 3o h. za 10 ~ ' w 

' o . . N' h ') 5O/ 1 . 10 O· Chlorek potasu, wyrzucony z kotłów, ocieka Iemczec w L, .o-wym. w sztu,1e A> potasu 
z solanki na rusztach drewnianych **); wreszcie (K20) l k. 44 h. a w ~tęzonych solach potaso
po osuszeniu w suszarni 'l.ch tworzy gotowy arty- wych l k. 98 h. Obecme l c. _m. czystego około 
kul handlu. 95- % go chlorku potasu kosztuJe tam 14 k. 42 h.; 

Warunki fabrykacyi okazuja się zatem do- w r. 1874 by!a cena tegoż 15 k. 00 h. a w Kału-
syć łatwe. · szu kosztowała ta sama ilość tego wytworu 33 k. 

Przypatrzmy się obecnie, gdzie chlorek po-
*) Dr. P a ul Kri sc h e. Die inrlustr ie ll e und }andwirtscha f

t li ch e V erw er t ung des K a li s . 
*l Pfeife r H a n d buch d er K a liindustri e, s tr. 74 **) L og F-A·, (J-Jo) + L og In=· l> F, g dzi e F oznacza wyt wór-

**) IJi a l Q, s poj ': ltlii<;' ŚC ~ kotła rafin a.cyjncg? potr~ e ba około J CZ OŚÓ r oczn& "' centna:rach.metrycz~:yc h, J ... da~ę r o l{U, ll - -'- 0 ,0 ;}85. 
5 •n ruszt u . F reri ch s D1e Emrlchtung der Deckstatoone n m Chloral- *** 1 Cal a, wytworczosć kałus ki ego 85-9o proc . c hlorku po t asu 
k a liumfabriken. l odda w a n o do fabryki sa le t ry w :::iimme ring ol>ok Wiednia . 
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60 h.*); nic dziwnego, że wyrób niemiecki zdo
byl z łatwością ryn~k -~ustrya~ki . bo przy u względ~ 
nieniu tego, że naJbhzsza wowczas stacya kolei 
Bursztyn jest odległą od Kałusza o 300 klm, a 
sam koszt wydobycia l c. m. artykułu surowego 
z kopalni wy~osił l k: 25 h., zrozumiemy nie
możliwość wspołzawodmctwa z zachodem. 

Dziś linia kolei państwowej zachodzi odno
gą na teren żupy. Co jednak powodowało tak 
wysoką cenę wydobycia, nie można dziś osądzić 
wobec zupełnego braku materyalu archiwalnego 
z tych czasów. 

Rok 1907 otwiera nam nowe nadzieje. Prze
powiednie PFEIFERA zdają się spełniać. Likwida
cya Towarzystwa Potasowego nie była ostatnią 
kartą _historyi soli potasowych w Polsce. Oprócz 
dotychczasowej wytwórczości kainitu, oprócz wier
ceń w Kałuszu, Turzy Wielkiej i odkrywek w 
Morszynie i Stebniku wykonał zarząd żup gali
cyjskich bardzo ważną geologicznie pracę, amia
nowicie pogłębiono szyb w utwo·rze solonośnym 
do głębokości 272 m. przyczem odkryto piękny 
12-metrowy pokład sy lwinitu 15-29 % -go (K20) i 
zaraz zasypano**) cały teren Kałusza wyłączno
ściami w nadziei uzyskania praw do minerału, na 
razie nie zastrzeżonego***). 

Tutaj można dołączyć parę uwag z punktu 
widzenia prawnego. 

Ustawa górnicza z r. 1854 obejmuje pod po
jęciem monopolu solnego wyłączne prawo rządu 
do wydobywania soli kuchennej , nie zaś innych 
soli a w szczególności potasowych i te eksploa
tować ma prawo rząd tylko na własnych tere
nach lub też dzierżawach, gdyż one, jako takie, 
należą obecnie, podobnie jak nafta, do właś c i
ciela gruntu. 

Pozwolenie na wydobywanie tych osadów 
morskich spotyka w Austryi na trudności ze 
w~ględ_u n~ zawartość w nich soli kuchennej, po
mimo ze sol kuchenna można denaturować sola
~i ~otas~wemi, które ~ spożyciu dziatają lJOdob
m~ J_ak sol glauberska, są zatem dla użytku lu
dzi 1 byd!a nieprzydatne a strącanie z nich soli 
~uchenneJ na drodze chemicznej wyglądaloby 
JB;k np. fabrykacya ołowiu z radu. Nawet rząd 
m~ den~turuje dziś już kainitu sadzami, jak to 
d~1ało s1ę do r. 1906, gdyż przeko nał się, że kai
mt sam denaturuje zawartą w nim sól kuchenną 
a. nadto sadze spływają j ako pyłek na powierzch
m wody, celu zatem nie osiąga się. Nie zgodnem 
byłoby z dążeniami państwa, zamykać kopalnie 
wosku d~a tego jedynie, że w złożach ozokerytu 
wy~tęp:UJą gn iazda soli jadalnej; czyż zresztą nie 
l~pieJ J.est uszczuplić skarb państwa przez spoży
Cie soh czystej z kopalni wosku ziemnego, niż 

przez zebranie nie dającej się mechanicznie oddzie
lić soli kuchennej w sylwinach. 

Zobaczmy zresztą, co mówi najkompeten
tniejsze w tym kierunku prawodawstwo państw 
niemieckich. 

D-r. ·rmELMAN rozróżnia tam trzy grupy ustaw 
górniczych ze względu na prawa do soli pota
sowych. 

Monopol państwowy na minerały te posia
d ają: ·wielkie Księstwo Badeńskie (ustawa z r . 
1890), Królestwo Saskie (1868) Księstwo Lippe 
(1857), Reuss lin . st. (1857), Królestwo Saska-Wej
marskie (1857), Księstwo Schwarzburg Sonderbau
sen (1860). 

Jako minerał' zastrzeżony, uważają sole po
tasowe następujące p ::~ ństwa: Mecklenburg-~chwe
rin (1879), Schwarzburg-Rudolstadt (1894). Coburg 
(]895), Lubeka (1895), Schaumburg-Lippe (1906), 
H amburg (1906), Brema (1906), Olden burg (bez 
ustaw-f górniczej zawiera się umowy) i Mecklen
burg-Strelitz. 

Trzecią grupę stanowią państwa, pozostawia
jące zupełną wolność poszukiwania i wydobywa
nia soli potasowych; tu należy Alzacya i Lota
ryngia (1873), Hesya (1&76), Birkeufeld (1876) *). 

Niebezpieczeństwo zatopienia lub wymycia 
pold'adów solnych przez nieograniczone wierce
nia i szerokie poszukiwania stworzyło nową gru
pę państw, które z nieograniczonej swobody po
wróciły w s;wem ustawodawstwie do pojęcia mi
nerałów zastrzeżo11ych, do których zalicza rów
nież sole potasowe. Do tej grupy należą: Anhalt 
( 1883), Brunświk (1894), Sachsen-Meiningen (1894), 
Gotha (1894), SacllSen-Aiten burg (1896), Pyrmont 
(1899), Walde~k (1905), Bawarya (1900), Wirtem
bergia (1906), Reuss lin. młod . (1907). 

Zresztą austrya!:!ka usta wa góTn icza z r. 
1854 nie przewidziała kwestyi soli potasowych, 
gdyż w ty m czasie nawet w Niemczech nie istnia
ła jAszcze ani jedna kopa lni a tego rodzaju**). 
Pewien prejudykat zapatrywania rządu daje w 
tej mierze umowa początkowa a następnie pod
dzierżawa całej saliny tutejszej towarzystwu 
akcyjnemu w latach siedemdziesiątych. Vv reszcie 
obecny projekt rządowy zmiany ustawy górni
czej, mający być w najbliższym czasie wniesiony 
do parlamentu, zarzuca zarówno monopol jak i 
wolność poszukiwań, lecz id ąc drogą pośrednią, 
uważa sole potasowe j ako minerał zastrzeżony, 
przez co czyni je dostępnemi dla ogółu i otacza 
szeroką opieką państwa***). 

Ostatnia wreszcie nad er ważną sprawą jest 
kwestya zas~bów materyału surowego. W tym 

*) Pru sv ustaw& z r . l~Rfi ."vprowadziły wolność poszukiwań, 
j ednak ustawą Z r. 1905 (lex Ua.mp) og r·aniczono tę wolność odnoś· 

* ) D-r. En1il Pfeifer. R aud buch rler K a.liindustrie. str. 26H . ni e do so li . soli Jlot aso w ych i węgl a na korzySć wyłł\czną rzą.du . 
. M: . •~ ) Ozyasz lJiC:.!berm an ~e Stanisławowa intynier 'Kaziruierz j 'ro Ram o j eS t proPon o wa.ne dla Alzn.cyi i Lotaryngii. 

&Jewaki z Bucza.cza. ' l ** l Dopi ero w r . 1861 ·w ydobyto pierwsze ~~9UO c. m. karna-
w ***) .P_roj ek t rządowy w kierunku wyłączeni a soli potaso- litu sposoben1 górniczym. . . . . 
tych z rozporządzalnośei właścici ela powie rzchni j est już przygo- l ***) N g, r a" ie zatem twnrzeme przeds1ębwrstw potasowych Jes r-
owany. możliwem n n. zasadach tworzenia pól naftowych. 
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celu przedstawię w grubych rysach obraz geolo- wydobyć. Przy uży?iu podsadzki można byłoby 
giczny t u tej szego górotworu. . . z filarów wydobyć Jeszcze 16~2 000. c. m., czego 

Cała formacya należy do m1ocenu a ulo:z.oną jednak zapewne zarząd kopalm zamecha z powo
jest prawdopodobnie an alogiczn~e, jak g.dzie~n~ du znacznych kosztów *); ilo~ci czystego :potasu 
dziej, na oligocenie. Jako glo~ne ogn~wa JeJ (K20), j aka może być z części dotąd odsJamętych 
uo-rupowania miejscoweo-o występuJą na pow1erzch- wydobytą, mogę przeto szacować n~ 259 400 c. 
nfę , lub dają się zauw~żyć na~tępujące w_arstw:y: m. wartości 3 500 000 koron . WydaJność zatem 
Pod pokrywą diluwium, złożonego g-iówn~e z g h- pokładu przy ro cznym urobku lO ~00 c. m. pota
nv odsłania się warstwa siwych a pod mą czer- su można cenić na lat 16 **); atoh dalsze cd kry
w"o'nyeh iłołupków marglowych, bardzo syp~ich cia sprowadzą n!ls zapewne na nowe pola odbu
z ostrokanciasteroi bryłami piaskowca; poniżeJ te- dowy ***). 
go dostajemY: d?ść zna?zny pokład iłów siw~c~ Przejdźmy obecn ie d? ~loża sylwi_nit':. Nie
z przerostami g1psu meraz do 10~ cm grubo~c1. równie cenniejszy, niż kam~t występuJe Jednak 
P od takiem okryciem spoczywaJą młodsze 1ly mniej regularnie. Dość spOJl'Zeć na karty orlbu
soln e, cechujące s i ę wybitną budową zubrową, dowy clawnego ?'owarzystwa _Po~as~weg_o, aby 
zlewane powierzchownie cienką strużką wod_y, zoba0zyć trudn ości wprowadz:n1a Jakle~os sys~e
zwilżającej warstwę pi askowca, ułożo nego pom1~· mu w odbudowie. Calość robi wprawclz1e wraze
dzy iłem gipsowym i iłem solnym. NastępuJą nie ciąglego pokładu, w szczeg?lac h j edn ak w~
zatem starsze iły solonośne, których górnem og~1- d ać większe i mniejsz~ ~o?zewkl cz.y~teg? sylwl
wem jest złoże kainitu IMg S04 +KClJ, _p~·zedm1_ot nu i czerwonych sy lwimtow. Do dz1s dma zosta
dzisiej szej odbudo\yy. Cały p~kl~d kallntu ?bJę- ły j eszcze w poziomie II i I![ znaczne ilości ~e
ty jest ze wszystloch stron t eJ rueregularneJ s?- n·o minerału odbudowa ich j ednak sposobem gor
czewki warstewką anhidrytu 2-10_ C/11 grubą JiaJ- ~ ~iczym byl:/by niemożliwą. Pole odbudowy daw
ró żniej s ~ej barwy. Zawsze , w po.bhżu t_ego pl~s ~- nego przedsi ę bio_rs~wa a zat~m cala od !ayta po
cza. anl_udryto_weg?. spotkt~e. m oz na gma~d_a l~ai- 1 wierzchnia sy lw111 ow wynosi r_Ia pozwrn_Ie II_oko
n ahtu 1 to naJczęscieJ w mieJSCach zn a?z_meJ szych lo 1800 111~. różni ca wysokości p1onownJ pozwmu 
zwęże:ii soczewki kainitowej. Pod ka1mtem_le~y II i odkry\~e k sylwinitu w nowym szybie wyno
wlaściwy starszy il so lny pokl~-dowy o złoz~mu si około 180 111 ; przyjmując nawet, że pokład w 
listkowo-lupkowatem, powstały Jakby pod działa- o·lab na o-ruhości nie przybiera, otrzymamy całą 
niem osusza:jących promieni s~ońca, i niejedno- ~a\~artośĆ pokładu 342 000 m 3 , t . ,i. o kolo 8 500 000 
krotnie zn aJdowałem w .l~gowmach ?harakt~ry- c. m. Gdy by z tej ilo ści 70% zdołano od budu
stycznie popęka_ne płytki 1lu_ z pozag~nanymi d~ wać, to otrzymuj emy 6 000 000 c. m. materyalu 
środka brzegami*). Wszystkie szczellny wypeł- 18 o. -o·o czyli 1100 000 c. m. potasu czystego war
nia drobno-krystaliczna biała sól; jako objaw cha· to ś,~i '22'000 000 koron****), li cząc po 20 k. za l c. m. 
r~kter,Ystycz_n,Y . :podldadu kaini~owego,_ zauwa_żyć 

1 
K

2
0 . Oprócz tego ~ożna _byłoby nawet_ resztę 

się daJe pomzeJ Jego _w o~dalemu -~0-oO cm Cien - sylwinitów z poziomow II 1 III wydohye syste
ka w~rstwa mocno b1tur~ucznego Iłu bruna~nego, mem ługowania gorące~o zapomocą pary w ma
wydaJącego przy spalemu bardzo ostrą won._ łych lu o-owniach, co Jednak wymagałoby stu-
.. W po_lda~zi~ starsze~o. ił'u s_oln~go a mial:o- dyów, gdyż myśl ta dotąd nawet w Niemczech 

WICI~ :V gorn eJ_ Jego . częsCl. znaJdUJ emy pokład ni e była praktykowaną. 
syh~un~u z g.mazd?'llll sylwi,nu.' J?okla_d stai:szo-e- z odkryciem tego nowego p_ol_dadu sylwiJ,1i
go 1lu Jest p1ze~m10tem w.yług?wywa~Ia a Je."o tu i projektem zmiany austryaclneJ ustawy gor
po_dk~ad stanowią znowu snve Ilolupln z pasma- niczej powstaje now~ _jutrzenka dla _przemysłu 
1111 

gipsu. h d . bl'. . lk 1 • d k .. t . polskieo-o; oby pedy .leJ rosy ożywczeJ na nasze 
N as o be o Z l l Z eJ ty o po {1~ a_I_m u l s l n l"'r s oł'eczeństwo ! 

zloże sylwinów. Pierwszy eksp loatuJe dzis rząd P Y ę .) P 
austryacki a urobek sprzedaje j ako sól n awozową 
z gwaran towaną ilośc i ą 10% potasu ( K~O) p o ce
nie l k. 30 h. Ilość kainitu, dotąd odkrytą, szacn
ję na 8473000 c. m.**), z czego dla odbudowy nada
je s i ę okolo 4 236 000 c. m . Dotychczas wydo by
to 994 000 c. m. a l 600 000 c. m. można .Jeszcze 

* ) Okaz~' te są tak c ll arn.ktc t·:v:-: t,vc7.n e źo oth~· aż,..·łl~~'lll s ię 
po ~tawić przypuszc_:~.e ni_e odm ie nne.r t c u1·.vi pO \\'stl1 \\'<ln Ht. zło ż solo
no~nych a zarzuca_p, C?J w ·~' m wypa.cil~u t. z w. L.and,l~arl'entoo rt c. 

** ) Powierz_ch!ll i_~ _pol a ua p oz t_o:-r~ t c li wyn os i _s _rt~~ ," 2 a wy. 
sokośó 24 m, na pozJOm te J li w y n os t::> t~O m~ wysokosc1 2~· 111, 

Stanistaw Majews!d, 

*) ł:{.z ątl pn~.y ust'ł.na. win.ni n . cc n.v k_a.i ni tu I~ i c l • c z;..' na z . .v s k , 
st-a ra s i ę bowie m w celu P"Pi or a n1 a roJntctwa. so l tę oddawac po 
jok n n.-jta il s zej cenie. . . . . 
. *'* ) Jn.westyc,ye wyniOSl\ około 600 000 k., a wytwor (~ Z OSC 1 6QOi..i00 
c. 111. t . .i około l 7000f'ft) koron. . . . 

*•*) l' o niZej poziolllu :11 zwęża stę nag l ~ pokład, ~ a. k to . J CSt 
w "jeg" c l.arn. kte rze i : biegnąc lHI. przostrzeui Jol ku 1:ne~row _po ztorno , 
s p n.d a nacrJ e JJOd kątom. ok?ło f)0°. Pukła.d ~en poniŻeJ. pozt~D?-U IV 
:r.apewn e 

0
wy dinowywu.1 e s t ę , gdy~ w JH·zectwn;..·m. raz1e mueaa.ły~y 

warstw ;')· w szybi e n owyrn podobnte ostro zapadac, a tego tam n1e 

spos;~;~1a1~1.r~ ząc na in wostyc:-re o.k:olo 2 oooooq, !(Q~zta otrz;~nna.nia. 
1100000 c . m. potas n około 5000000, mn o w~•datk1 oOOOOOO. pozostałby 
czysty z~ sk l O 000 000 koron. 
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Bud0\\1 a geologic?na uh\10fÓ\\? \\'?glo\\'ych \V ?agł?biu 
Dąbro\\'shiem. 

(Ciąg dalszy, p. Nr 6, str. 155). 

P o l e II- e. w poludniowej zwiększa się. Obie części kopalni 
W granicach pola II-go znajdują się kopal- są polączon~ zapomocą dwóch przecznic, przepra-

nie: Mortimer i Red en (tablica III). ~adzouych _Jedna na głębokości o kolo 210 m (po-
Za północną granicę działki przyjmujemy ztom więceJ 80 m nad poziom morza), drugi na 

WJ:Chodnię pokładu :ą,eden, za. z<1?hodnią u~kok, 1 glęl;>Okości ok.olo 29~ m (poziom _więcej 2 lll nad 
dz1elący pola kopalrn Reden 1 C1eszkowskl, za poz10m morza). Ob1e te przeczmce spotkały ca
wschodnią uskok, stanowiący granicę pomiędzy ly szere~ u_sko~ów .. Wskazuje to, że mamy tu 
polami kopalni Mortimer i Kazimierz, wreszcie do ?zymem_a _me z_ Jed nym ~użym uskokiem lecz 
za potudniową granicę pola przyjmiemy południo- z kilku mmeJszyml uskokami, co pozwala wnios
wą granicę robót kopalnianych w kopalni Mortimer. kować, że i na terenie uskokowym istniej e po-

Upad ogólny poldadów ma tu miejsce na kład Reden. 
ł;?łudnie .. Pokl~dy są przbc~ęte seryą uskok?w: Fotwierdzeniem tego wniosku służy fakt, że 
1.egną?ych w lne~·unku z P?łnocy na pol~dme .l w t~re~ie uskokowym w pobliżu szybu Staszyc 

z! zucaJących częsć ~a.chodmą P?l~ kopalm Moi- znaJdUJemy odkrywkę pokladu grubości około 5 
t1mer względem częsc1 _ws?ho?meJ. . m; pokład ten ze względu na gatunek węgla i 

. Poklad Reden znaJdUJe s1ę ~ gr~mcach pra- właściwości warstw, znajdujących się w jego stro
wte calego pola. Pewne wątphwośCl pod iym pie, jest widocznie poktadem Reden. 
względem wzbudza tylko wspomniany teren usko- . . 
kowy; do tej kwestyi powrócimy jeszcze. Poklad ~okłady Nadredenowskle w gramcac~ pola 
R~den nie jest tutaj jeszcze rozdzielony na od- są dosć dobrze zl>adane, wobec teg o, ,że meg~lyś 
dzielne warstwy i składa się z jednego pokładu, , byl.y one e_ksploatowane zapon;tocą ~ośc glęboklc.h 
w którym tylko w niektórych miejscach zjawiaja l robot pod~1~mnych. na kopalm Mortlmer. Obecme 
s~ę niewielkiej rozciągłości i łatwo wykliniające l są one mrn~J w1ęceJ dorywc~o, eksploa~owane za
stę przerosty piaskowca pstrego (grubość tych pom?cą __ megłębok_ICh sz.yb1kow pomiędzy ko
przerostów nie przenosi kilku centymetrów). Oprócz ~alm~nu Reden ~ Mort1mer. Poklady te w 
tego ~ależy odróżnić dość śtaly przerost w po- hcz?w 8 gr~bośc1 od 1,10 ?o 3,00 ':Z leżą w 
kladz1e (tak zwana 5-ta lawa, składająca się z poziomach g~rnych ~ość _prawidłowo 1 w zg od
P?kruszol~ego węgla). ·wobec stałości tego po- nem, wzg_lędm.e ulawiCen~u z po~ladem Reden. 
z10mu_ s~uży on jafw wskaźnik przy prowadzeniu Otwo_r w1ertmczy, zglęb1~llY o 1~0 m na po
chodmkow wzdłuż rozciągłości pokładu. ~udme od szybu kopalm. Mort1mer, spo~kal 

Grubość pokładu waha się w granicach od Je~nak c~lą se~yę p~kładow . nadredenowskiC~, 
4 do 18 m; zwykła grubość wynosi 10 .- 12 m. ktore ~1e maJą sob1.e wspol1:zędny~h wśrod 
qkoł'o szybu II kopalni Reden pokład wyklinia wsp~mma~ych poklado_w kopalm Mortlmer. Na 
s1ę o tyle, że stanowi ławicę o- rubości zaledwie okohcz:10sć tę wskazał Je~zcz~ p. ŁEMPICKI w swym 
l m (przekrój 5). 0 refe1:aC1e "Eksploatac.;:-a Cienkich po1dadów węgla 

. Kąt. upadu pokładu wynosi w pobliżu po- kamiennego_ \"; z:tglębiU Dąbro wski~m"*), ?dczy
~lerzch_m_ około 25°, z głę bokością zmniejsza się t anlm na zJezdz_le IV przemysłowco w gormczych 
1. na naJmższym poziomie robót na kopalni Mor- Krolestwa Polslnego. 
timer wynos_i zaledwie 7° (głębokość 470 m). . W zwalach szybików, sł'użących dla eksploa
. . ~opalrna R~den z dwoma szybami tegoż t acy1 pokładów nadred enowskich, jak również w 
lll1lem_a _eksploatuJe poziomy górne w części za- odkrywkach dla wydobywania nadredenowskich 
chodmeJ pokladu (zrzuconej) . Kopalnia Morti- łupkó w gliniastych, będących głównym materya
mer zap?mocą dwóch szybów tegoż imienia l em dla wyrobu cegły, została zebraną dość bo
eksploatuJe poziomy niższe części zachodni ej i gata ze względu na li czbę egzemplarzy lecz ubo
calą część wschodnią pokładu. Szyby Mortime- ga pod względem różnorodn ości spotkanych iorm 
ru ~ą zgłębione nie więcej niż na 308 m; głębsze ilora kopalna. 
pozlOmJ: są e~sploatowane zapomocą pochylń. Niezależnie od flory, pochodzącej z pokła-

Dosć wazną z punkt u widzenia obliczenia dów bezwarunkowo nadreden owskich, została ze
zapasów węgla jest kwestya obecności pokładu braną flora kopalna w zwalach szy bów k opalni 
~eden w~ wsrom_niany~ terenie uskokowym. Te- Mortimer; wobec tego, że, j ak ujrzymy dalej, ro
Ien ~en CJą_g?I~ s1ę w k1erunku z pólnocy na po-
ludme_ 'Ylas?1w1e z. NNO na SSW; szerokość jego 
w częsCI polnocneJ terenu wynosi około 350 m, *l Przegląd T ec.hni czny, r. 1898. X..\ l :n i 32. 
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boty w tej kopalni są zgłębione tylko nader nie
wiele pod poziomem pokładu Reden, możemy 
uważać za prawdopodobne, że flora ta pochodzi 
również z pokładów nadredenowskich. 

V\7 celu zakończenia opisu warstw nadrede
nowskich pola II-go wskażemy jeszcze na odkry
cia warstw, znajdujących się w stropie pokładu 
Reden, znalezione w starych odkrywkach w po
bliżu wychodni tego pokladu. Odkrywki te słu
żyły kiedyś dla eksploatacyi pokładu Reden . S~ 
tu widoczne charakterystyczne piaskowce grubo
ziarniste i konglomeraty. 

P o l e I II-e. 

Pole III zostało dosyć d:>kladnie zbadane za
pomocą calego szeregu otworów wiertniczych 
Towarzystwa Warszawskiego (tablica I V). 

Granicę poludniową działki stanowi grani
ca państwa, zachodn ią stanowią roboty kopalni 
N iwka, od północy pole zamyka linia przepro
wadzona w kierunku ze V~·schodu na zachód nie
co na pólnoc od otworu N!? 7, ze wschodu wresz
cie granicę pola stanowi granica odpowiedniego 
arkusza mapy pakladowej p. ŁEMPICKIEGO. 

Porównywując dane sąsiednich kopalń Niw
ka i K limontów, przychodzimy do wniosku. że 
w granicach pola powinniśmy spotkać dalszy 
ciąg tej antyldinaln ej faldy, na przeciwległ'ych 
ramionach kt<)rej znajdują się wspomniane wyżej 
dwie kopalnie. 

Poklady Podredenowskie w granicach pola 
są prawie wcale nie zbadane. W pólnocnej z 
liczby dwóch przeeznic, łączących część zachod
nią kopalni Mortirner ze wschodnią, jest oznaczo
ny przez l · ŁEMPICKIEGO pokład grubości 1-2 m, 
który p. EMPICKI u w a i. a za pokład II. Obecnie 
ta część przecznicy jest zamurowaną, więc obej - Dane ot\o'Torów MM 4, 5, 6 i 7 wskazują, że 
rzenie tego pokładu bylo niemożflbnem. głębokość. na której znajdujA się pokład Reden, 

W ostatnich czasach szyb M I kopalni Mor- zmniejsza się w kierunku na południe, t. j. że 
tirner został' pogłębiony o 70 m pod pokład Re- mamy tu jeszcze do czynienia z ramieniem 
den. Widocznie przy pogłębianiu tego szybu zo- pólnocnem fałdy . Jeżeli przypuścić dalej, 7,e ma
stal napotkany ciemny łupek gliniasty z licznemi my do czynienia ze zwyczajną fałdą antyklinal
lingula mytiloides, który znajdujemy obecnie ną, t, j. że linia rozeiąglości pokładów jest rów
w zwalac h kopalni. noległą do kierunku fałdy, to otrzymamy na mo-

Obliczenie zapasów węgla w polu II opiera- cy danych wspomnianych otworów wiertni czych 
my .na następujący ~ h podstawach: l ) średnią gru- nader nieznaczny kąt upadu pokładu RedAn, mia
bość pokładu Reden przyjmujemy równą 11 nt. nowicie około 5°, wówczas gdy dane kopalni 
2) pokład Reden znajduje się pod polową po- Klimontów i Hrabia Renard wskazują na dość 
wierzchni terenu uskokowego; 3) 'V granicach po- znaczny upad warstw w skrzyd le pólnocnem fal
la znajdują się wszy stkie pokłady ogniwa. kopal- dy. Zdaje się więc więcej prawdopodobnem, że 
ni F lora i grubość tych pokładów jest ta sama, 

1 

mamy tu do czynienia z budową kopulowatą po
j~k w kopalni Flora; 4) z pokładów ogniwa kopal- k_ladów, falclą b~·ach iantyk l inalną, którą zakańcza 
m Saturn uważamy za obecny poklad II (Andrzej) s1ę falda antykhnalna. 
grubości 1,50 m. Dane otworu wiertniczego M 8, w którym 

Obliczenie zapasów węgla w granicach pokład Reden został napotkany o 220m glębiei , 

Nazwa pokładów 
węglą 

Red en 
Poklady nadredenow-

ski e 
~ 2 

" 
3 

" 
4 

" 
5 

" 
6 

" 
7 

" 
8 

" 
9 

Poklady podredenow-
ski e 

Andrzej 
Ogniwo kopalni Flora 
Zapas ogólny węgla 

pola 11-go. niż w otwor~e N!? ~, zd~j ą się pot":ierd~a? to 
przy pus:>;czeme, pornewaz przy rozc 1ąglosC1 ze 
wschodu na zachód pokład Reden w obu otwo

i rach .powin~en był być . znaleziony na jednej i tej 
sameJ prawie glębokośCl. 

d' ' 'd""" l • ., '' .., >,<O o d ~d N >,d .,..., ~ p.~~~ ()~ > 
';;'~.!( .. ~r;;..= ~ ~ 

-~~ jl;~ :~.g-z 
.... "'"" ~ d'G)~~ ~ ~ ·O~ 

~c!~~ ]·~_s~~ d'~~~ 
~i(e:;_s 0""Q:IO 

"~.g"~ . ~~s~ s O d 
;.. P..J:l ~ ~ ~..d F-ot ~~~-d -~s g 'd_ ·~ '?~ g 'd 
~Q) Q 

o·,.. ce 
o"d' io" .o~ ~ N~ (,) 

IP-< 5;:;; ~~.~·w ~ &·~ 

5170 970 4 200 

4 020 70 3 950 
3 000 50 2 950 
2 980 50 2 930 
3 810 90 l' 720 3 760 20 3 740 
2 790 40 2 750 
2 31'>0 40 2 310 
1 93(1 210 1 7'),0 

i) 170 - 5170 
5 170 - 5170 

;t 

::: 
·O 

~-= 
""" """ o" .,. ... ., 
"'~ .",-

o 
.o 

" " C!l 

11,00 l 

2,00 
1,50 
1,10 
1,20 
1,10 
1,40 
1,50 
3,00 

1,50 
6,50 

.:r 
:e, 
+' 

~ § 
.!1-8 
'"'-= "" " ;t" .,o 

" "" " N 

46 200 

7 900 
4400 
3 200 
4500 
4100 
3 900 
3 400 
5 200 

7 700 
33 600 

124100 

W trzech otworaeh poludniowych MM l, 2 
i 3 pokładu Reden nie znaleziono . Wytłumaczyć 
t o zjawisko zapomocą tego, że pomiędzy otwo
~ami MJ\1! 3 i 4 znajduje się wychodnia pokładu, 
1est dość trudno, ponieważ przytern należałoby 
przyjąć, ze upad pokładu stanowi okolo 25°, wów
czas gdy z porównania danych otworów MM 4 i 
8 (przy budowie brachiantyklinalnej) otrzymuje
my kąt upadu o kolo 14°. Następnie przytern przy
puszczeniu należałoby uznać, że znalezione w 
otworach N2M l, 2 i 3 pokłady należą do grupy 
podredenowskiei, a ponieważ w każdym ra~~:ie 
wychodnia pokładu Reden znajdowałaby się na
der blizko od otworu M 3, więc znaleziony w 
tym otworze na głębokości 44,98 m pokład węgla 
grubości _1,80 m okazalby się w tej samej prawie 
odleglośCl (okolo 45 m) pod pokładem Reden, 
wówczas gdy odległość od pokładu Reden pierw-
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szego pokładu tej mniej więcej grubości (Andrzej) 
wynosi według danych sąsiednich kopalń nie mniej, 
ruz 80 111. Bardziej prawdopodobnem będzie wy
tlumaczenie nieobecności pokładu Red en we wspom
nianych otworach obecnością uskoku, przecho
dzącego w kierunku ze wschodu na zachód i zrzu
cającego część poludniową terenu (przekrój 6). 

Fotwierdzenie naszego przypuszczenia znaj
dujemy w przekroju otworu M l, mianowicie zna
lezione tutaj pokłady węgla wobec ich dość znacz
nej grubości nie mogą być zaliczane do grupy 
podredenowskiej, lecz powinniśmy uznać je za 
nadredenowskie; należy więc oczekiwać pod po
kładami, znalezionymi tak w tym otworze, jak 
również i w otworach MJ\~ 2 i 3, obecności po
kładu Rede11. 

Porównywując dane otworów wiertniczych 
MM 8 i 10, widzimy, że w obu otworach pokład 
Reden był znaleziony na jednej i tej samej pra
wie głębokości, tymczasem przy przyjętej przez 
nas budowie pokładów, głębokość pokładu w otwo
rze .M 10 powinna byłaby przenosić głębokość w 
otworze M 8 o jakie 200m. Zjawisko to możemy 
wyt.lumaczyć obecnością uskoku, przechodzącego 
w kierunku z pólnocy na poludnie i zrzucające
go część zachodnią terenu (przekrój 7). Co praw
da można również przyjąć, że w części wschod
niej naszego terenu >vplyw fałdy jest już nader 
nieznaczny i pokłady mają prawidłowy upad na 
południe, wobec czego w otworach MM 8 i 10. ja
ko znajdujących się na jednej prawie linii wzdłuż 
rozciągłości, pokład Reden powinien był być na
potkany na jednej i tej samej mniej więcej głę
bokości. 

Grupa pokładu Reden składa się w grani
cach pola z jedPego ty lko pukladu; wyjątek sta
nowi przekrój otworu wiertniczego M 9, w któ
rym znaleziono dwa pokłady tej grupy, przedzie
lone warstwą piaskowca grubości 2,41 111. Gru
bość pokladn Reden w otworach północnych wy
nosi 3,00 - 3,50 m, w polucliliowych otworach 
sięga 6,50 m; w otw()rZP, .N'2 9 grubość ogólna obu 
pokładów wynosi 10,46 rn. 

Dane otworów wiertniczych, dotyczące po
klad6w Hadredenowskich pola, nie wystarczają 
dla przeprowadzenia jakiejkolwiekbądź klasyfi
kacyi t_ych pokładów. 

Co dotyczy pokładów podredenowskich, to 
pewne dane znajdujemy tylko w przekrojach otwo
rów MN2 5 i 10 (pozostałe otwory albo wcale nie 
były zgłębione pod pokład Reden, albo też prze
bijały warstwy podredenowskie na nader nieznacz
ną głębokość) . Znalezione w obu otworach po
kłady należą widocznie do ogniwa kopalni Sa
turn i wobec tego głębiej należy spodziewać się 
pokladów ogniwa kopalni Flora. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach pola 
oprzemy na następujących podstawach: l) pokład 

Heclen uważamy jako znajdujący się w granicach 
calego pola; 2) grubość tego pokładu przyjmuje
my równą 5 in; 3) przyjmujemy istnienie pokła
dów ogniw kopalń Baturn i Flora w granicach 
calego pola; 4) grubość pokładów ogniwa kopalni 
Saturn według danych otworu M 10 przyjmujemy 
równą 2 m a grubość pokładów ogniwa kopalni 
Flora stosownie do danych tej kopalni przyjmu
jemy równą 6,50 m; 5) grubość ogólną pokladów 
nadredenowskich obliczamy jako średnią grubości 
tych pokładów, napotkanych w poszczególnych 
otworach (bierzemy pod uwagę tylko pokłady 
grubsze niż 0,60 m) na 4,40 m; 6) pokłady nadre
denowskie takiej wspólnej grubości uważamy, ja
ko znajdujące się w granicach calego pola. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach 
pola 111-go. 

'" ' ' l "O- ' ' 
., . ' ~ .! ~~~ 8-~r~ i3~; 
~>~ !l: ~ d>..!( o ~ ·o N,.. ..d SI~~ .d ~ ... ~~ "" 

..,., 
• !l: " • !l: " .,.q 

~ § 
Nazwa pokładów 

i' ~o ~ d e) ~-o ~ ~-o~ -" 'E:~~~ '2·-~t ~ ~-a~~ """' ;;'"' 
węgla .,a ...... a> O ,.C: ~,.0 IP O 0" 

-~~a~ 
"....., t:ll.d ~-;s~ ~~.g a~ " ~El "'"" l" P..c" ... »_q .E l~ ~"2.8 ~<t 

-~ ~ ~re -~·e ~ g o "' " ~-~. l .o 
" ó~~ ó:E-t-1~ ~!l:" ~ c. 

~ 2.·~ 
... "' ~p,;; Po4.!(·~·u; !:!l N 

Red en 6 910 - 6910 5,00 34 600 
Nadredenowskie 6 910 - 6910 4,40 30 400 
Podredenowskie 6 910 - 6910 8,50 58 700 
Zapas ogólny węgla 123 700 

P o l e IV- e. 

Za zachodnią granicę pola należy przyjąć 
granicę wschodnią pól III-go i V-go, za północną 
granicę terenu pola I-go, za wschodnią granicę pola 
przyjmiemy dalszy ciąg liriii, stanowiącej granicę 
wschodnią pola I-go, wreszcie granicę polud
niową pola będzie stanowiła granica państwa. 

Cały teren pola jest prawie wcale niezbadany. 
Z liczby otworów wiertniczych zaledwie jeden 
sięga głębokości 112m, glębokość reszty nie prze
nosi 6 m. Wobec tego dla wytworzenia sobie po
jęcia o budowie geologicznej terenu należy zwró
cić się do danych, z apożyczonych z pól sąsied
nich. N a mocy tych danych przychodzimy do 
wniosku, że przez część zachodnią pola przecho
dzi oś fałdy synklinalnej, na jednem z dwóch 
przeciwległych skrzydeł której znajdują się kopal
nie Kazimierz i :Mortimer, zaś na drugiem zosta
ły wybite pólnocne otwory pola III. Co się zaś 
tyczy części wschodniej pola, to kwestya jej bu
dowy geologicznej pozostaje niewyświetloną. 
Możliwem jest, że znajduJą się tam na znacznej 
głębokości pokłady kopalni Kazimierz. 

Obliczenie zapasów węgla w polu IV-em opie
ramy na następujących podstawach: l) pokład 
Reden znajduje się na terenie ca!ego pola; 2) 
grnbość tego pok!adu przyjmujemy jako średnią 
grubości jego w granicach pól III-go i V-go, 
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. 10 + 5 danych pola III-go, t. j. 2 m; 3) Co się tyczy po-
t. J· 2 = 7,5 m; 3) z pomiędzy pokładów kładów nadredenowskich, to przyjmiemy grubość 
podredenowskich wobec znacznej głębokości, na ich dla calego terenu pola średnią ogólnej ich 
której mogą być one spotkane, bierzemy do r a- grubości w szybie I kopalni Kazimierz i otworu 
chunku tylko pokłady ogniwa górnego (ogniwa wiertniczego M 10 pola III, jako znajdujących 
kopalni Saturn) a grubość ich liczymy podług się najbliżej granic pola lV-go. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach pola IV-go. 

Powierzchnia, zajęta Powierzchnia. z pod Pozostaj.,ca j eszcze l 
w ty- Grubość po- Zapas węgla 

w tysiącach 
ton n 

N nz w a pokładów węgla przez pokład;Y, .., ty- której węgiel został powierzchnia 
v kwa- ~ kładów w me-s ii\Cac h metro w kwa- ju~ wydobyty, w 

tysiącach metrów 
siącach metró' 

h trach dratowych 
kwadratowych 

dratowyc 

!te den 12 530 
Poklady nadredenow· 

ski e 12 530 
Pokłady podredenow-

skie ogniwa kopal-
ni Flora 12 530 

Zapas ogólny węgla 

- 12 530 

- 1~ 530 

- 12 530 

(c. d. n.) 

7,50 

2,20 

2.00 

94 000 

27 600 

25 000 
146 600 

Stefrtn C.'?Jarnocki. 

Pr?e\\1ietr?anie robót pod?iemnych w hopalni Saturn. 
!Ciąg dalszy, p .. 'ii 6, str, 146). 

Przepierzenia tam izolacyjnych l boezny. Tamy izolacyjnewogóle przyrządu sa
z dr z w i a m i . . Właściwością charakterystyczną mozamykającego nie posiadają, rama za ś , znajdu
tam izolacyjnych jest nabijanie desek na ramę. jąc się od strony zewnętrznej, utrudnialaby tył
Przepierzenia tam izolacyjnych zawsze nabijają się ko należyte zaopatrzenie t amy. Oblepianie tamy 
od strony zewnętrznej, t. j. z tej strony, z której przy ścianach okol o belek r amy jest dość utrud
zawieszone są drzwi (rys. 258-261), podczas gdy nione, tymczasem zasadnicze wymaganie, stawia-

- - -1~.ftJ.- - - -

Skala 1: 40. 
Rys. 258 

l 
~ 
~ 

l 

w tamach wentylacyjnych, jak widzieliśmy, deski 
nabijają się od strony przeciwnej drzwiom; wy
wolane to bylo budową sztaby zamykającej , 
której koniec wewnętrzny powinien przy otwie
raniu się tamy swobodnie zachodzić za słupek 

Skala 1:40. 
Rys. 259. 

n e t.amom izolacyjnym, jest możność łatwego i szyb
kiego i ch zaopatrzenia; stroiła zewnętrzna powin
na być gładką. W takich tamach, które jedno
cześnie służą i za wentylacyjne, odeskowanie rów
nież m:usi być zrobim1e od strony zewnętrznej. 
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Nie stanowi to zbyt wielkiej niewygody wzglę
dem sztaby zamykającej. która przy pewnem 
skróceniu końca wewnętrzne~o oraz dos~atec_znem 
wygięciu liny_ może_swobodme olw;:cać s1ę,_ me do
tykając przep1erzen1a. Przy przyrządzamu sprę
żyn dla takich tam, musi być jednftk na to zwró
cona szczególna uwaga. Dla tego w tamach wyłącz-

Skala: 40 
Rys. 260. 

nie wentylacyjnych dogodniej przepierzenio na
bijać od strony ~ewn~trznej;_ jeżel~ zaś tama 
oprócz tego służy 1 do Izolac,p, to w1ększą wagę 
ma łatwość uszczelniania, niż dogodność przy
rządzan i a sprężyn. 

W tamie izolacyjnej zamkniętej drzwi leżą 
o grubość desek przepierzenia głębiej od zewn_ętrz
nej powierzchni tamy (rys. 261 ); przedstaw:a ~o 
pewną dogodność, ponieważ w rowkach,_ Jakie 
tworzą się przy r amie, grubsza warstwa ghny le
piej zabezpiecza zn ajdujące się tu szpary. 

Skala l: 40. 
Rys. 261. 

Ś r o d k i, z a p e w n i a j ą c e p o l o ż e n i e 
o t war t e t a m i z o l a c y i n y c h. Niektóre 
t amy izolacyjne, j ak widzieliśmy, muszą być sta
le otwarte. W tym celu należy przedsiębrać pew
n e środki , zapewniające im to położenie, często 
bowiem zdarza si ę, że robotnicy, przechodząc 
przez takie tamy, i nie znając i ch przeznaczenia, 
~amykają je. T o też w takich tamach, które sto
Ją na drogach, uczęszczanych przez ludzi, powin
ny być urządzane różne klamerki do zahaczania 
o drzwi. Klamerki te powinny posiadać taką 
budowę, żeby nie stanowiły przeszkody wów
czas, gdy trzeba będzie tamy w pośpiechu zamy
kać. Nie wolno przeto drzwi przybijać an i pocl
~ladać z dołu lub w szparę pom i ędzy drzwiami 
I słupkiem kawalków drzewa lub szyn, ani tern 

bardziej podkładać ciężkich kawałków kamienia, 
które z trudem można udźwignąć. ·wyliczam 
wszystkie te niewłaściwe sposoby, gdyż często 
zdarza się je w praktyce spotykać. 

N aj lepszy sposób przedstawia zwyczajna drew
niana kłódka b, zahaczając a za kant pionowy 
drzwi (rys. 259). N a rys. 258 i 260 z lewej stro

ny wskazany jest drugi sposób, nie mniej 
wygodny: pociągnąwszy na dól lewy 
koniec drążka a, trzymającego wycię
ciem na przeciwnym koń cu kant górny 
drzwi, zwalniają je. Gorszy jest spo
sób przy pomocy drążka c (z prawej 
strony), obracającego się na gwoździu, 
wbitym clo kapy t amy na ukos; drążek 
ten posiada na swym wolnym końcu 
występ, którym opiera się o drzwi . 1,Y ce

' lu zamknięcia tamy należy podnieść go 
w górę, dla czego zamykający powi
nien zrobić pól kroku naprzód, co sta
nowi niedogodność drążka c w porów
n an iu ze sposobami a i b. Zato drążek 
c nie wymaga stawiania specyalnych 

stempli. i w chodnikac h, nie posiadających obu
dowy, jest środkiem najprostszym.Ponieważ takie 
różne h aczyki w każdym razie przedstawiają pew
ną niedogodność przy zamykan iu tam, przeto 
w chodnikach, w których rzadko lu b nikt nie 
chodzi, lepiej nie robić żadnych kłódek i haczy
ków, tamę zaś trzymać otwartą , od chylając drzwi 
możliwie najszerze,i, więcej iniż na kąt prosty; 
przytern wobec pochylości słupków drzwi swoim 
ciężarem i silą prądu powietrznego będą miały 
dążność odwrócić się jeszcze więcej do ścian. 

Skala l : 10. 
Rys. 262. 

T a m y p o d p o c h y l n i a m i. Pewn ą oso
bliwość przedstawiają tamy, budowane na pochyl
niach. 'ramy te są zawsze podwójne, lecz budu
ją się rozmaicie, w zależności od tego, którączęść 
pochylni izolują, górną czy dolną, · j ak również 
w zależności od miejsca na samej p ochy l ni. 

Widzieliśmy, że tamy izolacyjne muszą za
wsze odmykać się n a zewnątrz, a zatem j eżeli t a-
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ma buduje się w dolnej części pochylni, i pochyl
nia leży od strony wewnętrznej tamy, oczywiście, 
tama musi być budowan a pionowo (rys. 265-266); 
przeciwnie, jeżeli tama jest zbudowana w górnej 
części pochylni, przyczem dolna jej część leży 

l 
l 

-
Skala l: 10. 

Rys. 263. 

.". 
l ' 

od strony wewnętrznej, tama powinna być budo
wana pochylo, najlepiej pod kątem prostym do 
upadu, bowiem przy tamie pionowej drzwi przy 
otwieraniu się na zewnątrz, t. j. w górę, zawa
dzałyby o wznoszące się w górę szyny. 

Tamy pod pochylniami mają naj częściej za 
zadanie izolować część górną pochylni, jakkol
wiek nie wykluczone są i takie wypadki, kiedy 
tama pod pochylnią zwrócona jest swą stroną ze· 
wnętrzną do góry. Będziemy jednak pod termi-

A __ 

/'\, l 
l ;, 

l ' 

Skala l: 10. 
Rys. 264. 

nem "tamy pod pochylniami" rozumieli tamy, 
zwrócone stroną zewnętrzną ku dolnej jej czę
ści. 

Przy budowie tych tam należy szczególną 
uwagę zwracać na należyte położenie progu wzglę
dem szyn. Ponieważ szyny przecinają górną po
wierzchnię belki progu pod pewnym kątem , prze
to dno wyżłobienia dla szyn w progu musi być 

również pochyle, przyczem należy baczyć, żeby 
dno ściśle przylegato do stopy szyny, t . j. żeby 
próg tamy służy ł j ednocześnie za pokład dla szyn; 
gdyby bowiem było in aczej, n ależałoby najbliższe 
podkłady ułożyć o tyle blizko do tamy, że utl·ud-

nialoby to w znacznym stopniu dogląda
nie i utrzymanie w należytym porządku 
dolnej części t amy pod szynami (rys. 262-
263). Oczywiści e , że gr u b ość pozostalej 
części progu pod szynami nie jest jedna
kowa i przy pewn y m pochyl P-niu szyny 
mogą do tknąć si ę swą, stopą dolnego k an
tu progu od strony z ewnętrznej lub się
gnąć jeszcze dalej. Wobec tego niezbęd
nem jest zabezpieczyć próg pod szyną 

/ 
j/ 

/l 
l 
~ 

li 

Ci:; 
~ 
...... 

Rys. 265. 

możliwie najmocniej, starając się robić 
możliwie najpłytsze wycięcia dla szyn. 
Cel ten będzie osiągnięty, jeżeli w każdym 
wypadku szyna będzie zajmowala możli
wie więcej do góry wysunięte położenie, 
ograniczone warunkiem swobodnego przy
legania drzwi do futryny w progu. Otrzy
mamy zatem wszystkie możliwe położenia 
szyn przy wszelkich kątach upadu, jeżeli 

będziemy obracali linię poziomą AB dookołaśrod
ka C, umieszczonego w samym rogu wyżłobienia 
futryny w tamach typu 2-go i 3-go (rys. 263), 
lub na powierzchni górnej progu w 50 mm od 
kantu zewnętrznego w tamach typu l-go (rys. 
264). Przy zachowaniu tego warunku pod szyną 
w progu będzie zawsze dość mocna warstwa 
drzewa. 
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Dla danych typów tam istnieje jednak pe
wna największa pochylość szyn, ograniczona wy
sokością wozu, do której tamy te mogą być bu
dowane pod pochylniami. Budując drzwi i siup
ki różnych wielkości, można dostosować się do 

u 11 

każdego 
pewnych 
wszelkie 

l 

. . "' 
cc\ 

l 

\ 

' ' \ 
' 

Rys. 266. 

wypadku; jednakże po wybraniu 
wymiarów najezęściei używanych, 
budynki specyalne dla wypadków 

..A 100 
t-----r----'- ----

l 
- t- - t- lcJtJtJ- - -

l ~ - - ......_- -~- $M ---
"" <;::,. 

~ 

Rys. 267. 

wyjątkowych wprowadzają pewne komplikacye i 
zatrzymania w masowem wykonaniu w ciesielni 
części tam składowych podług przyjętych szablo
nów. Dla tego, jeżeli można, lepiej nie wpro-

wadzać nowych typów, leez do i stniejących za
stosowywać się w wyborze miejsca dla tamy w wy
p adkach poszczególny ch, naturalnie o tyle, o ile 
nie pociąga to za sobą innych komplikacyi np. w 
przewozie, robotach górniczych, systemie prze
wietrzania i izolowania i t. p . 

Nie trudno określić granice nachylenia szyn. 
Przy budowie wszelkich dróg zwykle przyjmują 
najniższą wysokość kap nad glówką szyn, przy 
której wozy mogą jeszcze swobodnie przechodzić 

Rys. 268. 

11 
Rys. 269. 

pod kapami, a = l 075 mm (licząc 100m między 
wozem i kapą) . Taką samą można przyjąć naj
mniejszą wysokość kapy tamy nad szynami. Z rys. 
265 mamy: 

H= AB + BC 
a 

z.. trójkąta ABE mamy: AB = ---,C~osa 
z trójkąta DEC mamy: BC = bTga 

a 
H= Oosa + bTga 

bSina - HCosa =- a 
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Przyjąw szy 
H - = tg:p 
b 

otrzymamy Sin (a- q;)=- : Cosq1, skąd 

przy danych H = l 625, b = 150, a = l 075 mm 
Y. =OC 44°. 

Przy tym kącie upadu bezpośrednie spusz
czanie wozów na poehylni bez specyalnych kla
tek jest już niemoźli we. Wozy wszakże mogą 

Rys. 270. 

być urządzane z nakrywami, przeznaczoneroi spe
cyalnie do spuszczania na dużych upadach. W ów
czas powyższym sposobem może być określona 
granica budowania tam pewnego określonego ty
pu. Fochylnie z większym upadem muszą być 
uważane za szybiki, w których wogóle tam izo
lacyjnych nie robią, i jeżeli zachodzi potrzeba 
izolowan ia takich stromych pochylń, powinny być 
przy nich urządzane podszybia odrazu z uwzględ
nieniem miejsca dla tam izolacyjnych zapasowych 
jak również i stałych fundamentalnych. 

W kopalni Saturn najwi~ksze u~ady, jakie 
zdarzały się dotąd na p ochy l m ach, me przekra
czały 30°. Przy tym upadzie budowa tam przy
jętych typów jest zupełnie możliwa. W skutek 
jednak częstych wykolejeń wozów na tych upa
dach możliwem jest przejście do urządzmi klat
kowy ch na pochylniach. Największy kąt upadu 
dla pochylni, przy którym mogą być jeszcze bu
dowane tamy danych typów, zależy od zakresu 
(gabarytu) klatki pu ~hylniowej i z~ stoj.ącym na 
niej wozem. N a rys. 267 przedstawiony Jest przy
puszczalny zakres takiej klat!{i z wozem. ~a rys. 
266 czworobok ABCD odpowiada zakresowi wozu. 
Boki teao zakresu: .4 C=BD=n=l !50, AB= CD= 
=b=l 000 mm. Oczywiście największy kąt. upa
du otrzymamy wtedy, gdy czwor obok ABCD 
wierzchołkiem swego kąta A przy zachowaniu 
boków A C i BD pionowymi dotkni~ się dolnego 
kantu kapy od strony wewnętrzneJ. Z rys. 266 
mamy: 

CE= CD 'fga. = btga 

EF = GF Tga. = cTga. 

H=AC+ CE +EF=a+(b+c) Tg a. ..... (l) 

T 
H-a 

O' fl..= ---
0 b+c 

. (2) 

gdzie a = l 150, b = l 000, c = 160 i H= l 625 
w tamach typu 2-go, oraz c = 200 i H= l 825 lllm 
w tamach typu l-go. Otrzymamy: 

dla typu 2-go a=- oc 22°30' 
dla typu 1-go a.= oc 29°30' 
Ostatni kąt jest prawie równy największemu upa
dowi w kopalni Saturn. 

Podług wzoru (l) mo:'. na od wrotni e określić 
wysokość tamy przy danym zakresie (a, b) oraz 
danym kącie upadu (r~). Przy a= 35° wysokość 
tamy w świetle 

H= 1150 + (l 000 + 200) 0,7 = l 990 mm. 

(c. d. n.). 
H enry/z Cz eczot!. 

(Ciąg d alszy, p. X. 6, str. l60) · 

W jednej z tych skał: zielonych, w serpen
tynie, spotykają się żył:y azbestu. Prawie zupeł
na identyczność składu chemicznego serpentyny 
i azbestu~ a z drugiej strony istnienie szeregu 
przejściowy ch pod względem fizycznym form mi~ 
neralogicznych od zbitej ja!rby amorficznej budowy 
serpentyny do włóknistego azbestu (rozmaite od-

miany twardego azbestu, stone asbestos, z dostrze
galną już jednak strukturą drzewa, np. minera! 
pih·olit) doprowadzają do przypuszczenia, że az
best nie może być niczem innem, jak wydziele
niem (segregation) masy serpentynowej ze ścian 
szczelin. Te ostatnie powstawały w magmie wsku
tek kurczenia się masy przy ochł:adzani, lub też, 
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jak to ma np. miejsce przy wysychaniu gliny, 
wl'kutek dehidracyi, t.j. wyparowania wody przez 
zetknięcie się z nowo wypehniętemi przez proce
sy wulka~iczne sl_mla~i o w.ysoki~~ t;1?peraturze, 
przeważme gramtam1. Takie pozmeJ powstałe 
skały, zwane intrusive granit dikes, spotykająsię 
w serpentynie w aroery kański ch kopalniach azbe
stu i w sąsiedztwie z niemi liczba szczelin jest 
znaczną; szczeliny są również obfite na granicach 
zetknięcia serpentyny z otaczająceroi skałami, 
często także granitowemi, które działały na nią 
silnie ochładzająco. Wreszcie szczeliny powsta
wały jeszcze wskutek procesów dyslokacyi, będą
cych następstwem dalszej metamorfizacyi skały 
początkowej (rozmaite uskoki i ześlizgnięcia). Nie 
wszystkie jednak szczeliny w serpentynie wypeł
nione są azbestem: często zamiast. niego znajdu
jemy albo tylko glinę, albo samą serpentynę o 
strukturze drzewa, świadczącą o tern, że rozpo
częty już proces przekształcenia jej w azbest włók
nisty został przedwcześnie przerwanym. 

w najprostszej swej uudowie żyła azbesto
wa jest zbiorem ustawionych równolegle do sie
bie a prostopadle do ścian szczeliny wydłużonych 
kryształów minerału; wyrastają one jakby z jed
nej ścianki szczeliny a dotykają słabiej drugiej; 
czasem wskutek późniejszej dyslokacyi żyła jest 
przesuniętą i włókna azbestu mają wtedy pochy
łe względem ścian szczeliny położenie. Podobną 
prostą budowę mają tylko cienkie żyły do 2- 3 
cm; przy większej grubości włókna azbestu są 
zwykle w środku zgięte, przełamane lub przedzie· 
lone cienką warstwą gliny, serpentyny lub żela
zialm chromowego. W żyłach g rubych szczegól
nie, kiedy azbest w nich zawarty nie zdołał na
leżyci e wytworzyć się, spostrzega się na podo
bieństwo żył metalicznyeh kolejne uwarstwowa
nie od ścian do środka żyły; mianowicie, w środ
ku żyły mamy krótkie włókna azbestu, a od nich 
w każdą stronę idą analogiczne warstwy rozma
itych odmian serpentyny, na samych zaś płasz
czyznach zetknięcia żyły z otaczającą skałą znaj
dują się cienkie wars te wki żelaziak a chromowego 
albo magnetycznego. 

Z przytoczonych poglądów dają się wy
ciągnąć wskazówki praktyczne dla poszukiwań 
żył azbestowych. Tam, gdzie skała serpentyno
wa jest mało zmienioną, twardą i koloru ciemno
zielonego, żył azbestu niem a; spotykają się one 
tylko tam, gdzie serpentyna uległa już do pew
nego stopnia metamorfizacyi i rozkładowi i jest 
kolor u jasno-zielonego. Z drugiej jednak strony, 
~dzie skala serpentyn owa od działania powietrza 
l wody zamienioną jest prawie w piasek lub gli
nę, nie można spodziewać się dobrego azbestu, 
gdyż zadaleiw posunięty proces rozkładowy nisz
c~y również i żyły azbestowe; najszkodliwszą dla 
mch jest infiltracya wody żelazistej; pod jej wpły
wem włółma azbestu tracą swą elastyczność, stają 

się łamliweroi i dają wtedy przędzę brunatną gor
s.zego gatunku o słabych i krótkich włóknach. 
Zyły azbestowe spotykają się oczywiście w wię
kszej liczbie tam, gdzie silniej działały przyczy
ny, wywołujące powstawanie szczelin w skale ser
pentynowej; szukać więc ich wypada w niedale
kif'm sąsiedztwie skał obcych, np. granitów. 
Wreszcie za wskazówkę blizkości żył dobrego 
azbestu służy na poty kanie minerałów przejścio
wych między serpentyną i azbestem włóknistym, 
t. j. rozmaitych odmian azbestu kamienistego, np. 
pikroli tu. 

Jako minerał, azbest spotyka się wogóle czę
sto, w większych lub mniejszych ilościach. W 
Europie znajdujemy go w Alpach (w 'I'yrolu, Szwaj
caryi i głównie we Włoszech), w Tatrach (we
dług Staszyca), w Finlandyi, w Rosyi na Uralu, 
w Syberyi na Ałtaju i około Irkucka; w Mon
golii, w Azyi Mniejszej, w Abisynii i w Amery
ce w Kanadzil:l . Grubość napotykanych żył, t.j. 
długość samych kryształów, bywa rozmaita, od 
zaledwie dostrzegalnych warstewek w serpenty
nie wyjątkowo do kilku decymetrów; najczęściej 
jednak nie przewyższa 4- 5 cm. Eksploatacya 
górnicza w większych rozmiarach prowadzi się 
obecnie tylko na Uralu i w Kanadzie; Ilie jest 
jednak rzeczą niemożliwą, -żeby w przyszłości zło
ża aziJestu, zasł-ugujące na eksploatacyę, nie zna
lazły się także w innych miejscowościach*). 

K o p a l n i e u r a l ski e azbestu leżą na 
wschodniero zboczu gór Uralskich, o 60 wiorst 
od miasta J ekaterin burga i o 30 od stacyi Baźe
nowo drogi żelaznej Jekaterinburg-Tiumeń, w 
granicach tak zwanej daczy, t. j. leśnictwa rzą
dowej huty żelaznej Kamieńskiej**). Miejscowość 
mało zaludniona, pokryta lasem, przedstawia pła
skowzgórze, w budowie którego biorą głównie 
udział skały serpentynowe i granity; przecinają 
ią doliny rzeczek, w których wydobywano złoto; 
zagłębienia wypełnione są wodRmi stojącemi, któ
re tworzą błota i stosunkowo niegłębokie jeziora; 
obok kopalń azbestu i złota znajdują się tu także 
kopalnie drogich kamieni (szmaragdów), eksploato
wane obecnie przez towarzystwo francuskie. Wy
dobywanie azbestu na większą skalę rozpoczęło 
się 11a Uralu w latach 80-ych przeszlego stulecia. 

Ogólny charakter złoża azbestowego jest 
następujący. Pod cienką warstwą ziemi roślinnej 
znajduje się zwykle pokład gliny czerwonej lub 
piasku żółtego grubości do 2- 3 m, zawierający 

*) Poszukiwo.nia, d•·l<onane w gran icach Cesarstwa Rosyjskie
go pr·zez ei•spedyr.ye ·row&.-rzystwa Urali: i przemysłowca Bambur
skiego Alfreda Colmana r w r. 190'2), wykaz><ły znajdow .. nie się złót 
a zbestowych: l ) w rozmaitych miejscowościach ~o<Ór Ałtajskich na 
zna.,znych j••dnak wy.okościar-h; 2) około l rkucka n ad rzeką Ki taj, 
3) w kraju Buriatów. na południe od jeziora Bajka l s ldego, w górach 
Boo-Ko-::;un i El-Ohe•r; brak ś r·odków komunikacyjnych i;niedo stęp
ność tych miejscowości sto i na przeszkodzie rozwinięciu s u~ w 
nich wszelkit!go przemysłu 

** ) Kopalnie t" zwiedziłem w r. 1907, j••s t mi tu przyjemnie 
wyrazić podziękowanie p. Poklewsklemu-Koziełł i zarze,dzając.emu 
jego kopalni ami in:tyni.erowi Łozińskiemu za. udzielone mi infor
macye i okazaną uprzejmość. 
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często w znacznej ilości włókna azbestu popią ta- nianej wyżej naj większej odkrywce ustawioną 
ne i zhite; jest to jakby złoże drugorzędne, po- jest pompa parowa; w przyszłości jednak z po
wstal'e od zniszczenia żył azbestowych, zawartość głębieniem kopalń do poziomu sąsiednich zbior
których została przez wodę zniesioną niekiedy ników wody przypływ stanie się większym i 
na pewną odległość od miejsca, gdzie żyły po- pompy będą konieczne. Roboty kopa!Piane pro
czątkowo znajdowały się. Pod wspomnianą war- wadzone są tylko w ciągu pięciu letnich miesię
stwą gliny lub piasku występuje skala serpenty- cy i tylko w dzień; praca trwa od 5 rano do 6 
nowa, poprzecinanaszczelir.ami w najrozmaitszych wieczorem z dwugodzinną przerwą na obiad i 
kierunkach. Wygląd zewnętrzny serpentyny jest pięciominutowerui przerwami co godzina na pa
bardzo różny: od twardej skały ciemnego, prawie lenie fajki. Robotników trzeba sprowadzać często 
czarnego koloru, przez rozmaite stupnie zwietrze- nawet zdaleka; są to przeważnie tatarzy i baszki
nia i rozmaite odcienia koloru zielonego,. do pi a- rzy; mieszczą si ę przy kopalniach w barakach 
ęków oliwinowych żółtych i zielonych. Zyly az- lub najprostszyeh ziemiankach*). PJ'aca, rzadko 
bestowe spotykają się przeważnie w serpentynie akordowa, zwykle dzi enna, wynosi 50-60 kop.; 
jasno-zielonej, do pewnego stopnia już zwietrza- wydajność pracy waha się \\ szerokich granicach 
lej. Jakiejkolwiek regularnośc i, jakiegokolwiek w zależności od bogactwa eksploatowanej w da
prawa w rozmieszczeniu szczelin i żył azbesto- ' ne.i chwili części kr>palni; przeciętnie wypada na 
wych dopatrzeć się niepodobna; obok przestrzeni, jednego robotnika i na jeden dzi eń roboczy od 
obfitujących w żyły, spotykają się znaczne m asy l,G do 2,3 pudów wydobytego azl>estu. 
skały serpenty'!owej płonnej, zupełnie azbestu nie Na kopalniach Uralskich już na samem miej
zawierRjącej. Zyly rozchodzą się w rozmaitych scu wydobycia odbywa się pewne sortowani e az
kierunkach: poziomych, pochyłych i pionowych; bes tu i nawet czasami dzielenie go na gatunki; 
wzajemnie przecinają się, łączą i rozdzielają; czę- \vlókna, wyjęte z żył, są sam e przez się stosun
ste uskoki i ześli.zgnięcia utrudniają oryentacyę kowo czyste, skala zaś, przerośnięta cienkierui 
w sieci szczelin. Zyly są albo pojedyncze, zlożo- warstewkami azbestu, rozbija si ę ręcznie mlotka
ne z czystych włókien azbestu, przy 11iewielkiej mi na drobniejsze kawałki dla oddzielenia skaty 
grubości (do 3 cm); albo też przy większej gru- płonnej. Otrzymany w ten sposób azbest surowy 
hości podwójne, t. j. przełamane po środku i czę- (Roh-Azbest czyli wzbogacona ruda azbHstowa) 
sto rozdzielone na dwie, przez więcej lub mniej idzie na sortownię dla ostatecznego oczyszczeni"!. 
grubą warstwę gliny, żelaziaka, serpentyny. Jecl- i rozgatunkowania. \V ogóle przyjąć możn::t przy 
na i ta sama szczelina w pewnej swej części za- jednakowym prawie ciężarze g atunkowym serpen 
wiera nieraz tylko azbest kamienisty, który jed- tyny i azbestu w żyłach, że na Uralu skała ser
nak stopniowo, najczęściej (chociaż nie zawsze) pentynowa wydaje przeciętnie 2,5 ~ azbestu su
na większej głębokości przechodzi w azbest włók- rowego. 
nisty. K o p a l n i e a z b e s t u w K a n a d z i e 

\Vydobyciem azbestll zajmują się cztery fir- znajdują się w prowincyi QueLec i należą do for
my: Poklewski-KozieU, Baron Girard, Korewa i macyi kambryjskiej. Charakter geologiczny po
włosi Devalle i S-ka, którzy nabyli kopalnie od dobnym jest do uralskiego; skała serpentynowa, 
dawnego rosyjskiego Towarzystwa Uralit po je- powstała przez metamorfizacyę o li winowych clia
go bankructwie; najbogatszerui i najlepiej urzą- bazów i gabbro, tworzy tu oddzielne wyspy i na
dzonemi są kopalnie Poklewskiego-Ko:r,ieH. wet cale pasma gór, pośród dioritów i łupków 

Eksploatacya prowadzi się sposobem odkryw- krystalicznych. :Niasa serpentyny poprzerywaną· 
kowym na podobieństwo zwykłych kamieniało- jest występami granitów; uległa znacznym dys
mów; każda kopalnia przedstawia amfiteatr o lokacyom i przecinają ją liczne szczeliny, wypeł
piętrach wysokości 2m. Największa z obecnych nione żyłami azbestu, które koncentrują się głów
odkrywek ma w ś1:ednicy przeszlo jeden kilometr nie w sąsiedztwie z granitami. Eksploatacya 
i przy 10 piętrach głębokość do 20 m. Ponieważ kopalń rozpoczęła się w końcu lat 70-tych prze
na dotychczasowych poziomach skala serpenty- szlego stulecia w miejscowości dzikiej, niezdatnej 
nowa jest si lnie zwietrzałą i popękaną, materya- pod uprawę r oli i nie posiadającej inn ych bo
ly wybuchowe używane są w nieznacznej ilości gactw mineralnych; dziś miejscowość ta dzięki 
a do roboty, t. j. do łamania skały, służą głów- przemysłowi azbestowemu jest o"-ywioną; prze
nie kilof i !opata. Azbest z żył robotnicy wyj- cięty ją linie dróg żelaznych; pracuje tu 14 to
mują z łatwością rękami i składają do skrzynek warzystw, posiadających liczne rozrzucone na 
drewnianych, zawierających okolo dwóch pudów znacznej przestrzeni kopalnie azbestu; w mieście 
każda, które następnie końmi wywożone są z Black Lake powstal specyalny klub Asbestos Club; 
głębszych poziomów kopalni i odstawiane do 
sortowni; tylko na jednej kopalni funkcyonuje 
wyciąg mechanicl'::ny (elektryczny). Przyplyw wo
dy dotychczas jest niewielki i tylko na wspom-

*l Dla robotnikó w s tały eh, pracujących w sortowni ach, }JO· 
budowano St\ rl·,my i ko~zary , bardzo porządn ą. kol onu~ m ałych doln
kó·w , otoczonyc h ogródka mi , na ,i ednq lub dwie rodziny urz&ciził 
dla swych robotników zarząd kopalni p. Poklewskiego -Koziełł. 
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wydają się czasopisma specyalne, (np. Bulletiu of 
Asbestos)*J. 

Kopalnie kanadyjskie przedstawiają także 
odkrywki, ró~niące się o? uralskich _większą głf 
bokością, ktora doebodz1 do 50 111, 1 wysokością 
oddzielnych pięter do 12 m. Główna zaś różnica 
w samej eksploatacyi polega na tem, że w Kana
dzie mają większe zastosowanie rozmait.e maszy
ny, zastępujące pracę ludzką, jako to: perforato
ry, wyci~gi parowe i e~ektry~zne, elewa~or~- i t. p. 
(w niektorych kopal~1ach hczba _wy_Ciągow me
chanicznych dochodzi do 11). Dz1ęln tym urzą
dzeniom jak również większemu stosowaniu ma
teryałów wybuchowych, wydajność pracy robot
nika jest znacznie wyższą, a własny koszt ogólny 
wydobycia azbestu niższy, niż na Uralu, pomimo 
że płaca robotnika dochodzi tu do 3 rubli na 
dzień. Wydobyta skala serpentynowa podlega 
na miejscu w kopalni tylko powierzchownemu 
sortowaniu, t . j. odrzuca się jedynie skaJa wyraź
nie płonna, nie ?.awierająca zupełnie azbestu; resz
ta, stanowiąca przeciętnie 60°/0 całej poruszonej 
w kopalni skały (a nie 2,50fo, iak na Uralu), od
stawia się w wagonikach kolejkarni powietrznemi 
i naziemneroi do sortowni dla dalszeJ przeróbki. 

Sortowanie azbestu odbywa się me
chanicznie w sortowniach, położonych w nieda
lekiej od kopalń odległośc i , i ma za zadanie oczy
ścić wydobyty w kopalni materyał od skały plon
nej i następnie rozdzielić czy sty azbest na gatun
ki wzgl ęd nie do długości włókna i nawet jego 
dobroci; w tym ostatnim celu puszcza się na sor
townię często nie całą zmieszaną wytwórczość ko
palni, ale tylko ,ieden pe\vny odebrany na kopalni 
gatunek azbestu surowego. 

W Kanadzie, gdzie sortownie otrzymują z 
kopalń nie stosunkowo już czysty azbest (Hoh
.A.sbest), lecz tylko tak zwany Asbestos-rock, t. j. 
skał'ę z mniejszą lub większą zawartością azbestu. 
przeróbka w sortowni zaczyna się od rozdrabnia
~ia slml'y w rozmaitego 1odzaju rozłamy\vaczach 
l młynach (Concasseurs: Rock-breakers, Rotery 
Crushers)**). Materyał rozdrobniony a na Uralu 
dostarczony wprost z kopalni poddawanym j est 
s~szeniu albo w obracających się pochyłych cy
lindrach żelaznych, przez które przechodzą wy
t\~ory spalania antracytu, albo też w osobnych 
p1ecach i suszarniach, poczem przechodzi w wal
ce stalowe (Finał crushing rolls ), które rozcierają 
zawartą w nim skalę płonną na drobne ziarnka i 
proszek, a włókna azbestu tylko rozgniatają. 
Otrzymany z walców materyał przechodzi przez 
cały szereg rozmieszczonych na kilku piętrach 

.*) Szcze"ółowy opis kopa l ń K anadyJskich obok ogó l nej mo
}ool!rafu o azbesci~ z?ajduje s ię ·w doskonałej i.: s iąt; ce, wydanej 'v r. 
··On prz~z K nnady,1 sk1 D epartat.nent spraw wewnętrznych p . t. "As · 
bestos-1~s occurence. eksploitation and uses, by Fritz Cirkel." Od
~.ośue. Wladomości znajdują się takźe w 'vymi enionym wyżej Bulle -
'0 of Asbestos, w Canadian Mining Review. w pracach J. Obalskie 

!>'0 (zal?ewne polaka): Mining Operati ons in the l'rowince of Quebec 
1 w kSif\żee ltobert'a H , Jon es: Asbcstos •nd As bestie (1897) . 
b t •* ) Wskutek wa~neg~) znnczenia tych maszyn sort0wnie az

es u noszl\ w Kana dzie nazwę młynów (Asba•tos-millsl. 

budynku sortowni pochyłych i obracających się 
około swej osi cylindrów blaszanych z otworami 
rozmaitej wielkości, zaczynając od najmniejszych; 
w ten sposób odbywa się oddzielanie drobnych 
cząstek zmielonej skały i rozdzielanie czystego 
azbestu na rozmaitej długości włókna. Uprócz 
cylindrów z otworami używane są jeszcze wstrzą
sane sita i ruszty (stossratter), umieszczone jedne 
nad drugiemi i z otworami także rozmaitej wiel
kości; masa azbestu surowego, przechodząc przez 
nie, oczyszcza się od proszku skały i dzieli się 
na gatunki. Wreszcie oddzielenie włókien azbe
stu od eząstek skały płonnej dokonywa się jesz
cze w ten sposób, że całą masę przerabianego 
materyalu spuszcza się po płaszezyznie pochyłej 
gładkich blach, ustawionych w linii łamanej i 
rozdzielonych szezelinami: cząstki skały, posiada
jąc większą siłę żywą, przeskakują dalej przez 
szczeliny, gdy tymczasem wlókna azbestu spa
d ają przez szczeliny na dół w podstawione zbior
niki. W Kanadzie stosowane są jeszcze przyrzą
dy zwane Fibrizers, t. j. przygoto\vywnjące włók
na; są to nieruchome cylindry żelazne poziome 
(Beaters) albo pionowe (Cyclones), do których wsy
puje się matoryał, zawierający azbest; w cylin 
drach obracają się z wielką szybkością nasadzone 
na osobnych osiach noże stalowe; rozbijają one 
poddaną ieh działaniu masę, wyrywają z niej 
włókna azbestu, a skałę płonną rozbijają na pro
szek; po takiej przeróbce materyał idzie na sita 
wstrząsane. Ponieważ przy wszystkich wymienio
nych operacyach sortowania otrzymuje się znacz
na ilość kurzu, który oprócz proszku skały płon
nej zawiera jeszcze drobne cząstki czystego azbe 
stu, stosowane są wszędzie w mniejszym lub więk
szym sto pniu na Uralu i w Kanadzie wentyla
tory. Porywają one kurz z aparatów i wogóle z 
calego budynku sortowni do osobnego przewodu 
odpowiedniej długości, posiadającego w rozmai
tych miejscach zbiorniki, w których osiadają od
dzielnie wskutek różnicy w ciężarze gatunko
wym włókna i proszku cząstki skały i cząstki 
azbestu. ·\V ostatecznym rezultacie sortowania 
otrzymuje się kilka gatunków czystego azbestu, 
a sproszkowana skała płonna wywozi się na zwal. 
vV Kanadzie, gdzie w sortowniach przerabiane są 
og romne ilości ubogiej rudy azbestowej, zwały 
(clumps) dochodzą do olbrzymich rozmiarów; w 
początku lat 90-tych okazała się potrzeba ich 
usunięcia, bo pokrywały sobą bogate żyły azbe 
stu. Okoliczność ta spowodowała z jednej strony 
wprowadzenie do przemysłu azbestowego mecha
nicz nych sposobów przewozu, z drugiej zaś ulep
szenie w sposobach sortowania: materyał dawnych 
zwałów poddano powtórnemu sortowaniu i otrzy
mano z niego znaczne ilości czystego azbestu 
krótko-włóknistego. Nie ulega wątpliwości, że 
zwały Uralskie zawierają jeszcze poważne ilości 
azbestu, które z czasem będą z nich wyciągnięte. 

(d. n.). .Jfichat Łempicki. 
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188 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1908 

WYKAZ ILOSCI WĘGLA , 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w lutym r . 1908. 

Nazwa kopalni 

Droga lalazna 
Warszawaku-W i adańska 

Niwka 
Klimontów 
Morti rner . 
Milowice 
H r abia l:tenl\l"rl 
Pary~ 

Kazimiet' \1'. i li'el ilu; 

Saturn 
Czel acli 
F l ora. 

SD 

Antoni 
M i kołaj i l•~rR.nOi"' ·t.ok . 

Matylrla 
Kaden. 
Grodziec 11 
F l otz Rudo l f 
JakólJ. 
Andr'-e.i 1 . 
Andrzej ll[ 
Helena 
Wańczyków· 

Al win R. 

Urorlziec l 
Korczak 

J adwiga 
Nierada 
Knf.fLr?'.ynl\ 

Kazimierz Jl 
Teodor 

Niwka 

łlo.zent . 

D rogi 1alazne 
Nadwiślańskie 

Mortimer 
Hrabin. Jteoard 
Pary~ 

Kazimiet·z 
l:tede n 
Matylda 
A.lwina , 
Wańczyków 

Antoni 
Helen a 

Razem . 

W ogó l e 

-
Rok 1907 j Rok 1908 

WYSI,ANO W ]~ 0 l. A 

W r 1908 wysłano węgla więcej 
(+ ) alho mniej (-), niż w r. 1907 

VV miesiącu 
lutym 

Od pOC7.1\tku roku 
do 28 lutego 

W miesif\CU 
lutym 

Od pvc7.9ctkn roku 
do 29 lutego 

1- - ---,----j---.,----- - - ---;-- --- --·---

1 

~:~ ~ 
VV 1niesiącu 

l utym 

V•t okresie czasu 
od początku roku 

do 29 luteg o 

"""" 
l 

~'d _g 
~~e 

Q) 

:0 
te 
o 
5: 

W A G O 

l 465 

1 218 .. 
1 750 
1 802 
1 620 
1 746 
2 660 
2 557 

931 
237 
478 
50 
23 
5& 

1 763 
165 
160 

37 l 
~~ 
49 l 

108 l 
17 

225 
27 
10 

19325 

1 250 
556 

1 3n4 
1165 
1 242 

105 
-

l =l 
52 
21 

5 745 

64 

53 
76 l 
78 l 
70 
76 

116 
111 

40 
10 
21 

2 
1 
2 

77 
7 
7 
2 
4 
4 

2 
5 

1 
10 

1 
o 

840 

54 
24 
59 
51 
&4 

=l 
2 
1 

250 

25 070 1090 

3 033 62 

2 683 55 
4 081 83 
4 174 8& 
3 360 69 
3 !)02 78 
fl797 118 
5 141 105 
~ 034 42 

439 9 
1 02-! 21 

107 2 
60 1 

173 3 
3 507 72 

347 7 
283 ti 

76 2 
156 3 
146 3 

9 o 
146 B 
20& 4 

32 1 
44\1 9 
69 1 
10 o 

4 1343 844 

2 526 l 52 
1 0&7 22 
2 698 55 
2 383 49 
2 4 1& 49 

236 i) 
20 o 

2 
52 
21 

11410 

-
o l 
1 
o 

233 

52 753 1 077 

N ó w 

1 242 
344 

l 228 
2 642 
2 278 
2 039 
1 8il!l 
4 462 
3 2~ l 
l 662 

136 
560 

31 
36 

150 
3040 
308 

62 
13 

17& 
53 

84 l 
127 l 

10 

218 
248 

19 

26 237 

l 373 
362 

l 216 
1 233 
1 080 

225 
\i 

1& _ l 

51 

50 
14 
49 

106 1 91 
82 
74 

17B 
12() 
66 

i) 

22 
1 
1 
6 

lU 
12 
~ 
1 
7 
2 

3 
i) 

o 

9 
10 

l 

l 0!9 

&5 
15 
49 
49 
43 
9 
o 

__: , 

5 564 l 223 

31 801 1 272 

"' :0 
tr 
o 
a: 

2 521 
681 

2 699 
5 7&0 
449! 
3 B85 
3 8113 
g 843 
6 3&2 
3 ~23 

26o 
l 074 

53 
8-t 

2!\~ 
5 8;{9 

618 
Ul · 

38 l 
309 
231 l 

146 
250 

lO 

4!8 
478 

22 
40 

52 681 

2 !62 l 
&66 

2 343 l 
2 397 
2192 

443 
13 
30 ' 

74 

10520 

wagonów 

50 - 223 -
14 + 3-U + 
54 + 10 + 

11& + 892 + 
90 + 476 + 
80 + 41:J t 
76 t 93 

177 l 802 
127 674 ! + 
64 + 731 1 + 

i) 101 -
2 1 + 8~ i + 

l - 19 ' -
2 + !:! jt 
6 + (}f> l 

117 + 1277 1 
12 + 1H + 

3 - 98 ' -
1 - u !
ti + 88 + 
5 - 32 ' -

~ t 
o + 
9 

10 ++ o 
l 

10ii4 + 69 12 1+ 

49 
11 
47 
48 
44 

+ 

+ 
9 + 

l 

123 1
1+ 

194 -
138 1-
68 1+ 

162 ,_ 

120 lt 
91 

15 

wagonów l 

15 -
- -l-

~i l+' 
26 

5 + 
68 + 
26 + 
79 + 
g l+ 
as -
&7 + 

175 + n t 
61 -
6& --

10l ++ 
38 

71 

512 -

681 t 16 
1 669 

320 
62& ' 

l 
3 046 l 
1 2 11 , , 
l 189 l+ 

173 -
50 + 
54 ' -
24 + 

109 + 
23;{2 + 

271 : + 
141 1-

38 -
1;)3 + 
85 + 
~ l -

18 + 45 - + 1(1 t 
100 - 32 -

B - 1 -
8 19 + 409 1+ 

90 ++ 12 + 
- 40 + 
36 + 11338 + 

0/ 
>O 

17 

41 
8 

15 
o 

&3 
24 
58 
39 

5 
50 
40 
63 
66 
78 
50 
50 
H8 
58 

100 

22 

100 
o 

&93 
120 

27 

9 -
35 -
10 -

6 + 
13 -

6 ! - 3 
491 - !7 
355 - 13 

14 + 1 
223 9 

113 + 207 + 88 
- 7 - 35 
- + ~ lt 

1 l+ 52 - 100 11 = 
30 + 143 + 

l 

3~ 1 + 100 
52 - 100 
53 + 252 

210 - 890 - 8 181 1 - 3 -

63 201 1 264 _+_6_7-31- 1 + ;-·+--1-0 _44_8
1 + 20 

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



M7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 189 

Drogi żelazne przeznaczył'y na luty r. 1908 do naładowania węglem tyle wagonów, (na 
dzień robo czy) ile kopalnie zażąd ały, mianowicie: Nadwiślańskie (uez prżelado· 
Vf arszawsko- Wiedeńska l 000 wagonów wania w Gołonogu) 229 wagonów 
na luty r. 1903 przeznaczyła 980 na luty r. 1903 przeznaczyły 240 " 

" " 1904 " l 000 " " " " 1904 " 324 
~ " 1905 " 995 " " " " 1905 " 265 " 
" " 1906 l 030 " " " " 1906 " 300 " 

" 
" 
" 
" " " 1907 " 950 " " " " 1907 " 250 " 

Rezultat zapotrzebowania wagonów przez kopalnie i podstawiania przez drogi żelazne był 
następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne dni na jedne kopalnie pokrywa 
odwołanie innych kopalń): 

----~------------------------~------------------------~-----------------------
1 

Droga :telazna Warszawsko-Wiedeńska Drogi :telazne Nadwiślańskie H. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
•H 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

l 1 010 

l 
l 000 
1000 
l 000 
1 ono 
1 000 
1 000 

l 000 
1 000 
1 000 
1 oou 
1 000 
1 ouo 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1000 
1 000 

1 000 
1 000 
1000 
1 000 
1 000 
1 000 

Ruem 1 25 010 l 

' .., 
o 

16 
20 
3 

28 

7 

47 
27 
74 
:w 
43 

1 
30 
39 
76 
80 

517 

w 

o'<> -·-.. i<' ..... 
~t;) 

"'""' Z o 
Q.. 

1 010 

1 000 
984 
980 
997 

1000 
1000 

1 000 
1 000 

972 
1 000 
1 000 

993 

1000 
9fl3 
973 
926 
974 
9n7 

1 000 l 
999 
970 
961 
924 
920 

l 24 493 

' ' 
~-i ~.E ~·~ 
~ .5 ~ .~ .~ ~ ~ :; Q) ~ 
·N ~ ~ ~ N ~ ..; .~ ~ ·N ~ >, 

~o Q~ ~ ..... ~ ~~ ~~ ·~o;o~-- ~ ... - ~~ z g_ -
o~ il<"' og 

1 031 

1 029 
984 
975 
997 

1 009 
1 007 

1 001 
1 011 

972 
1 041 
1 026 

993 

1 009 
903 
973 
926 
974 
957 

1 003 
999 
970 
961 
924 
920 

24645 

268 

229 
229 
229 
229 
229 
229 

229 
2~9 
229 
229 
229 
229 

229 
2~9 
229 
229 
229 
229 

229 
229 
229 
229 
229 
229 

5764 

g 

54 

27 
2 
6 

15 
8 

37 

4 
4 

3 
42 

17 
2 

35 

3 

259 

o 

214 

202 
227 
223 
214 
221 
192 

:!25 
225 
229 
229 
226 
187 

229 
229 
212 
227 
229 
194 

229 
229 
229 
:.!29 
229 
2:.!6 

n 

214 

202 
'!,27 
223 
214 
221 
192 

~'lo 
22ii 
229 
230 
216 
187 

239 
232 
212 
2'17 
23ó 
194 

:!35 
no 
246 
n6 
229 
226 

5 &05 l 5 546 

6 

1278 

1 229 
1 229 
l 229. 
1 229 
1 229 
1 229 

1 229 
1229 
1 229 
1 229 
1 229 
1 229 

1 229 
1 229 
1 229 
1 229 
1229 
1 229 

1 229 
1 229 l 
1 229 
1 229 
1229 
1 229 

30 774 

a 

."l» ·--c"' -,.o 
""""' o-o 
~o 

54 

27 
18 
26 
18 

8 
37 

4 
4 

28 

3 
49 

47 
44 
76 
26 
78 

1 
30 
39 
76 
83 

776 

z e 

w 

1 224 

1 202 
1 211 
1 203 
1211 
1 221 
1192 

l 1 225 
1 225 
1 201 
1 229 
1:!26 
1180 

1 229 
1182 
1185 
1153 
1 203 
1151 

1 229 l 
1 228 
1199 
1190 
1153 
1146 

29 998 
Jeieli przyjąć, że dodatkowe podstawianie l Drogi żelazne Nadwiślańskie. 

wagonów przez drogi żelazne w j edne dni poluy- . 

m 

1 245 

1 231 
1 211 
1198 
1 211 
1 230 
1199 

1 226 
1 236 
1 201 
1 271 
1 242 
1180 

1 248 
1185 
1181i 
1153 
1209 
1151 

1 238 
1 229 
1 216 
1197 
1153 
1146 

30 191 

wa odwołanie kopalń w inne dni, to otrzymamy Przypa~ało z podziału 5 764 wagonów 
za cały miesiąc luty r. 1908 rezultat nastę· Kopalme odwołały 218 " , czyli 4 '% 
pujący: Należało podstawić 5 546 wagonów 

Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska Drogi żel. podstawiły 5 546 " , czyli 222 
Przypadało z podzi.ału 25 010 wagonów 
Kopalnie odwołały 365 " , czyli 1 % 
Należało podstawić 24 645 wagonów 
Droga żel. podstawiła 24 645 " , czyli 986 

wagonów na dzień ro-
boczy. 

W porówn an iu z tern, 
co należało podsta· 
wić, droga żelazna 
podstawiła mniej o O wagonów, czyli o O% 

wagony na dzień ro
boczy. 

W porównaniu z tem, 
co należało podsta
wić, drogi żelazne 
podstawiły mniej o O wagonów, czyli o O% 

Odwołanie wagonów przez kopalnie w mie
siącu sprawozdawczym spowodowane było głów
nie przeszkodami technicznemi w wydobyciu węgla. 
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Oprócz przytoczonych powyżej droga żel az
na V( a~·szawsko- Wiedeńska podstawiła kopalniom: 
w. m1es1ącu lutym r. 1908-go 870 wagonów zagra
m cznych do wysłania węgla za granicę , czy li 
35 wa_gonów na dzień r oboczy i 860 wagonów, 
wynaJęty~h przez kopaln ie, czyli 34 wagony na 
d zień r oboczy . 

W lutym ubiegłych pięciu lat rezultat 
podstawiania wagonów był następuj ący: 

Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska 

Nal eżało 
Droga te l a znn. podstawiła 

podstawić 
Rok l Na dzień ro -R azem boczy 

w 8 g o Ił 6 w 

1903 20 170 21 697 943 
1904 22 901 23 838 993 
1905 1 684 1 773 77 
1906 23 478 20 988 913 
1907 21 815 17 857 776 

Do Warszawy Łodzi wysłano węgla: 

' Rok 1907 
-

l 
w Y s Ł A N o w 

Drogi żelazne Nadwiślańskie 

Rok 

Należało 
podstaw i ć 

Droga ż e l azna podstawiła 

R azem INa dzień ro 
boczy 

wago n ów 

1903 5 213 5 469 238 
1904 7 463 5 197 217 
1905 179 145 6 
190fi 6 966 3 303 144 
1907 5 741 5 753 250 

W lutym roku 1908 dr ogi żelazne N ad wi
ślańskie przeznaczyły do podzi ał'u pomiędzy ko
palnie zagJ'ębia Dąbrowskiego po 126 wagonów na 
dzień roboczy, a na Cfl.ły miesiąc 3 106 wago nów 
do przeładowania węgla w Gołonogu z wag onów 
drogi żelaznej W arszawsko-Wiedeńskiej do wago
nów dróg żelaznych N ad wiślańskic i J. Kopalnie 
wysłały tą drogą 3 057 wagonów, czy li po 122 wa
gony na dzień robo czy, a przeto o 49 wagonów, 
czyli o 2% mn iej, n iż przeznaczyły drogi żelaz
ne N ad wiślańskie . 

Rok 1!10:3 
W r. 1908 wysłano węgla w i ęcej 

Ę G L A t+ ) albo mn iej (-). n i ż w r . 1907 

W miesiącu Od pocza,tkn roku W miesiącu l Od pocza,tku roku l lutym do ll8 lutego lutym do 29 lutego 
Vi' miesiqcu W okres ie czasu 

~ ~ ·§ ~ "' l ~-; >- ~ .g·§~ " ~·§ ~ luty m 
od pocza,tku roku 

o:5' ... s :0 ca .... s dl ·""' s :0 ca·,... s: do 29 lutego ·o ~g l ~~_g ·o 
~~g ::>." " biJ '"' biJ "" );>)'O _g o ;>, ..0 o o o 

~ .OdO t::: ~d o ~ ~~.; 
~ ~~2 kQk :..p M &:: ~ k 

-
w A G o N ó w w agon ów ! % wago nów l % 

D o Wsruawy drogami 
"elsznemi: z 
w arszHwsko - Wiedeńsk~ 

N sdwiśla iiskiem i 

ltazem 
o Łodzi drog~ że l aza~ D 

w arszswsko· Wiederisk~ 

4 113 

97 

42 IO 

3769 

I79 8869 18I 4718 I89 

--1 240 5 I38 5 -
!83 9 109 r86 4856 194 

164 8272 l r69 4 830 193 

98o i I96 +6os + + + I 5 932 II 

308 6 + 4I + 42 + 68 + 28 

10 rag 202 + 646 + ' S + l 000 + II 

10040 201 + 1061 + 28 + l 768 + 21 

I H . 

Przemysł górniczo -hutniczy w Calicyi w r. 1906. 
( Dokończenie, p. :Nl 5, str.l2'2), 

W okręgu J asielskim było 31 szybów, z któ
rych 8 tylko służyło do wyciobywania ropy, 23 
były nieczynne, 1 403 otwory wiertnicze; 72 
pogłębiono siłą pary, z 83 pompowano ropę ręcz
nie, z 712 wydobywano ropę silą pary, z 2 wy
pływała sama, 525 otworów było nieczynnych, 9 

zagwożdżono. Największa głębokość otworu, wier
conego systemem kanadyj skim, była l 002 m. 

W roku 1906 pogłębiono 22 163 m otwor ów 
wiertniczych zapomocą pary. Wierceń ręcznych 
nie było wcale. Maszyn wiertniczych było 83, 
wśród których 14 lokomobil o łącznej mocy l 714 
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k. p., 1 motor ga~o~y o 16 k. p. Motory elektrycz
ne nie były w uzycm. 

Z otworów starych i nowych nieczyn
nych zasypano 51 o łącznej głębokości 14 761 111. 

Wiercenie odbywało się przeważnie systemem kana
dyjskim, w 2 przeds~ęb~orstwach sy~temem FAUKA. 

Do wydobywama 1 pompowama ropy sluży
ło 86 pomp ręcznych i haspli, 60 machin parowych, 
z czego 42 stale, a 18 lokomobil o mocy 1124 
k. p., dalej 12 motorów gazowych o 200 k. p., z 
których wszystkie byly w biegu. Oprócz tego 
służyło 12 maszyn parowych wiertniczych po 
ukończeniu wiercenia do pompowania ropy. Da
lej 10 lokomobil slużyio do popędu dynamoma
szyn, a 2 lokomobile do popędu warsztatów, 26 
pomp ssąco-tłoczących, które przewodziły ropę ze 
zbiorników do magazynów ropnych i na stacye 
kolei. 

Wszystkie stałe maszyny parowe, których 
było 155, z wyjątkiem 45 lokomobil, które posia
dały własne kotły, dalej 26 pomp ssąco-tłoczą
cych, 6 mas:.-;yn parowych przy urządzeniach 
elektrycznych, 2 pompy tłoczące, 3 maszyny pa
rowe przy warsztatacl1, 5 maszyn parowych przy 
pompach wodnych, 2 krany parowe do czyszcze
nia otworów wiertniczych- zasilał'a para z 17 sta
łych wmurowanych i 158lokomobilowych kotłów 
parowych o powierzchni ogrzewalnej 4 756 ,n2 • 

Przewodów rurowych było w tym roku na 
ropę 258 533 111 (o 15 095 111 więcej, niż w roku 
poprzednim), gazowych 40 620 m (o 4 840 m wię
CeJ, niż w roku poprzednim), parowych 19 442 m 
(o 1622 m mniej, niż w roku poprzerlnim), wod
nych 42144 m. Rur do pompowania było ogó
łem 246 914 111 w użyci n (o 11482 m mniej, niż 
w roku poprzednim). 

Z dłuższych wodociągów, służących do prze
prowadzania ropy, znslugują na wyszczególnienie: 

Z Grabawnicy starzeńskiej do Rymanowa 17 km 
" Zmiennicy do Rymanowa . . . . . 14 " 
" Hummik do Grabawnicy starzeńskiej 2 " 
" Kryga do Glinika maryampolskiego 4 " 
" Harkłowi-t do Skałyszyna . . . . 5 " 
" Krościeuka do Krosna 3 " 
" Fotoka do J m·licza 6 " 
" Równego do Krosna 15 " 
" Wietrzna do Krosna 15 
" Węglówki do Krosna 12 " 
" Bóbrki do Krosna 14 
" Rogów do Krosna 15 
" Ropianki do Iwonicza 31 
" Zagórza do Tarnowa . 2 

Do otworów wiertniczych spotrzebowano 
481407 111. hermetycznych rur walcowanych (o 
7ę 492 1n więcej, Piż w roku poprzednim) o śred
mcy od 370 llllll do 64 mm, 110 466 m zwyczaj
nych rur blaszanych o średnicy od 650 mm do 
80 .m.r~t dla zabezpieczenia ścian usypistych i zam
kmęcla dopływu wody. 

Zbiorników na ropę było 177 z żelaza o po
jemnosCl 60803m3

, 440 drewnianych o pojemności 
14 342 m~ i 11 innych o pojemności 5 716 1113• 

3 kopalnie ropy posiadały l 300 m kolejki 
prze n oś n ej. 

Urządzeń do celów oświetlenia elektryczne
go było wszystkich 34, poruszanych przez 44 
motory parowe. Urządzenia te zaopatrywały w 
prąd elektryczny 44 kopalnie dla 1534 świateł 
żarowych o sile 10 do 25 świec. 

Przewody telefonie;zne miały łączną długość 
23 083 m i 21 stacyi centralnych. 

Do chwytania gazów ropnych i rozprowadza
nia ich równomiernie przewodami do palenisk ko
tłów parowych służyło 114 zbieraczy gazów o 
pojemności 803m3• 

Przy 73 kopalniach ropy były kuźnie (war· 
sztaty kowalskie) z 96 ogniskami. Niektóre kopal
nie miały warsztaty mechaniczne; wśród tych by
lo 23 tokarnie, 2 stolarnie, 6 walców do blach, 6 
maszyn z świdrami stalowymi, 4 młoty parowe, 
5 maszyn do heblowania. 

N aj większe warsztaty reparacyjne miały fir
my: Gwarectwo naftowe Hannowerska- Galicyj
skie w Krośnie i w Fotoku i Galicyjsko-Karpac
kie naftowe towarzystwo akcyjne (przedtem Berg
heim i Macgarvey J w Gliniku maryampolskim. 
W okręgu DroliOby~;kim były 4 szyby ropne, z 
ktc'>rych 2 służyły do wydobywania ropy a 2 by
ły nieczynne. Otworów wiertniczych byio 1402 
(o 67 więcej, niż w roku poprzednim), z tych 249 
w pogłębieniu z popędem maszynowym. Wydo
bywanie ropy odbywało się w 1 wypadku ręcz
nie, w 679 przy użyciu magzyn, z 35 otworów 
wypływał!l ropa sama, 161 otworów wiertniczych 
nie było w ruchu, 25 otworów zagwożdżono, 252 
zarzucono zupełnie. 

Miejscem wytwórczości 98 przedsiębiorstw 
był Boryslaw z 301 otworami wiertniczymi i z 
których 108 pogłębiano, z 51 wydobywano ropę 
maszynami, z 8 wypływala sama, 13 zagwożdżo
no, 39 czasowo zatrzymano, 82 zarzuco1 :•) zupeł
nie. \V sąsiednich Tustanowicach było bo przed
siębiorstw z 151 otworami wiertniczymi (o 75 
otworów więcej, niż w roku poprzednim), z któ
rych 101 pogłębiano, z 6 wydobywano ropę ma
szynami, z 26 wyplywała sama, l zagwożdżono, 
14 zatrzymano tymczasowo, 3 zarzucono. 

9 otworów wiertniczych, z tych 7 w Bory
sławiu, a 2 w Tustanowicach przekroczyło głębo
kość l 200 m. Z pomiędzy tych osiągnął naj
więks7.ą głębokość l 278, 50 m otwór wiertniczy 
N~ XVI kopalni Galicyjskiej Kasy Os?:czędności 
w Borysławiu. Pogłębianie otworów wiertniczych 
odbywało się tylko przy . użyciu pary, wyłącznie 
prawie systemem polsko-kanadyjskim, 4 otwory 
pędzono systemem FAUKA, Ekspresem wodnoplucz
kowym, 5 taranem wodnym systemu WoLRKIEGO, 
2 skombinowanym pensylwańsko-kanadyjskim sys
temem świdra linowego. 
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Ogółem wywiercono 93 536 m (o o 807m wię
cej, niż w roku poprzednim), z czego przypada 
na Boryslaw 23 649 m (o 27 796 m mniej, niż w 
r oku poprzednim), na Tustanowice oO 8-11 m (o 
31115 m więcej, niż w roku poprzednim). Z po
wyższego zestawienia widzimy, że w tym okr~gu 
Tustan owice prześcignęły wielokrotnie tak sław
ny dotychczas Boryslaw. 

Do pompowania ropy użyto 4 pompy ręczne, 
48 maszyn parowych o mocy 893 k. p., 12 moto
rów gazowych o mocy 156 k. p. Oprócz tego 
używano także maszyn parowych wiertniczych 
czasowo do pompowan ia ropy. Stale maszyny 
parowe i lokomobile zasilano parą z 48 kotłów 
wmurowanych i 358 kot1ów lokomobilowych o 
łącznej powierzchni ogrzewalnej 13 981 m 2 (o 
1150 m 2 większej, niż w roku poprzednim). 

W użyciu było 208 pomp ssąco-tłoczących, 
które przeJewaty rop ę z podręcznych zbiorników 
do magazynów ropy. 

Rurociągów na ropę było 269 384 m (o 
45 938 m więcej, niż w roku poprzednim), gazo
wych 78 313 m (o 2 349m więcej, niż w roku po
przednim). Przewodów parowych było 54 413 m, 
wodnych 98 987 m. Rur do pompowania ropy 
było 280 107 m. 

Najwybitniejsze wśród rurociągów były 2 
Towarzystwa akcyjnego Schodnica, które dopro
wadzał'y ropę na odległość 15 km do stacyi kolei 
w Boryslawiu, rurociąg Towarzystwa akcyjnego 
Galicya, doprowadzający ropę przez górską prze
łęcz Dział do fa bry ki cerazyny i rafineryi nafty 
w Drohobyczu. Rurociągi przedsiębiorstw w R o
pien c e i W ańkowej przewodziły ropę n a odJeg
lość 8 km do stacyi kolei w Olszanicy. Oprócz 
tego były większe rurociągi Galicyjskiego T owa
rzystwa magazynowego, Towarzystwa akcyjnego 
Petroleum, Borysław skiego Towarzystwa dla prze
wozu ropy i Firmy Lewakowski i Spółka, która 
doprowadzała ropę od różnych przedsiębiorstw z 
Borysławia, Tustanowic, Mraźnicy, Schodnicy do 
st.acyi kolei w Borysrawiu i do magazynów. 

Do rurowania otworów wiertniczych użyto 
l 036 248 m rur walcowanych hermetycznych (o 
82 266 m więcej, niż w r oku poprzednim), 142 604 
m zwyczajnych rur blaszanych (o 16 528 m wię
cPj, niż w roku poprzednim). 

Zbiorników na ropę było 270 żelaznych o 
pojemności 336 8 18 m3 (o 36 zbiorników pojem
ności 168 441 m3 więcej, niż w roku poprzednim), 
l 047 zbiorników drewnianych o pojemności 67 661 
m3 (o 30 860 m3 mniej, niż w roku poprzednim). 
Oprócz tego istniała przy jednym wybuchowym 
otworze wiertniczym wykopana przykryta j ama 
o pojemności 8 do 16 cystern do magazynowa
nia ropy. 

Na terenie ropnym Galicyjsko - Karpackie
go Towarzystwa akcyjnego w Boryslawin były 
2 zbiorniki ziemne o pojemności 1180 cystern, 
na terenie Barysławskiego syndykatu l zbiornik 

o pojemności 900 cystern, na terenie firmy Per 
kins i Mac-Irtosch-Perkins w Borysławiu a zbior
niki ziemne o pojemności 450 cystern, na terenie 
tej samej firmy w Tustanowi cach l zbiornik ziem
ny o p ojemności 313 cystern . Poza obrębem te
renów na stacyi ładunkowej \V Boryslawin i w 
gminie Hubicze było 37 żelaznych zbiorników 
Towarzystwa akcyjnego Fetroleurn o pojemności 
15 725 m3 czyli 1331 cystern, 20 żelaznych zbior
ników Galicyjskiego Towarzystwa akcyjnego o 
pojemności 4 400 cystern, 10 żelaznych zbiorników 
Galicyjsko-Karpackiego Towarzystwa o pojemno
ści 3 000 cystern, 3 zbiorniki Barysławskiego To
warzystwa dla przewozu ropy o pojemności 1200 
cystern, 2 żelazne zbiorniki Towarzystwa L eo 
Mikucki i Karol Perntz o pojemności 800 cy
stern, 5 żelaznych zbiorników Towarzystwa akcyj
nego dla przemysłu naftowego o pojemności l 350 
cystern, 5 żelaznych zbiorników Towarzystwa ak
cyjnego Schodnica o pojemności 1500 cystern, 2 że
lazne zbiorniki Towf\rzystwa Urycz dla przemy
słu naftowego o pojemności 600 cystern, l żelaz
ny zbiornik Galicyjskiej Kasy Oszczędności o po
jemności 350 cystern. 

Do gr()madzenia gazów ropnych służyło 149 
zbiorników gazowych (które nazwaćby można 
śpichrzami gazowymi) o poj emności 812 m3. Z 
warsztatów i lmźni największe posiadało Towa
rzystwo akcyjne dla przemysłu naftowego i Ga
licyjska Kasa oszczędności; oprócz tych Towarzy
stwo akcyjne Schodnica, Towarzystwo akcyjne 
Galicya, Mikucki Perntz i Sp., Tomasz Laszer w 
Borysławin i w. i . 

W okręgu Stanisł'awownkim było 177 otwo
rów wiertnie;zych, z tych 15 pogłębiano, z 24 wy
dobywano ropę ręcznie, z 94 zapomocą pary, z 
10 otworów wypływała sama, 34 otwory wiertnicze 
by-ły ni eczynne, 21 czasowo, 13 zupełnie zarzucono. 

W roku 1906 wywiercono w tym okręgu sy
stemem kanadyjskim 4158 m, wierceniem ręcz
nem 130 m. W użyciu było przytern 12 paro
wych maszyn wiertniczych o mocy 255 k. p., l 
motor gazowy o mocy 19 k. p., 2 maszyny wiert
nicze, poruszf\ne ręcznie. Do wydobywania i pom
powania ropy używano 22 przyrządy ręczn e, l 
motor ropny o mocy 12 k. p. , 13 maszyn paro
wy~h o mocy 134 k. p . \ V szystkie maszyny by
ły zasilane przez 27 kotlów parowych o powierzch
ni ogrzewalnej 581 m 2• 

. Rurociągów by lo w użyciu 28 444 m żelaz
nych na ropę, 4 350 m na gaz , 572 m na parę, 
3 380 m na wodę. Rur do pompowania ropy by
lo 37 598 m. Do zarurowania tych otworów wiert
niczych użyto 42 783 m rur h ermetycznych wal
cowanych, 9 960 m zwyczajnych rur blaszanych 
o różnej średnicy. Zbiorników na ropę było 7 
żelaznych o poj emności 2 301m3, 163 drewnianych 
c pojemności 1842 m3

. 

Oprócz tego było w użyciu 18 zbiorników 
gazowych o poj emności 87 11t3 i 9 o pojemności 
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76 .m3• Urządzeń elektrycznych by!o wogóle 5 z 
motorami parowymi o mocy 20 k. p. dla 161 
świateł żarowych o sile światła 16 świec. Dłu
gość przewodów telefonicznych wynosiła 4 750 m. 
Przy kopalniach ropy istniały 2 warsztaty, pę
dzone przez 2 maszyny parowe o mocy 18 k. p. 
Jedna z ty~h w Bitkowie z 3 tokarniami, l ma
szyną do zalewania blachy i l młotem, dalej w 
Pasiecznej 2 tokarnie i l kamień szlifierski; oprócz 
tego 21 zwykłych kuźni, każda z pojedynczem 
ogniskiem. 

Zestawienie sumaryczne wszystkich tych wy
szczególnionych w pojedynczych okręgach urzą· 
dzeń daje nam całokształt nafto\vego przemysłu 
górniczego w Galicyi i pogląd na jego olbrzymi 
rozwój w ostatnich latach. 

W całej Galicyi było: 
Szybów ropnych: 

Z których wydobywano ropę 
Nieczynnych 

Razem 

10 t. j. 28,57°/o 
25 " 71,43" 
35 t. j. 100% 

Otworów wiertniczych: 
W pogłębieniu . . . . . 
Wydobywano ropQ ręcznie z 
Wydobywano ropę zapomocą 

pary z 
Wydobywano ropę przy uży

ciu motorów gazowych z 
Ropa wypływała sama z 
Nieczynnych 

Razem 

336 t. j. 11,27% 
108 " 3,62" 

l 408 
" 

77 " 51,37" 
47 " 

l 006 " 33,74" 
2 982 t. j. 100% 

. . Długość wszystkich otworów wiertniczych 
~ne Jest nam oczywiście dokładnie znana. Jeśli 
Jednak przyjmiemy, że przeciętna długość każde
go z nich wynosi tylko 800 111, to otrzymamy, że 
sumaryczna długość wszystkich otworów wiertni
c~ych wynosi 2 585 600 m, czyli 2 585,6 km.. F o
mewa~ długość osi ziemi od biegun a do bieguna 
wynos1 12 710 km, więc długość wszystkich do
tychcz.a~owyc~ galicyjskich otworów wiertniczych 
wynos1 JUŻ p1ątą część średnicy całego naszego 
globu. 

Do pędzenia tych otworów wiertniczych użyto: 
Maszyn wiertniczych, po-

rusz anych ręcznie . . 2 
Maszyn wiertniczych, pę-

dzon,Ych parą . 437 o mocy 12 247 k. p. 
Motorow gazowych 2 " " 35 " " 

~~~~--~~~ 
Razem 439 o mocy 12 282 k. p. 

p Do pompowania ropy użyto: 
omp ręcznych . . . . . . . . 111 

Maszy? parowych 120 o mocy 2 139 k. p. 
Motorow gazowych 24 " " 356 
Motor ropny . . . 1 " " 12 : : 

Razem 145 o mocy 2 507 k. p. 
Pomp ssąco-tłoczących 234 

Rurociągi były w użyciu: 
Do przewodzenia ropy 

" " gazów . 

" " pary 
" " wody . . . 

Do rurowania otworów wiertniczych 
użyto rur walcowanych herme· 
tycznych 

Do rurowania otworów wiertniczych 

556 361m 
123 283 " 
74427 

144 511 " 

1 560 438 " 

rur blaszanych . . . . . 263 030 " 
Do pompowania rur różnej średnicy 564 619 " 

Razem 3 286 669 m 
t. j. 3 286,6 km, czyli 438 mil. Jeżeli długość tę 
porównamy z długością równika, która wynosi 
40 003 km czy li 5 391 mil, to widzimy, że rurocią
gi, którymi pos~uguje się nasz galicyjski prze
mysł naftowy, Z'LJęłyby dwunastą część równika, 
t. j. wymiar jednej potężnej godziny olbrzymie
go zegara, mianowicie ziemi. 
. Zbiorniki były w użyciu: 
Zelazne 454 o pojemności 399 922 ma 
Drewniane 1650 " " 83 845 " 
Z różnego mate-
ryału 18 " " 8559 " 

Razem 2 122 o pojemności 492 326 m3 

Jeżelibyśmy dla łatwiejszego wytworzenia 
sobie wyobrażenia o zawartości tych zbiorników 
zechcieli przemienić ich pojemność na słupy o 
podstawie 4 m2 a wysokości 50 m, więc mniej wię
cej takiej, jak wieża ratuszowa we Lwowie, to z 
pojemności tych zbiorników otrzymalibyśmy 2 461 
takich wież ratuszowych, a przecież mimo tej tak 
na pozór wielkiej liczby zbiorników, przemysł naf
towy właśnie w tym kierunku, t. j . z powodu 
braku zbiorników ucierpiał najwię cej i dotych
czas milionowe nie powetowane ponosi straty. 

Jeżeli z powyższych danych statystycznych 
chcemy wytworzyć sobie pogląd na galicyjski 
przem,ysł naftowy w roku 1906, to miarą jeg o po· 
stępu Jest dL1 nas 61 315m więcej, niż w roku po
przednim przewodów do czerpania rop\· z otwo
rów wiertniczych, 172 044 m rur blas~a!lych do 
rurowania otworów wi ertniczych i 173 710 m3 

zbiorników na ropę więcej, niż w roku poprzednim 
(patrz tablica III). 

W kopalniach wosku ziemnego było w okrę
gu Drohobyck.im 6 szybów wyciągowych z popę· 
demparowym 1 elektrycznym. Głębokość tych szv-
bów wynosiła 72 do 260 m. · 

Pod ziemią było 3134 m. dróg żelaznych, 
wśród tych 325 dwutorowych, na powierzchni 
l 915 m, .wśród tych l 015 m dróg wózkowych, 
500 m drog konnych, a 400 m dróg wązkotorci
wych elektrycznych dwutorowych. Do porusza
nia wózków kopalnianych służyło 5 koni. W ru
chu były 3 maszyny wyciągowe o mocy 460 k. p., 
15 pędzonych elektrycznie haspli o mocy 64 k. p ., 
2 parowe maszyny wodocią&"owe o mocy 95 k. p., 
10 pędzonych elektrycznośCią maszyn wodociągo
wych o mocy 172 k. p., 8 wentylatorów pędzo-
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nych parą o mocy 8 k. p., 12 pędzonych elek- warsztatów, 1 motor elektryczny o mocy 36 k. p. 
trycznością o mocy 75 k. p., w końcu 8 wentyla- do pędzenia tartaku, l motor elektryczny o mo
torów ręcznych. Kotłów parowych było w uży- cy 6 k. p. do pędzenia piły cyrkulacyjnej, l mo
ciu 10 o powierzchni ogrzewalnej 934 m 2, l paro- tor elektryczny o mocy 6 k. p. do pędzenia pom
wa turbina o _mocy 250 k. p., 6maszyn parowych py ropnej, zasilającej palenisko kotł:a, 2 motory 
do pędzenia, 7 dynamomaszy11, 8 przetworników, 3 elektryczne o mocy 18 k. p., l turbina wodna o 
elektryczne motory o mocy 20 k. p. do pędzenia mocy 16 k. p. do pędzenia pompy tłoczącej, za
sortowni, 2 separatory, 2 segregatory, l wał se- l silającej wodę rzeczną, kotły, kondensacyi i to
paracyjny, 4 stoły sortownicze, 2 taśmy do prze- piarni wosku, w końcu l motor elektryczny o 
noszenia cial sypkich, 7 podnośnic, 5 huśtawek, J mocy 12 k. p. do pędzenia centralnych urządzeń 
l motor elektryczny o mocy 2 k. p. do pędzenia kondeiJsaeyjnych. 

Okr~g górniczy 

J&sielski 
llrohobyeki 
Stanisławowski 

W roku 1905 
Hazem 

W yorówna- f mniej 
mu z ro- ( 
kiem 1905 J więeej 

Tablica III. 

Szyby Otwory wtertnicze Maszyny 
Maszyny do_ 

Rurociąg i w otworach wicrt- Zbiorniki pompowan1a. 1 
wiertnicze niczych 'vydobywania 

- -"- - " 
- --

" "' ,:l " ,:l l 
ropodajne z popędem z popędem 

" ~ 
.... .. Cl " al Cl " al ,:l al "'" .... ." " .. :0 ·:;o :0 - - ~ ~ ,:l 

:.0 :.0 "' ·a .O ,:l .. "Oj z popędem 

~ l ~ l 
b() "" b() al " .". z ~ 

.. > ... ~ ~ o '61, o o o; ;.,~ 

~ p, ~ b() l ręcz- / paro .. parowym parowym 
" ,.o ~ 00 " " o o o ... .. ::s <> . .. .a p, .. p, nym wy m "" .. .. 

L i 

351 - 1 10[ 
32 5 li 

c z 

l 4031 721 1402 249 
177 15 

2 98213361 
2 922 360 

-1 5\ - \ - \ u\ 3-4 60-

b 
-

a LiczbaJ k. p . l Liczba J k. p, metrów metrów Liczbo. 

83 1 714 1- 1 841 1 7301 88 1 721 1 32-!12:>8 533 1 -1 481 4071 110 466 1 177 1 uo 1 714 - 3-!:3 10 297 1 60 1 049 269 384 - 1 036 248 142 604 270 1047 
24 104 2 12 2il5 :!.2 1 13 la-l 28444 - 42783 9960 7 163 

--+---~~--~---

108 1 1 5321 2/ 439112 2821111 11451 "!, 5071 556 361 1 - 1 1 560 438 1 2łl :~ 030 l 4541 
107 1596 3 448 12156113U7 2198 495046 - 1407067 244357 437 

l 650 
l 683-

1 \ 
64 /j j 126 / j -s l 3o9 1 61315 \ = 1 153371 1 18673/ 17 l 

33 

Do oświetlenia podziemnego służyły benzy- l Statystyka wypadków nieszczęśliwych w ko-
nowe lampy bezpieczeństwa systemu Brou\;eka i palniach ropy i wosku ziemnego wykazuje w tym 
Wolfa. Podszybia oświetl ano elektrycznerui lam· roku : 7 wypadków śmierci, 137 ciężkiego zranie
p arni żarowemi. Na powierzchni były kopalnie nia, razem 144 wypadków nieszczęśliwych (o 24-
oświetlone lampami łuk owemi i żarowemi. W ogóle wypadki ciężkiego zranienia więcej, niż w roku 
były w użyciu 4 elektryczne lampy lukowe o si- popn>:ed nim, natomiast mniej o 2 wypadki śmierci). 
le l 000 świec normalnych i 573 lampy żarowe o Wypadki te rozdzielają się na pojedyncze 
sile 10 do 26 świec normalnych. Długość linii okręgi górnicze w sposób następujący: 
telefonicznych, któremi były polączon e kopalnie, Wypadk_ów . 

. ł 2 8~0 t . b t 11 c tętktego wynosha -:t 111, s acyl y~o . śmierci zranienia 

Jak o materyału strzelniczego używano w ko- W okręgu J asieiskim . . . 18 
palniach borysławskich, t_ zw. wetterdynamon; " " Drohobyckim . 6 111 
do zapalania używano elektrycznych lontów żaro- " " Stanisławowskim . 1 8 
wych z 2 g ramowerui kapslami. Wystrzelano Na l 000 robotników przypad a w kopalniach 
ogółem: 853 kg wetterdynamOJlU, wartości 1669 ll ropy 0,78 wypadków śmierteln ych i 20,18 wypad
przyczem zużyto 2 423 sztuki elektrycznych lon- ków ci ężkiego zranienia. vV kopalniach wosku 
tów wartości 597 Ie przypada na l 000 robotników 0,89 wypadków 

W okręgu Stan isławowskim było w tym ro- śmierci i 3,13 ciężkiego zranienia. Z wypadków 
ku czynnych 15 szybów wyciągowych, z tych 8 nieszczęśliwy ch w kopalniach ropy przypada l 
pędzonych parą , 7 ręcznie . N ad ziemią było 725 wypadek śmierci na 1289 robo tników, l ciężkiego 
m dróg żelaznych, 6 maszyn wyciągowych o mo- zranienia na 49 robotników. vV kopalniach wos
cy 90 k. p., 4 parowe maszyny wodociągowe o ku 1 wypadek śmierci na 1118 robotników i l 
mocy 55 k. p. (z tego l podziemna o mocy 15 ciężkiego zranienia na 319 robo tników. 
k. p.), 8 maszyn parowych o mocy 51 k. p. do Wypadek niesz częśliwy, który dotkn ąl rów
p_ędzenia wentylatorów, l motor wiatrowy o mo- nocześnie kilka osób zaszedł trzykrotnie w kopal
cy 4 k. p. do pompowania wody zasilającej ko- niach ropy . W pierwszym wypadku nastąpi! 
cioł i wody do picia, 9 wentylatorów z popędem wybuch gazu wskutek wznieconej iskry uderze
parowym na 2 010 m3 powietrza na minutę i 5 niem ciężkiego drąga o okutą lawę wiertniczą; 
wentylatorów ręcznych. Wszystkie maszyny pa- zostało przy tern 2 robotników zabitych, l ciężko 
rowe zasilała para z 11 kotłów parowych o po- zraniony. W drugim wypadku stała się przy
wierzchni ogrzewalnej 335 m2 (patrz tablica IV). czyną nieszczęścia wyrzucona gwałtownie z prze-
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palnionego wodą kotła gorąca woda, która popa- , do otworu wiertniczego tłoka do pompy, w sku
rzyła . ciężko palacza i pomocnika wiertacza. tek uderzenia ramieniem kołowrotu zraniony l 
W trzecim wypadku został w czasie zapuszczania robotnik ciężko, l lekko. 

Tablica IV. 

D r o g i 

w kopalni l 
na powierz-

chni 

Okr~g górniczy 

Jasielski 
Drohobyeki 
Stanisławowski 

Razem 
W roku 1905 

W porówna· ~ . . 
niu z ro- mme~ 
kiem 19\.15 wtęeeJ 

"' ~ 
" ~ 
" "" 

m 

3134 1 
3 305 

Zestawiając dochody w r. 1906 
niczo-hutnicze, otrzymamy: 
l) za plody górnicze . . 
2) " " hutnicze 
3) " sól . 
4) " kainit 

e 

"' 
--."-

1'1 Q) ~ .. <l .. 
·:; " ·a 

~ ~ ~ Q) 

" .., "' ... ... 
"" "" t r ó w 

1

1 9151 
725 

1

2 640 l 
2 578 

za plody gór-

7 486 098 k. 
6 319 332 " 

17 620 468 " 
153134 " 

5) " naftę i wosk ziemny 23 196 048 " 
Razem . 54 775 OSO k. 

Ogólna suma dochodów była zatem o 975 801 
k: większą, niż w roku poprzednim. Z zes tawie
ma powyższego widzimy jednak, że do chód za 
sól zmniej szył się w tym roku o 1547 837 k. , za 

l 
l 

l 

.. 
Maszyny wy- Ml\szyny wo- Wentylatory ·a 

cią.gowe docia,gowe Q) 

" <il" "" ~ §a <il" 
o " .. '" 

" " ""» :::> 

" p. ~~ .:> .D .;. 
" p. 

" <il" " " " 
p. g. <l 

..i ~ 
~ ~ ~ Q. " ... .:i 

" 
3 l 460 l 2 95 

l 
1 

l 8 l 66 
6 90 4 55 9 5 20 

9 
l 

:'>50 
l 

6 150 
l 

10 
l 

13 
l 

86 
10 582 9 195 15 9 44 

l 
32 3 45 

l 
5 

l l 4 42 

kainit o 20 4:66 k. Godnem uwagi w dochodach 
z płodów górniczo-hutniczych jest większa wy
twórczość i wartość węgla kamiennego, tudzież 
większa wytwórczość i wartość cynku i bieli cyn
kowej. Suma wyszczególniona w powyższem ze
stawieniu obok nafty i wosku ziemnego jest tyl
ko sumą wartości otrzymanych w tym roku pło
dów, co wobec ciężkiego przegilenia, jakie ta ga
łąź przemysłu górniczego w Galicyi przechodzi, 
za dochód uważane być nie może. 

Zdrsistaw Kamiński. 

RosyjsKi handel zewnętrzny 

wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w listopadzie r. 1907 -go. 

N a z w y wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sólkuchenna 
Fosforyty mielone 
~osforyty w kawalkach 
Zużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Torf . . 
Ruda żelazn a 

l 

Rok 1906 

Od poczl\tku 
Listopad rokn do 50 

lis topada 

T Y s l Ę u 

l 

- 30 
2 ' 36 
4 '54 

313 2248 
1 o8g 4 447 

7 161 

3 036 25 g8J 

R ok 1:):) 7 

Od pocza,tku 
Listopad roku do 30 

l listopada 

Y p u D o w 

l 

2 J6 

l 
- 33 
- 125 

413 4 osó 
l 729 12003 

21 112 
4 280 l 52067 
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Ruda manganowa. 
Galman 
Różne inne rudy i zl'amki metali 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków. 
Miedź różnych gatunków 
Cynk 
Platyna 
Rtęć . 
Ropa naftowa 
Nafta . 
Odpadki naftowe 
Wyro by z surowca 
Wyroby z żelaza. 
Wyro by ze stali . 
Maszyny i ich c:~;ęści 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

Koks 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
• pozostałe komory . 

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

Siarka nieoczyszczona w bryłach . 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy . 
Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne . 
Surowiec z wy kły 

przez komory 

" " 
" z Finlandyi 

morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez pozostale komory . 

2047 
2 

70 
193 
232 
-

4 
l 

(pudów) 28 
l 

l 

2 405 
112 

4 
!O 

2 
8 

129 
25 

4 

20229 

4947 
270 

l 244 
Razem 266go 

6 !61 
19997 

1095 
r 657 

30 
Razem 271:S2 

769 
g67 
279 
65 

'9 
l 

5 
2 

2 
2 

-
-
-

Razem 4 

l 

.1908 

3' 631 2 sso 35 7:,8 
115 -- :,z 
395 6s 776 

l 117 616 3 733 
48~ '39 4 264' 
520 552 5 456 

23 l 109 
8 - -

377 5 291 
6 -· 2 
2 -

l 
4 

23 582 l 922 27998 
666 191 77) 

24 4 30 
165 '3 20-) 

12 I 9 
s o r6 100· 

8so 45 513 
3 219 !86 3882 

20 5 30 

139 !87 22 '57 131 I8o 
49205 5 .J07 41 r68 
3819 !Ol l 073 

12 439 793 8935 
204 6so 28458 !82 356 

57 298 6744 53°13 
'38 321 21 416 125 68o 

4895 l 529 s 225 
23 179 2 106 19781 

247 59 359 
28 321 3 694 25 365 

'3 44 1 l 095 I l 746 
10 352 l 347 9 241 

l 924 448 l 547 
l 076 l s8 l 434 

'55 '5 185 

'7 3 17 
6o 6 84 

754 23 207 

41 3 6o 
21 2 '4 
17 - 2 

232 - 6s 
2 - 6 

313 5 147 
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Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodn iej granicy lądowej 
" poz0stale 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 
Blacha żelaz n a i stal o w a 

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

z Finlandyi 
pr zez pozostale komory 

Miedź ! 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
Cyna w plytach, prętach i zlamkach 

Rtęć 
Oł'ów w pł'ytaeh zlamkach 

w t ej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w t ej liczbie: 
z Fran cyi . 
" Ni emiec . 

Anglii 
" Belgii 

Oł'ów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i zlamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 

Razem 

Razem 

Razem 

. 

Blacha cynkowa, pokryta metalami 
P latyna w sztabach, drucie i blachach (funtów 
Odlewy z su r owca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 

) 

Drut żel azny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 nun 

-
2 
T 

3 

52 
!8 

7 
-

5 
22 

IC4 
3 

72 

l 32 
s o 
2 

-
!O 

166 

49 
4 

-

15 

2 
6 
T 

112 

l 3 
33 
61 

9 
4 

33 

23 
-

2 

3 
-
23 
6 

IO 
12 

197 

6s T3 88 
30 l 23 
27 - - 19 

T22 14 q o 

6r6 35 544 
205 14 118 
8r 5 78 
s I 8 

138 II 33 
184 12 188 

l 229 78 96g 
17 - 26 

8o2 64 698 
22) 28 246 
347 27 282 
29 2 20 
24 - 2 

21T 27 194 
I 638 148 l 442 

793 18 286 
s o 2 22 
13 3 II 

245 29 274 

38 5 s6 
97 13 122 

l - l 

r 17G 220 1997 

52 26 
l 

118 
447 74 

l 
528 

529 83 982 
102 27 !46 
57 II 88 

485 55 432 

353 42 l 381 
'4 12 

l 
20 

16 - s 
32 3 31 

- - -
6s l 86 285 

108 7 84 
I r8 II 106 
165 T8 20 T 
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Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 
przez k omory morza Bałtyckiego . 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " mor za Czarn ego 
" ,. R osyi śroil kowej 
• pozostale komory 

w t ej liczbie: 
z Niemiec . 
" An glii 
" Francy i 
" Austryi 
" Belgii 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

przez k omory zachodniej g ranicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 

pozostale komory 

124 
121 
24 
,g 

21 
R azem 30g 

201 
go 
2 

4 
3 

' 5 
46 

3 
-
,g 

R azem g2 

l 193 l 192 

l 753 '48 

317 l g 

212 23 
304 36 

3 779 417 

2 500 256 

941 137 
40 3 

11 0 5 
'4 'i 

394 55 
424 28 
Ig8 4 
277 l 

325 19 

l 1618 107 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1907. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" Surowiec 

" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lej arski 
dla dalszej pr zeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymien ienia nazwy 
zwierciadlany 12-14% Mn 

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

" 78- 80 % lvin 
krzemowy . 
krzemowo-zwierciadlany 

Razem 
Star e żelazo . 
Okruchy surowca 

Wytwór drugi A. 

Bloki besemerowskie 

w 

Rok 

Grudzień 

-

53g 999 
4:)77°3 

l gl8 
120 000 

l 118 520 
11 7 g71 

30 134_ 

Y t w ó 

1906 

l Od początku 
roku do d. 31 

gr u d nia 

p 

5 797057 
10 674 8o3 

126 862 

l 73 ' 643 

~ ;66g3 l 

7°957 

15 499 

!8473 514 
923 190 
271 707 

r c z o ś ć z a p 

Rok 1907 
Dnia 31-go 

l Od początku 
1 

grudnia 

Grudzień ~oku do d. 31 r . 1006 
grudnia 

u D ó w 

g2 499 26g8 638 l 475 103 
937 457 12720)24 l 497787 
146 978 12 35790 4' 618 

s873o3 279 8; 1 

125 o8s 

43 98o 
l 179 57 726 

l !66934 17 243 434 3 521 1)0 
103612 8gg 444 125 139 

3194 1 355 02 1 29g63 

1908 

l 352 
l 379 

272 
253 
435 

3691 

2 271 
l o82 

25 
123 
18 

675 
2g4 
lg5 
239 
610 

1993 
J. H. 

a s Y 

Dnia 31-g o 
gr n dnia 
r. 1907 

103 750 
2 790993 

!82 074 
122 335 
28 914 
20 984 
2 0!6 

28710 
12 231 
3 g5o 

3 295 857 
55 1 766 
42 467 

6 100 
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Bloki zlewne martenowskie 
" pudlowe 

Razem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pie· 
ców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców martenow
skich i tyglowych oraz gruszek . 

Rury surowcowe wodociągowe, z połą
czeniem mufowem i kołnierzowem 

Części fasonowe do tychże 
Razem . 

Bloki kute i przewalcowane jako też 
kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe 
wysokości ponad 100 mm 

Szyny dla kolei konnych i Feniks 
Szynydla drógżelaznychparowych 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 handlowe 

i profilowe 

" 

resorowa i sprężynowa 
narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy 

w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości więk· 

szej n ad 3 ntm . 
Blacha żelazna i stalowa grubości od 

3 mm do M 20 wł~cznie . 
Blacha do krycia dachów żelazna i 

stalowa cieńsza od M 20 . 
Żelazo i stal uniwersalne szerokości 

od 150 do 600 m11z włącznie oraz 
żelazo do wyrobu rur . 

Obręcze do kół parowozowych, ten-
drowych i wagono wy ch oraz koł
nierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagono
we nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki 
od wyrobu obręczy 

R azem 

l 522 6:;6 21 534 109 
'3' 642 l 945 2'7 

!654 29g 23 479 )26 

102 g65 l 403101 

13011 '94643 

66 2130 
24 300 

JI6 o66 IOOo 234 , 

11 5 913 974 564 

9 007 004 4'g 
,g 53' 325 333 

9j'08 47 599 

10095 ,g3 047 

723 86o 10 9'7 g40 
723 164 g]6 

- -
- -

J40411 243o ,g5 

52 907 743 979 

;o663 04 153 

22 g,, '26700-ł l 

107793 l 629g4, 

62670 933 447 

10130 285 758 

-9J OI9 • I 716 799 

13I432g J 20924g79 

'5g4 4'3 22673 '5g 
l lO 553 l l 721 3g6 

I6g4 g00 24 394 554 

105go6 l 345 g93 

9 3g5 '54 ' 23 

'999 5 253 
l 5 388 

11 7 191 '510657 

103g'4 l 427 514 

lO g3g 709062 
l 4g5 72 279 

- 6 511 

945 g8 322 

645 103 II 017977 
7679 9I6g:, 
- -
- -

,g, 342 2 683 477 

6J 026 g63 645 

93 799 729 321 

30 g44 412 100 

126 '99 l 75965g 

6J g6o g4, 235 

I g 489 261926 

53 553 l 010 200 

I 293 262 20 657 46g 

199 

l l lO 22g l 25g721 
25g 304 302 436 

l 36g 532 1 567 257 

77 377 152 516 

18007 4 261 

- 3646 
- -

95g84 100 423 

10g7' 61 s6s 

235 -z 56 152 756 
4 030 5 75S 

7g39 l 049 

23 4Ó1 '5 ?53 

l 0094 19 l 530 202 

77°4 6633 
7g I B<) 
]6 324 

4442 133 595 
l 

l 497g' 20234 

66 146 34993 

- 27755 

00 '49 22033 

104 47g 49 356 

66944 I4 579 

II 2 07 ISog6 
17I0g75 l 20303I2 
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Wytwór czwarty. 
Wyroby. 

Rury ciągnione spawane 
Złączki i podkładki . 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szynowe 

Razem 

8ogo8 s69 338 
Ó7017 l 623 sso 

359 68 997 
12 330 183 623 

160614 2 445 so8 

6) 258 8)4784 43 544 59100 
107 862 l 397 534 '43 599 221691 

7566 sooJ8 :6431 3618 
14 77' 277 45 1 '3 3o8 4773 

'93 457 2 579 787 216882 289 182 

L i c z b a p i e c ó w w z a k ł a d a c h. 

l 
Dnia 31 grudnia r. 1906 Dnia 31 grudnia r. 1907 

g~ .. 
N a z w a pie có w ~ .-<~ 

~ .,>. 
>. ~~ 
" o s.~ 

O >l 
;!) 

s z 

Wielkie piece lO 9 
Kopulaki ,g 4 
Gruszki besemerowskie 2 -
Gruszki tomasowskie - -
Gruszki tronenasowskie i robertowsl< ic - l 

Piece martenowsl< ie 27 8 
Piece żarowe, wygrzewalne i spawalne 45 8 
Piece tyglowe I 2 
Piece pudlowe podwójne 9 4 
Piecc pudlowe pojedyncze 27 l 

Fryszerki - - · 

W grudniu r. 1906 ogólna liczba zatrudnio
nych robotników wynosiła 16 471, w grudniu 
zaś r. 1907 liczba ta wynosiła 16 885. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 
na podstawie danych, które nadesłały następują
ce zakłady hutnicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa, huta Katarzy
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza w So:mowcu, 'l'owarzystwo So-

"' " .~ 
·~ "" ~ 

" 
., = ., El ~ 
.... ~ " El ... .. ~ o >. ... 

" .,. 
" l!:" ;:>. ., ., .. >. 

o~ " .. 
~ ~ 

l 
" ~ ~ o ""·~ 

j:: c3~ ~ 
t u k i 

3 22 8 7 3 18 

4 26 "1 7 2 23 
-- 2 l - - l 

- - - - - -

-- l - l - l 

2 37 z; 4 5 34 
3 s6 49 3 l 53 

- 3 l 2 ·- 3 
3 16 6 2 - 8 

- 28 29 4 - 33 
- - - - - -

· snowieckich fabryk rur i żelaza w Zawierciu, 
walcownia Milowice, zalda.dy Starachowickie, Nie.:. 
tulisko, zakłady Bodzechowskie, huta Puszkin, 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w Niwce, 
Stąporków, T-wo Poręba, Ruda Maleniecka, Ka
mienna i Sielpia. 

Zakład Niekłań pomimo wielokrotnych upo
minań się o dane statystyczne żadnych wiado-
mości nie dostarczył. J. H. 

J rzegfąa fi teratury górniczo.., I1utniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok. Sbornik techni
czeskich statiej (1907) NQ 6. a) A. Terpigorew. 
Fostępy lecludki gómicz ej. Opis przyrządu ratun
koweg o Westfalia do oddychania tlenem (por. 
Gliickrwt r. 1907, \'2 27). T ama ogniowa z de
sek odpowiednio przystosowanych (por. Glilclwuj, 
r. 1907, M 42). b) P. Leontows/uj. Sposób Peter-

solla poszukiwa~tia rud .f!J apomocq. elektryc.'iJJWŚci. 
Tłumaczen ie artykułu, zamieszczonego w czaso
piśmie Gliickaut, (r . 1907, M 29), z uzupełni enia
mi według oryginału szwedzkiego, ogłoszonego 
w czasopiśmie jem-Kontorets AnnaZer (r. 1907, 
Ng 2-3). e) A. Disz. O praktycz nych sposobach 
mierz euia prqdu po1vietrz a 10 lwpalni. Streszczenie 
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artykułu, zamieszczonego w czasopiśmie Glurkauj, 
(r. 1907, M 30). d) K. Cltciricz f.>o:v. O wystawie 
naftowej w Bul~ares;;cie. Wystaw a, ot w:=~ rta w ma
ju r. 1907, da.ta ciekawy i bardzo pouczający ob
raz przemysiu naftowego w Rumunii . Wystawa 
nie miala charakteru powszechnej, gdyż poza 
niewielkim działem, poświęconym przemysłowi 
naftowemu w Galicyi, brak było eksponatów z in
nych krajów, a zwłaszcza z Am eryki i Rosyi. Na
tomiast wystawa w związku z kongresem, jedno
cześnie otwartym, przedRtawila w sposób poglą
dowy postępy, osiągnięte w Rumunii na polu 
wytwórczości, przeróbki i badań pod względem 
naukowym miejscowych bogactw naturalnych. 

Gliickauf (1907). N!! 49. a) Hilgenstock. O 
taryfie ptacy alwrdowej w angielskim i westfalslcint 
przemyśle węglowym . Zest11wiając d11ne statystycz
ne, odnoszące się do ruchu strajkowego w Anglii 
i Niemczech, au:,or zwraca uwagę na to, że, gdy 
w Niemczech liczba strajków i lokau tów stale 
wzrasta, odnośne cyfry dla Anglii wykazują od 
lat dziesięciu stopniową dość znaczną redukcyę. 
W r. 1894 było w Anglii 928 strajków, w któ
rych brało udział 326 000 robotników, a w r. 
1904 li czba straj ków spadła do 355 a strajkują
cych do 87 000. Zj awisko to objaśnia się przede
wszys:kiem dobroczynnym wpływem zastosowa
nej t am t aryfy pł'acy akordowej i działalnoś ci 
instytucyi rozjemczych . Nas tręcza się wobec te
go pytanie, czy wzory angielskie nie dałyby się 
z korzyścią naśladować w Westfalii. Ażeby od
powiedzieć na to pytanie, autor podjął' pra cę 
zbad ania stosowanych w Anglii taryf, zajął się 
wyjaśnieniem ich ]JOWstania i rozwoju oraz rozpa
trzeniem wplywu tych wszystki ch czynn ików, które 
znajdują s ,vój wyraz w instytu cyach rozj emczych 
dla przemyslu górnicz<:>go. Autor w tym celu 
udał się na czas d l' u ższy do An glii, ażeby z barlać 
na miejscu warunki pracy w okręgach z najbar
dziej rozwiniętym przemysłem węglowym. Wiel
ki wpływ na powstanie i szybki rozwój taryfy 
w Anglii wywarła niezwykle prawidłowa budo
wa t ektoniezn a form acy i węglowej. Dla każdego 
pokładu węgla wypracowana została oddzielna 
taryfa. Autor podaje dla przykładu dwie tego 
rodzaju taryfy i zaznajamia w sposób treściwy z 
powstaniem i działalnością in stytucyi pojednaw
czych w przemyśle węglowym. b) f{ulwl~. 52-e 
zgromadzenie ogól11e cslonlzó :v lliemieclde .~ o To wa-
1'zystwa Geologicznego (dok). c) Sprawozdtntie 
Komisy i Trans waalskie_r w sprawie li u wyciqgo tvych 
i spadochronów. Obsze1 ne streszczenie sprawoz
dania zamieściło ezasopismo Zeitschrijt fur das 
Berg-Hutten und Salinenwesen (r. 1907, zeszyt 4). 
rl) Roz wój prz emvstu naftowego w Ru•ntmii. 

N~ 50. a) Sorge. Wptyw ruchu cBerpnlw ua 
ZIIZill~ejs .;;enie się ciśnienia -w otwov.se ·w ·ertnicz_vm. Z 
pomiędzy trzech znanych sposobów wydobywa ni a 
ropy naftowej z otworów wiertniczych, a mianowi
cie zapomocą czerpaka, pompy lub powietrza 

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

ścieśnionego największem rozpowszechnieniem 
cieszy się sposób pierwszy. Chocia7. nieekono
miczny pod względem zużycia siły, hla 011 tę 
ważną zaletę , że z łatwością mo ;i;e być zastoso
wany do wszelkich warunków. Obok ciśnienia 
hydrostatycznego na przypływ ropy do otworu 
wiertniczego wywiera poważny wpływ ruch 
czerpaka, który przy podnoszeniu wywołuje 
zmniejszE>nie ciśnienia Artykuł zawiera opis ba
dań, dokonanych przez autora nad zmniejszeniem 
się ciśnienia w cieczach pod wpływem ruchu 
danego ciała stałego, i opis sposobu oznaczania 
współczynnika oporu dla różnych otworów wiert
niczych zależnie od wymiarów czerpaka. b) A. 
Pielrkowslli. Kolej lillowa Oettingen-Dijferdingen 'W 

Nie!niecko - Luksemburskie1n Towarzyst cvie góruiczo
hutnicsem. Dlugość kolei linowej wynosi prze
szło 12 km; zdolność przewozowa 150 t rudy na go
dzinę. Kosztprzewozu l twynosiobecnie0,20marek. 
Dawniej koleją żelazną przewóz l t kosztowal 
1,30 marek. c) Hilgenstock. O taryfie plrtcy nilor
do :vej w angiels!?im i westja/sizim przemyśle 1vęglo
wy1n (c. d. ). d) Prz em,yst 11ajta<vy w Stanach ZJed-
1lOczonych w r. 1906. 

NQ 51. a) Jtilgenstock. O taryfie ptacy akor
dowe_/ w angielsldm i westfals!..·im przemyśle węglo

wym (c. d .). Porównawszy warunki tektoniczne 
i socyalne w Anglii i W Pstfalii, autor przycho
dzi do wniosków następujących: skutkiem bar
dzo nieprawidłowej budowy warstw węglowych 
w Westfalii warunki pracy górnika podlegają 
częstym i znacznym zmianom; stąd około 40°/0 

robotników, prac~j~cych na d?le w kopalni, n~e 
byłoby w moi.nosc1 korzystama z taryfy. Co stę 
ty czy robo t ników, zajętych na powierzchni, to ci 
zupełnie nie mogą być brani w rachubę . Pod 
względem wyrobienia politycznego robotnik nie
mie0ki stoi o wiele niżej od angielskiego. Przy
t em związki robotników westfalskich nie przed
stawiają takiej jednolitej i zgodnej organizacyi, 
j ak a11 g ielskie, gdyż różni ą się pomi(y lzy sobą 
względami natury wyznaniowej i pu iitycznej. 
Powyższe przeszkody nie będą mogły być zrów
now a;i;o ne przez korzyśei, wypływające z zastoso
wania taryfy. b) T. Peters. Ztoża rud cynko
wych. Opis warunków geologicznych ważniej
szych złóż rud cynkowych. Dane o wytwórczości 
cynku w ważniejszy ch krajach. c) Przemysł gór
niczo-hutniczy na Węgrzech 'W r. 1905. 

N!! 52. a) Hilgellstock. O taryfie ptacy alzor
dowej w angielsl<im i 'westfalsldm przelllyśle węglo
wym (dole). Wszystko to, co z powodu budowy 
tekto ni cznej pokładów węglowych stanowi _prze
szkodę dla wprowadzenia t aryfy w okręgu Ruhr, 
odnosi się zarówno do okręgów Saar, W,urm, 
Waldenbm·g i Saksoni i . Wyjątek stanowi Sląsk 
Górny. b) Herbig. Trudności w spra wi.: ustana
wiallia z arobków 'W górTZictwie.. Artykuł j est nie
jako uzupełnieniem pracy Hilgenstocka i ma na 
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celu wykazanie przyczyn, uniemożliwiających 
wprowadzenie taryfy akordowej w przemyśle węg
lowym w Westfalii. c) Bodijee. O sposobach oczysz-
czania wody, odptywajqcej z podsadzki p(ymzej w 
kopatniach okręg u .Saar. W oda w kopalniach, uży
wających piasku do zamulania wybranych prze
strzeni, zwykle po przejściu przez mały zbiornik, 
chodnik wodny, w stanie zupełnie wolnym od 
piaski1 spływa do rząpia szybowego. Gdzie ma
tery alem podsadzkowym służą lupki gliniaste. 
oczyszczanie wody staje się sprawą więcej kłopot
liwą. W okręgu Saar stosowane są w tym celu 
dwa rodzaje urządze1'1 a mianowicie zbiorniki albo 
też chodniki osadowe. Zbiorniki buduje się w 
węglu po dwa, ażeby mogły pracować na zmianę; 
każdy z nich po zapełnieniu mułem do polowy pod
dany zostaje oczyszczeniu, koszt kt6rego wynosi 
0,18 marek na tonnę wydobytego węgla. Przy 
drug~m sposobi_e :przel?ro_wadz_a się równi~ż w wyg
lu k1lka chodmkow mżeJ poziOmu cbodmka glow
nego. Chodniki te z obu końców połączone są z 
chodnikiem głównym. Woda, przepływając przez 
chodniki, pozostawia w ni ch większą część zawie
szonego w niej m ulu. Gdy chodniki wypełnią się 
mułeln, zostawia się je w spokoju a na ich miej
sce przeprowadza inne. Poz01·nie sposób ten wy
daje się korzystniejszym, lecz gdy weźmie się pod 
uwagę koszt naprawy pomp z powodu niezupel
ńie dokładnego oczyszczania wody, to wypadnie, 
że koszt wydobycia l t węgla należy podnieść o 
0,24 marek. Z tego względu pierwszy sposóbjest 
korzystniejszym. d) D. S/ens. JiT~ylliki badań nad 
napawaniem drzewa w kopalniach, należqcyclz do 
Towarzystwa .11ulheins. W kopalni Hagen be ck 
od r. 1901 czynione są badania nad kilku sposo
bami napawania drzewa. Badania te dały wy
niki następujące. Drzewo nie napawane nie 
trwało nigdy dłużej nad jeden rok. Napawanie 
smolą na zimno zwiększa czas trwania drzewa 
do dwóch lat. Drzewo, napawane smolą pod 
ciśnieniem po uprzedniem działaniu . n ań parą i 
następnie powietrzem r ozrzedzonem, trwało do 
trzech lat. Drzewo, poddane w ciągu kilku go
dzin działaniu nasyconego roz t woru soli, po 5 
latach okazało się zupełnie zdrowe i można spo
dziewać się, że przetrwa jeszcze następne 5 lat. 
Co do sposobu nn,pawania roztworem soli na go
rąL:o pod ciś11ieniem, to jakkolwiek drzewo takie 
zachowuje się dotąd doskon ale, wobec j ednakże 
zbyt krótkiego czasu trwania prób (2-3lata) na
leży powstrzymać się z wyprowadzeniem . wnios
ków ostatecznych. e) Samosmary dla mas.syn, 
dzialajqcych powietr . .:::s em ścieśniollem. Zasada dzia
łania samosmaru Schucka polega na tem, że skut
kiem drgań podczas pracy otwiera się zawór, 
łączący oliwiarkę z rurą, prowadzącą powietrze, 
wobec czego smar kroplami spływa do rury, 
skąd zostaje porwany prądem powietrza i prze
niesiony do ru chomych części maszyny. 

Stahl und Eisen (1907). N!! 50. a) Ehrens-

berger. Badania nad kruchościq metali na podstawie" 
wytr.z-ymalości na uderzenie prób uadciętych (pocz.). 
Sprawozdanie komisyi na zgromadzeniu ogólnem 
ezłonków Niemieckiego Związku do prób wute
ryalów w Berlinie dnia 5 października r. 1907. 
Sprawozdawca podaje wyniki badań nad różnymi 
gatunkami żelaza i stali pod względem wytrzy
małości na uderzenie sztabek nadciętych i porów
nanie tych wyników z próbami wytrzymałości na 
zerwanie. Badania wykonywane byly zapomocą 
wahadŁowego młota Charpyego. b) Amerykmlskie 
odlewnie surowca i stali. Opis odlewni Hill Clutsch 
Company i Morse Iron W orks. 

N!! 51. a) Ehrensberger. Badania nad !?ru
chościa metali na podstawie wytrzymalości 1za ude
rzenie' prób nadciętych (dok.). Komisya uważa, że 
próby na uderzenie sztabek nadciętych stanowią 
pożądany krok naprzód w dziedzinie badań ma
teryalów i, uznając jeszcze za przedwczesne usta
nawianie pewnych norm, jakim powinny odpo
wiadać badane materyaly, zaleca jednakże te pró
by do zastosowania w praktyce, jako dodatkowe 
i pomocnicze. Używać należy młoty wahadłowe 
Charpyego o sile uderzenia 250, 75 i 10 mkg. 
Sztabki powinny być wyciętfl na zimno i n astęp 
nie nie ogrzewane wcale. Przy badaniu blach 
n ależy brać sztabki poprzeczne i pod łużne. Ba
dania powinny być dokonywane w temperaturze 
zwyklej , t. j. od 15° do 25°. Brać pod uwagę 
należy tylko silę żywą, potrzebną do złamania 
sztabki; kształt nacięcia może być okrągły lub 
ostry; kąt nadcięcia wynosi 45°. b) W sprawie 
obec1zego stallu 1valcowni .z-wrotnych o napęd.z-ie elek
trycznym. Autor zestawia dane cyfrowe, doty
czą0e 12 walcowni zwrotn yc h, czynnych już obec
nie lub będących w budowie. W ~zystkie te wal
cownie wykonane zostały w Niemczech przez po
wszechne Towarzystwo elektryczne i Towarzy
stwo Siemens Schuckert w Berlinie. c) B. o~anll . 
Krzywe !atrc.senia sie surowca wedtug Aeepa. Z nie
da>.;no wyd an ej pr'zez Willi ama Keepa, znanego 
amerykal'tskiego specyalisty odlewnika, pracy p. 
t. Cast Iron, autor podaje w streszczeniu kilka 
ustępów, zawierających badania nad fizyc znemi 
własnościami surowca. vV r . 1885 K eep pierwszy 
zauważył, że na zdolność kurczenia się surowca 
wywiera wpływ jego skład chemiczny. Później
sze badania Turnera wykazały, że zdolność kur
czenia się surowca znajduje się w odwrotnym sto
sunku do zawartości krzemu. W czasaeh ostat
nich Keep zapomocą bardzo prostego przyrządu 
otrzymywał wykresy, które w sposób niezwy kle 
dokładny i szybki wykazują zmiany, zachodzące 
podczas stygnięc ia. Na podstawie tych wykresów 
Keep stwierdził z wszelką pewnością, że w czasie 
stygnięci a surowca płynnego mają miej sce kilka
krotnie po sobie następujące okresy kurczenia się 
i rozszerzania, zanim nastąpi ostateczne skurcze
nie się metalu. Przyczyna tego zjawiska nie zo
stała zbadana; Keep jest zdania, że powodem j est 
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krystalizacya. Dalej zostało wykazanem, że fos- Ilość wapna wahała się od 0,1 do 12 czasteczek 
for i mang?'n na kurczenie się metalu wywiera- na l cząsteczkę krzemianu. d) C. Wadas~ O 1na
ją wpływ meznaczny, natomiast silnie oddziaływa s;;_y11ach do prostowania rur. Opis maszyn walca
siarka. Temperatura metalu płynnego pozostaje wych do prostowania rur gazowych i kotłowych. 
bez wpływu na kształt krzywej kurczenia się su- Wal ce jednakowej wielkości są nachylone każdy 
rowca. d) E. Preuss. Badania nrrri 1vytrzymalo- w stronę przeciwną, kąt nachylenia względem 
ścia rur 1w nadd~nienie zt:wuetrzne. Autor pod aje poziomu wynosi 6°. Rura przesuwa się naprzód 
zes'tawienie doświadczeń i wzorów, odnoszących między walcami ruchem śrubowym, skutkiem 
si~ d? badań nad wytrzymałością rur na na~ci- czego nie płaszczy się, podobnie jak w prasach 
śmeme zewnętrzne. Jako podstawa do wzorow, mimośrodowych lub tarciowych. 
k tó re od połowy zeszłego stulecia używane były No 2 ) TV V t 0 t p 1 · 1 .1 · 
do obliczeń, służyły prawie do o~tatnich czasów - . • a . ena or. . s o ac 1 ze a'lnyc 1 z me-
b d · F · b · l t. l b d 1. ta/ach, uzvwanvch 1v stalownzach (pocz.). Autor zgro-a ama au· an·na, na c oryct z u owa1 swe l d ·t -. d- o · b' l' d· h · 

G l f I R l N t U 
fila ZH WHI. omOSCl O wyro 1e, S {1.a Zle C eiDlCZ-

W~Or:f:B l r~s 10 'N"o:e, . euo!aulx, t ys rol, ?- nym, własnościach, zastosowaniu i cenach stopów 
win 1 d te P~Jre. t a>; ęhptbned o' ar cd s wor~y zwzkor i met ali, uży wanych w stalowniach, jako do-
na po s aw1e W1..1.snyc a an na rurami. o- . 1 . p t 1 · d · 
l · t l W h K b k' h N m1esz n. oczą e ' zawiera ane o surowcu zwier-
b~1 powV a ~ wz~ ry: e ~gea, B anh ars ł;e d o~m, ciadlanym i manganie surowym (fenomanganie). 

IU{a o e~I as t1 wreshcle v. t te a. aF rol z~ Artykuł' będzie pomieszczony w Przeglądzie Gór
wy tcze~ eore ypcznydc l pows a_ Y. wzor~ opp a 1 niczo-Hutniczym w obszernem streszczeniu. b) 
Forchhmmera. rze n l ku mtesiącami Carmann A 5 hl ·. 1 . G S 1 lt B d . d ri _ · ·C t -1- .1 . l b d p . . ,c e1czer z . czu z . a . o~ 1ua na r zetvze-1 arr og1.os1 1 wy m o nowyc 1 a ań. raw1e . . B d . b · , k .1 . . . 
· d . · k ł St · · t b d . d 500 lllem zelrrza. a ama o eJmowaq o res ema roz-
le noczesme '~Y on a eJvar. a an.Ia ~a. . ni cy napi ęcia elektrycznego w po o-rążonych 
przeszlo rurami. Autor podaJe w krotkosc1 opis d d b · h ł t h . l 0 

1 ostatnio stosowanych sposobów badania i wyniki w wo ęt, 0 ?80 monyc P Y ac ze azn~c 1• p~·z1y.-t 1 h . . . . . 1 czem o-1own1e zwracano nwao-ę na wp1.yw, Ja n 
a cowyc porownywa z 1nnym1 wzoram1 1 wy m- . "' . l tl . 0 

. tl . 
zu'e niez ·o dnośei. wyw1era ze azo ~ emone na m_eu emone oraz 

J g wpływ węgla na zelazo. J akkolwiek sprawa wy-
NQ 52. Stresz~zenie wy bitniej szyc h prac, maga jesz0ze dalszych badań a wyniki datych-

zawartych w czasoptsma ch technicznych. czasowe nie upoważn i ają do wypro.wadzenia 
(1908) NQ t. a) c. Blauel. z chilłsldego prze- wnios!{ów osta.tecznych, to jedn akże pe~nel? j~st, 

myslu żelaznego . Opis huty żelaznej H a ny ang że zmiany nap1ęć elektrycznych odbywaJą s1ę row
Iron and Steel Works, położonej w prowincyi Hu- nolegle t lo zmian chemicznych, a więc proces 
Peh nad rzeką Y antse . Huta posiada: 2 piece rdzewi enia należy uważać, jako zjawisko elektra
wielkie, wytwarz<Jjące razem na d obę 100 t su- chemiczne. Co si l) ty'czy wpływu węgla na rdze
rowca , 20 pieców pud lowych, 2 g ru szki Beseme- wienie, to okazało się, że gdy kilka sztabek po
ra, piec mar tenowski zasadowy i walcownie blo- grążono w wodę, przyczem jednę z nich połą
ków, szyn i blachy. vV ostatni ch czasach lmta czono z węglem, to na tej ostatniej utworzyła 
wysł'ała znaczne iloś c i surowca do Stanów Zjed- się gruba latwoodpadająca warstwa tlenku, pod
noczonych, gdzie pmnimo wysokich kosztów czas gdy na sztabkach wolno stojących warstw a ta 
przewozu i da może on współzawodniczyć ~e zna- t.rzymał'a się mocniej powierzchni żelaza , przy
nym ze swej dołoroci wytworem amerykai'lskim . tern sztabka była silniej przez rdzę uszkodzona. 
b) o. Schmidt. o .mstos?wa 11 żu 1u odLwnictwie po- c l R. Jlloldelll<e . Wslca.sówld, dotycz qce sur()7vca i pa-
1vietrza ścieśllionego . Opis różnych maszy n i przy- !iwa, używanych w odle :v llill ch> i sposou_.· bad. uda 
rządów, używanych w odlewniaclt a posługują- pr.;;edmiotów odlauych. 
~ych się powietrzem ścieś nionem, nowe maszyny NQ 3. a) P. La~tger. O turbino<vych nzaszyllach 
formierskie Ingersoll Rand c~, podnośniki, su- wiatrowych rila pieców 1Vielldch. Opis maRzyn wia
szarnie, młoty, przyrządy do czyszczeni a form i trowych Rateau, Riedlera- Strumpfa, J aegera i 
inne. Następnie autor daje wskazówki co do za- Brown-Boveri-Rateau. Sprawność maszyny wia
pobiegania stratom powietrza w przewodach i za- trowej turbinowej o napędzie elektrycznym jest 
pomocą wyliczeń daje obraz korzy ści, wynikają- mniej więcej taka sama, jak maszyny wiatrowei 
cych z zastosowania powietrza ścieśnionego. c) tłokowej, poruszanej gazem, lecz przevyY:ższ~ 
R. Rieke. O topliwości mieszallill, sklad_ajqcych się tę ostatnią ze względu na p0trzebę mmeJszeJ 
z ·wapna, glinki i kwrrstt l~rsemowego . Zużel wiel- obsł'ugi, brak części, wymagających częstej zmia
kopiecowy jest krzemianem wapnia i glinu o bcu·- ny, mniej sze zużycie smarów i równiejszy bieg. 
dzo zmiennym składzie , od składu zaś zależy top- ~ b) W. Venator. O stopach żelaznych i metalach, uży
liwaść i wiśność żużla: Ąutor, bad ał' w ":'ys oki~j wanvch 1v strr(owniach, jako d?'.n~eseki (c. d.). ~topy 
temperaturze zachowame s1ę rożnych m1eszamn l żelaza z krzemem (ferros1hcwm) oraz zelaza 
kwasu krzemowego, wapna i glinki. \V każdej z z krzemem i manganem (silicospiegel). Glin i 
c~terech grup sztucznych żużli stosunek Al~03 i l stopy żelaza z glinem. c) W. Keep. O budowie pie
SI02 pozostawał stałym jak l: l; l: 2; l: 3; l: 4. ców kopulowych i obliczaniu namiaru. 
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NQ 4. a) Opis 7lowej stalowni ·w Boclnmt. b) 
O. Petersen. O 1vpzywie, jaki wywiera odlewanie 11a 
tworzenie się 'W blolwch d.siur gazowych i osadowych. 
Streszczenie pracy H. Howe i Bradleya Stough
tona, zawieraiącej opis bad ań doświadczalnych, 
wykonanych na blokach wosku. Badania stwier· 
dził:y, że dziury gazowe i osadowe są krótsze 
i gromadzą się w górnej części bloka skutkiem 
powolnego odlewania, stosowania wlewnic o du
żym przekroju w części górnej i przez powstrzy
manie ochładzania się górnej części bloka przez 
zastosowanie nadlewu. , Dziury gazowe i .osadowe 
znajdują się w części bloka, będąceg0 najdłużej w 
stanie płynnym. b) C. I rresberger. Odle wante przed
tniotów surowcowych a zwlaszcza rur bezpośrednio 
z pieca 'wielkiego. Dawnymi czasy przedmioty 
z surowca odlewano bezpośredflio z pieca wiel
kiego. Z bieg iem czasu w miarę zwiększających 
się wymagań zaczęto w szerokim zakresie posłu
giwać się kopulakiem. Próby powrotu do dawne
go sposobu odlewania bezpośred11io z pieca wiel
kiego, wszczęte swego czasu w Ameryce, nie da
ły dobrych wyników. Najwłaściwszem \vydaje się 
wybranie drog i pośredniej, używając do wyrobu 
przedmiotów delikatnych wyłącznie surowca z pie
ca k opulowego do wyrobu zaś przedmiotów śred
niej wartości surowca płynnego z pieca wielkie
go ze zmiennym dodatkiem, zależnie od potrzeby, 
surowca, przetopionego w piecu kopułowym. c) 
B. Neumann. 0 z1l':czanie wegla w stali lub stopach 
żelaza przez spalmtie bezpośrednie. O pi s ty g li pla
tynowych Schimera, Eimera i Aupperle oraz pieca 
elektrycznego W. Herausa do oznaczania węgla 
drogą spalania. 

Revue universełle des mines (1907). Paź
dziernik. a) A. Wildiers. Odbudowa pokladów 'węgla 
z podsadziu! zapomocq zamulania (c. d.). Streszcze
nie obszernej pracy, nagrodzonej na konkursie 
uniwersytetu w Leodyum. Opis urządzeń podziem
nych dla przygotowania pods::~ dzki i mieszania 
jej z wodą w kopalniach: Pluto, Saelzer N euack, 
Bonifaey, Deutscher, K aiser i Allfla w Westfalii, 
Fiirst.enstein i J erzy Wiktor na Sląsku Dolnym, 
Emtracht Tiefbau na Morawach. Opis urządzeń 
mieszanych, t. j. takich, które w części znajdują 
się na powierzchni, w części zaś poci ziemią, j a k 
np. w kopalni ach Tiefbau na Morawach i Ver
tratten w Saksonii. u) G. Vall d<! Wver. Naj/lOW
sze systemy ogrzewania centralnego. c) V. Alima
nestianr>. O 1v_vdob_v wallitt lig nitu 'H!J Rumunii. W a
run ki geologiczne, sposoby odbudowy pokładów 
lignitu, przewóz, organizacya pracy, gazak (ge
nerator) RiclH3 Brat asiano. d) J. Gof(ht. O przy- ~ 
rządzie Danieelberga do ocz_vszc.sania wody s asilajq
cej. W przyrządzie Dun kelberga woda celem me
chanicznego i chemiczn ego oczyszczenia przepły
wa w postaci mnóstwa cienkich strumieni przez 
współśrodkowo rozmieszczone w cylindrycznym 
murowanym zbiorniku warstwy koksu, piasku 
drobnego i grubego oraz rury żelazne, zaopatrzo-

ne wewnątl'z w druty miedziane i olowiane. Pod 
wpływem katalitycznego działania koksu zaeho
dzi gwałtowna reakcya, niemożliwa w zwyldych 
warunkach. Koks pochłania z łatwością gazy, 
rozpuszczone w wodzie, oraz zawieszone w niej 
substancye organicz ne. Po usunięciu w sposób 
powyższy kwasu węglanego rozpuszczone w wo
dzie węglany ziem alkalicznych ~wydzielają się 
niezwłocznie. Następnie skutkiem przepływu 
wody przez warstwę ziemi okrzemkowej i rury, 
zawierające druty miedziane i ołowiane, zawarte 
w niej chlorki alkalii i siarczany alkalii oraz 
ziem alkalicznych podlegają rozkładowi, przyczem 
tworzy si ę chlorek miedziawy i siarczan ołowiu 
oraz odpowiednie krzemiany. Działanie przyrzą
du jest najzupełniej samoczynne, przyczem każdy 
l n'l2 powierzchni filtrującej daje 6 - 7 m 3 wody 
na dobę. Koszt przyrządu jest niewielki. Oczysz
czanie wody zapomoeą tego przyrządu jest bar
dzo tani e z tego względu, że materyaly użyte 
mogą służyć bez zrninny w ciągu długiego czasu. 
e) H. Hojer. l+ sprawie wyboru llliejsca dla otwo
ru 'Wiert11ic.sego pr.sy 1.vierce~liu .za roptz. Streszcze
nie referatu, wygłoszon ego na III między narodo
wym kon g resie llaftowym w Bukareszcie r. 1907. 
Referat ten był: drukowany w czasopiśmie Oester. 
Zeit. jilr Berg- zend Hiłtte!lwese!l (r. 1907, M 50;. 

Listopad. a) A. Bordeaux. [(opalizie miedzi 
i srebra w . łfeksyku. Warunki geologiczne ogólne; 
kopalnie miedzi; kopalnie srebra: te ostatnie na
leżą do trzech kategoryi zlóż a mianowicie: ży ł: 
w skalach wybuchowych, szczelin w warstwach 
krystalicznych i żył: oraz gniazd w warstwach 
wapienn ych. Sposoby obróbki rud srebronośnych. 
b) A. Genart. Pompy odśrodkowe o 7.vysokienz ciś-
1liellitt, jal..'o pr.syrzqdy do odwad11imzia llopal!1.. c} 
W. C. Ebausclz et C. B . Sprng ue. Zastosowanie węg
laJut sodu i tleuku C\' llk•t do oz,wczania siarki i 
arsenu. Celem oznac~ania siarki w siarczkach a 
zwłaszcza w błyszczu ołowiu, pirytach i blendzie 
autorzy zamiast topienia z sodą i saletrą według 
sposobu Eschka zalecają prażenie substancyi ana
lizowanej z mi eszanin ą węglanu sodu i tlenku cyn
ku. Po rozpnszezeniu w wodzie substancyi wy
prażonej i dodaniu kw asu solnego siarka oznacza 
się zwykłym sposobem za pomocą chlorku baru. 
Dla oznaczenia arsenu prażenie uskutecznia się 
podobnie jak przy oznaczaniu siarki . Masa wy
prażona po rozpu szczen iu w wodzie zakwasza s ię 
kw asem octowym, strącn. arsen azotanem srebra i 
w otrzymanym ar se niani e srel>ra oznacza się srebro 
sposobem Oharpentiera. 

Grudzień. a) A . Wildiers. Odbudowa pokta
dów 'węgla .z podsad.zką z apomocq zamula11ia (d(dc). 
Koszta zamulani a. Korzyści, wynikające z zasto
sowania podsadzki płyn n ej przy różnych sposo
bach odbuuowy pokladów węgla w Niemczech. 
Zamulanie w górn i~ twie belgijskiem. b) J. Wuil
lot. Wycieczka do lVestfalii. Spra wazelanie z wy
cieczki, odbytej przez grono inżynierów belgij-
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skich celem poznania ważniejszych kopalń węgla 
w Westfalii, a mianowicie: Schamro ck, Com·l, Z ol
lern, R aeinpreussen i wres,zcie Henryk Towa:·zy
stwa górniczego de W endel. c) .1!. DekFyser i G. 
Verbel~e. !Jo tqczo 11y sposób amalgamacyi, cyanowrz-

1lin i 1vzbogacania rud z to ~l' ch i s,·ebr11ych. Arty, 
kul zaw ier a opis młyna., zbudowanego przez au
torów celem przeróbki rud ubogich. d) Wyt wór
czość "<vegla w Chinach. e) E. Parller. Statvstvka 
wyt wórc.~ości przem rstu górllic.;so -hut11iczego ~'IJ S trz-
1wch Zjednoc.;son_vch w latach 18 97 i 1906. TV. K. 

Promyszlennost' i Torgowla. N!! 5. Kraj spo
ż:l'wców . W Rosyi istniej e energiczna obrona in
teresów spożywców na ni e korzyść interesów wy 
twór ców. Tan iość towar ów bynajmniej nie j est 
cechą dobrobytu; przeei wnie, dobrobyt lu dności 
uj aw niał się naj więcej w okresac h wysokich cen 
towarów. Uzdrowotni eni e ekon omiczne Rosyi po
lega na obronie interesów wytwór ców. Dla kogo 
pr.;wj e rosyjska tary /a cellla? 66 ~ opłat celn ych 
w Rosyi idzi e na kor zyść rolni ctwa a 34 ?ń na ko
rzyść przemysłu. Budowa taryf celn ych w Ro
syi by 11 ajmniej ni e sp rzyja obr on ie przemysl n. 
Referrzt prz edstawiciel i dróg żelaznych o pod/liesienie 
taryf 1w przewóz towarów. Izby handlowe. .1!. Cie
chall owski. Prze;llyst cukrownic.z_v i odnośne pra :uo
dawstwo. Mowa G. Krestoumikowa 1v Rad;ie Pnlł
stwa. Mowa, wypowiedzian a w spra wie pod atku 
przemysłowego. Poc:ta, telegraf i tele(nuv w ll'o
syi. R osya posiaoa bard zo mało biur pocztowo
te legrafi czn ych , sku t ki em ezego lu dność mało ko
r zysta z poczty i te legrafu. Porównanie r ozwo
ju telegr afu w Rosy i i za gran i cą. Poczta i te
legr af przynoszą w Rosy i olbrzymi dochód pań
stwu, mianowicie :25-:lO milionów rubli roczni e. 
T elefony p ostawione są w Rosyi bardzo ź le. N ie
·wola z allliast pallownuia. R osy a, która daj e 90 ł. 
wy twórczości platyny na całej kuli ziemskiej, 
znajd uj e się w przemyśle platynowym w z up eł
nej zależności od kupeów zagranicznych. Zda11ie 
Senatu o 1'ewizyi l?siri g i dolm lllellfów 1u pr:?;edsir:
biorstwach handlowo -przemvstow l'ch . Rewizya mo
że dotyczyć tylko większy ch przedsiębiorstw. Po
li t.y ka żeglugi hand !owej . Allglil< o slcarbo'wych 
drogach żelazllych w Rosyi. Zda ni e wielce niepo
ch lebne: nadmiern a ~.;e n t r ali zacya, niedostateczna 
k on trola, nadmierna li czba urzędników, k oleje bu
dują si ę nie w celach eko nomicznyc h lecz poli
t ycznych, budowa kolei k osztuje za drogo. De
putacya R ady Zjrzzdó <u przedstawicie/i przenz_vstu i 
handlu u miuistra H andlu i Przemys lu . Ry1zek pie
nię.s~ty i papierów procell tow\ ·c/i. R)'1·tel< .;sbożowv. 

R y nek węglowy. N a rynku mi ędzyn arodowy11 J da
je s ię zauważyć spadek. "Wytwórczość węgl a w 
zagJ'ębiu Doniecki em przeniosla l miliard pudów. 
Flota Bałtycka zamienia węgie l zagr an iczny na 
?onieeki. Ce ny węgl a na Połudn iu Rosy i spada
Ją. Rvllek 1'1J I'fluorów cliemicznvch. R)' nel~ herbatv . 
Rynel?- lcawy ~i kalwo. l?y11el< drzewny: H andel ; e
-zvnętrz n:y w Rosyi w p rzeciqg u pier;usz}'Ch l ~ mie-

sięcy r. 1907. Frachty kolejowe. Podniesienie ta
ryf kolej owych. T aryfy na przewóz rudy że laz 
nej. Dziatalność Rady Zja.;:dów przedstawicieli p rze
nzystu i hawilu. Sprawy handlu i przemystu w ro
syjskich instytucyach prawodawczych. Sprawy sado
we. Spra wy, dotyczqce podrztku prz emyslmvego. Spra
wv, do~\·czqce opl :ty stemplowej. Sprawy, dotycz qce 
oplat celnych. Dsialalność spr>tecz11ych organizaryi 
prz enzvslowych i ha11dlo'wvch . Zj azd XXV wytwór
eó w naf ty w Baku. Zj azd I właści cie li okrętów. To
warzystwo dla obron y spraw przemysłu w Od esie. 
Rada T owarzystwa wytwór ców lnu. Starania o 
utworzen ie w Pskowie gi ełdy . Wypad!..·i niessczęśli
we ·w przen1vśle górnic.sym i hutnicBym w zagtębiu Do
nieckiem. Zda!lie robotników o dlugości czasu robocze
go. Zwi ąze k zawodowy r obotników przemysłu włók
nistego "Jedność" wypowiedział się przeciwko pra
wodawczemu reg ul owa niu długości r:zasu r obocze
go, utrzymuj ąc. że sprawa ta powinna być pozosta· 
wionaporozumieniu wzajemnemu pomiędzy związ
k ami pracodawców i robotników. 

Uazeta Przemysłowo-Handlowa. N!! 6. Jan 
Dnzoclwwsld. 1Vowy projelzt podat/w od dochodu (c. 
d .) Objekty płatnicze . Normy opodatkowania. 
E. Krsy.ia llawsld. Nasze drogi 1vodne (c. d.). A utor 
rozpatruje wpływ uregulowania dróg wodnych w 
Królestwie P olskiem. na inn e gałęzie przemysiu 
kraj owego. Pon ieważ pod względem otrzymywa
nia zamówie ń kol ejowych i wogóle rządowych 
huty żel az n e w Królestwie Polskiem są stale 
krzywdzone na korzyść hut w Cesarstwie, przeto 
powinny one zw róci ć całą swą uwagę na wyra
biani e że l aza handloweg o. Przemyst że l azny w 
Królestwie Polskiem dla skutecznego współzawod
ni ctwa powinien starać s i ę o j ak n ajni ższe koszta 
wytwórczości , gdy ż in acze j będz i e zwalczany 
przez przemysł P oludni a Rosy i. R ozwój komu
nika<;yi wodnej przyczyniłby s i ę do podniesienia 
przemy słu żel aznego w Królestwie Po lskiem, d a
jąc mu możność tańszego przywozu surowea wo
dą . Dr ogami wodnemi mogłyby być równ i eż 
przywożone rud a żelazna i koks. Z dr :1 .~· i ej stro
ny drogi wod ne umoż li wiłyby tańsz<~ dostawę 
wyrobów żel aznych z mi ej sc wytwórczości ku dal
szym rynk om zbytu. Wszystko to p rzyczynilo 
by s i ę do sk uteczniej szej walki współzawodniczej 
naszego przemyslu żelaznego . Rozwijający się 
przemysł wodny, dając ze swej stro,ny zapotrze · 
bowan ia przemysłowi żehznemu, pomagałby mu 
wzajemnie, co p rzyn iosłoby korzyść zarówno j e
dnej, j ak i drugiej gałęz i przemysłu . Gdy w Ce
sarstwi e przemysł żel azny dl a potrzeb żeglugi 
dostarcza materyałów za 22 miliony rubli rocz
nie, u nas z powodu nadzwy czaj nizko stoj ącego 
przemysłu wodnego niem a prawie żadnego zapo
trzebowania w tym kierunku. Przemysł cy nko
wy w Kró lestwie Polskiem mógłby korzystać z 
dróg wod nych d la obniżenia kosztów przewozu 
galmanu. Obfite pokłady siarki , położone przy 
uj ~ciu spławnej Nidy i nad Wisłą. mogłyby być 
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wyzyskiwane zapomocą zmniejszenia kosztów przy
wozu węgla i rozszerzen ia zbytu siarki. Istnie
jące w wielu miejscach ltamieniolvmy można by
loby rozwinąć na szerszą skalę i wyrobiony ma
teryal przewozić drogami wodnemi, gdyż przy 
teraźniejszym sposobie przewozu dalsza dostawa 
nie opłaca się. Nad Notecią znajdują się bogate 
pokłady gipsu, niezbędnego w budownictwie i rol
nictwie. Nie tylko j edn ak przemysł, wydobywa
jący i przerabiający płody kopalne, od.nióslby 
znaczne korzyści z ulepszenia dróg wodnych; 
wszystkie inne gałęzie przemysłu zn alazłyby źród
ło r ozwoju i rozszerzyłyby swoje rynki zbytu. 
Rolnictwo nasze byłoby również zainteresowane 
w poprawie spławności rzek naszych, po których 
ziemiopłody odpływałyby do rynków zbytu, zaś 
falą odwrotną przypływałyby narzędzia i maszy
ny rolnicze, nasiona, nawozy sztuczue i wiele in
nych przedmiotów, związanych ściśle z życiem i 
potrzebami naszego rolnika. O i11spekc_vach fa
brycznych. Sprawozdanie za rok 1904 z działal
ności inspekryi fabrycznej w Rosy i, wydane przez 
Wydział Przemysłu Mini st erstwa H and lu i Prze
mysłu. Porównanie obowiązków in spekcyi fa
brycznej w Rosyi z obowiązkami in spekcyi 
we Francyi, Niemczech i Anglii. Podatek prBe
mystowy. Referat komisyi finansowej Izby Pań
stwowej w sp rawie projektu prawa o przedłużenie 
mocy prawa z dnia 15 stycznia r. 190o o zmia
nie niektórych uch wał co do państwowego po
datku przemysłowego. Sprawy handlowe. R.onzitet 
kolejo'IJ.ry. Prace Warszawskiego komitetu okrę
gowego dla przewozu laduuków drogami żelazne
mi w sprawie podjęcia niezbędnych r obót dla po
większenia sprawności przewozowej istniejących 
dróg żelaznych w ciągu następującego pięciole
cia 1908-1912. Nowa taryfa pasażerslw. Sprawa 
pocz t i telegrafów. Ubezpiec<Iellia w W}'padlwch za
burzeli K.ronilw. Widoki poprawy w metalurgii. 
Zmian a ustawy przemysłowej w Niemczech. Gieł
dy pracy w Niemczech. Z rynków pieniężnych i 
gield. Sprawozdaufa towarowe. [(ursy papierów 
procentowych i al.xyi. .lfemoryal Kola Przem_vslow
ców w sprn wie proje!dtt podwyHd tary f przewozo
wych na węgiel (dok.). Rozpatruj e si ę ruch wago
nów i parowozów, z czego wynika, że na kolei 
Warszawsko- Wiede{J.skiej prowadzi się wiele nie
produkcy.inych manewrów. Jako streszczen ie wy
wodów, Kolo Przemysłowców przytacza, że g os- l 
podarka kolei Warszawsko- Wiedeńskiej w astat
niem dziesięcioleciu stale obniżała się, a koszt 
jej rósł niebywale.Tem bardziej więc należy uwa
żać projekt pod wyżki taryf węglowych za środek 
nieuzasadniony . . Kolej Warszawsko- Wiedeńska 
daje wszelkie moralne prawo wnioskować, że ja
k akolwiek byłaby suma dochodów, które kol ej zy
skałaby, nie potrafi ona wyjść z trudnego obec
nego położenia; przeciwnie, można śmiało przy
puszczać, że, mając zwiększone zyski, jeszcze bar
dziej powiększy swoje nadmierne wydatki. Ko-

misya rewizyjna kolei Warszawsko- Wiedeńskiej 
w protokółach swoich od trzech lat zwraca uwa
gę na konieczność zmniejszenia wydatków, tym
czasem wydatki te niepomiernie wzi"astaj ą; ol
brzymi wzrost dochodów w r. 1906 pociągnął za 
sobą niepomierne zwiększenie wydatków. Rada 
Zarządzająca kolei Warszawsko- Wiedeńskiej sa
ma jasno zdaje sobie z tego sprawę; gdy bowiem 
na zebraniu ogólnem w r. 1907 jeden z akcyona
ryuszów projektowal w celu poprawienia finan
sów drogi podwyżkę stawek przewozowych, Ra
da Zarządzaj ąca zaznaczyła, że "samo poelniesie
nie taryf nie wystarcza do poprawienia stanu fi
nansowego drogi żelaznej Warszawsko- Wiedeń
skiej, dochody bowiem tej drogi nie zmniej szyły 
się, tylko wydatki nadmiernie wzrosły". Kolo 
Przemysłowców oświadcza się stanowczo przeciw
ko podniesieniu taryf przewozowych na węgiel, 
uważając takie taryfy: 1) za niepożądane ze 
względu na nadmierne obciążenie przemysłu i 
ludności Królestwa Pr)lsk iego szczególniej w obe
cnym kryzysie ekonomicznym; 2) za szkodliwe ze 
względu na naruszenie równowagi ekonomicznej 
przemystu; 3) za niemoraln e ze wzg lęd u na nie
gospodarność dróg żelaznych; 4) za nieuzasad ni o
ne ze względu na interesy państwa, które nie mo
że popierać anarchii kolejowej i pchać gospodar
ki ekonomicznej kraju do ruiny. 

M 7. Jan Dmochowski. Nowy projekt podatku od· 
dochodu (c. d.). Skala postępowa w opodatkowaniu. 
E. Kr.zyżanowski. Nasze drogi wodne (c. d.) . Autor 
proponuje urzeczywistni en ie następujących zadań, 
mających n a celu poprawę stanu naszego handlu 
drzewem: l) budowę przystani dla materyałów 
drzewnych w Nieszawie i Włocławku, 2) budowę 
kanału, łączącego -Wisłę z Wartą na linii Wło
cławek-Konin, 3) połączenie N arwi z Wislą za
pomocą kanału. przechodzącego pomiędzy Zeg
rzem i Warszawą, oraz zbudowanie przystan i w 
Warszawie. Subjekci ha1tdlowi. N o wy projekt pra
wa o uregu lowan iu stosunków wzajemnych po
mi ędzy subjektami i pracodawcami. W sprawie po
dat/m przemyslowego. Uwagi Ministerstwa Skar
bu na memoryał R ady Zj azdów przedstawicieli 
przemysłu i h and lu. Kolejlzi doja ."·dowe. Nowa ta
ry(..z kolllttllikacyi rosyjsko-chi/zskiej. Ubez pieczenie od 
napadów. f{rouika. \Vytwórczość węgla w Niem
czech w r. 1907 wyniosła 149 302 886 t. Wytwór
czość surowca w Niemczech w r. 1907 wyniosła 
13 045 760 t. Z r_v11kó·w pieuiężllych i gield. Spra
wozdania towarowe. Rursy p apierów procentowych 
i akcyi. 

NQ 8. Projekty podlliesiwia na dro!{ach żela "J
nych 1.vszyst!dch taryf przewo-'fo'l.vych . jan Dmochow
sld . . Vowy projekt podatku od dochodu (dok.) . In
stytucye podatkowe. D eklaracye. R ezulta ty fi
nansowe. Czestaw Brzezi/zski. Obciażenie towa
rzystw akcyjnych w Królestwie Polskie1:n. E. Krzy
żanowski. Nasze drogi wodlle (c. d.). W pływ po
prawy dróg wodnych na rozwój handlu w Kró-
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Jestwie Polskiem. Izby pracv w Niemc.eech (c. d.). 
Wyjaśnienie Senatu. Przywrócenie terminu dla 
zaskarżenia postanowienia Izby Skarbowej. Wy
datki na utrzymanie biura głównego za grani
ca. Wypadki nieszc;;ęśliwe na kolejnch. Tar_v.fa pa
sd~erska. Pod11iesiellie tarvjy przewozowej na rudę 
żelazu q. Subjekci handlowi. Sprawa Barano w a 
prz eciwko Jfanu.faktur.ee Newskiej. Ze stosunków tódz
kich. Kronika. Z rynków pienięlmych i gield. Spra
wozdania tow rrowe. Kursy papierów procentowych 
i akcyi. 

NQ 9. Protest czasopisma Proleta;yusz prze
ciwko stosowaniu przez robotników teron1. E. [{rzy
ża!lowski. Nasze drogi wodne (dok.). Autor proponuje 
utworzenie w Królestwie Polskiem Oddziału Towa
rzystwa popiera11ia żeglugi wewnętrznej. Henryk 

(Kronika 
. W sprawie szkoły górniczej w Dąbrowie 

(Sląsk Austryacki). Stała Delegacya Zj azdu gór
ników polskich wydała odezwę treści następującej: 
"Pomimo licznych trudności wykonaliśmy uchwa
łę Zjazdu górników polskich z r. 1906·go w Kra
kowie i otworzyliśmy z początkiem roku, 1908 
polską szkołę górniczą w Dąbrowie na Sląsku 
Austryackim. Posterunek to ważny . Ma bro nić 
polskiego górnictwa w zagłębiu Krakowskiem, 
jak i lu9ności polskiej na Sląsku. Robotnik pol
ski na Sląsku nie będzie odtąd potrzebowal wy
rzekać się swego języka, by zostać dozorcą i 
sztygarem, by zdouyć byt lepszy; nie hędzie mu
si ał wynaradawiać się pod naciskiem wrogich je
go narodowości dozorców. W Galicy i dostateczna 
liczba polskich sztygarów będzie obroną przed 
napływem cudzozi emców. I dla Królestwa Fol
skiego wobec brakn takiej s zkoły, dla Sląska 
Górnego wreszcie może szkola nasza poważne 
oddać us~·ugi. Jesteśmy w możności zabezpiecze
nia szkole środków utrzymania i nie odzywali
byśmy się do tak ofiarnej i tak rlieomal przekra
czającej miarę zwykłego ouywatelskiego ohowiąz
ku hojności Królestwa Folskiego na cele publicz
ne, gdyby nie to, że pragniemy szkolę wyposa
żyć równocześnie jak najzasobniej w środki nau
kowe, bibliotekę itd ., by stała na równi z nie
mieckierui i czeskiemi, na to zaś fundusze nasze 
okazały ,;ię za szczupłe . Prosimy zatem przed
stawicieli i pracow ników przemysTu gómiczego 
w Królestwie Polskiem o zasilenie funduszu urzą
dzenia szkoły sztygarów w Dąbrowie (Sląsk Au
stryae ki) datkami, czy to w pieniądzach, czy też 
~v dzielach z zakresu górnictwa, instrumentach 
l zbiorach. Za wszelkie dary, do przyjmowania 

Radziszewski. O podatku przemysłowym. Przedłużenie 
prawa z dnia 2 (15) stycznia r. 1906. Stowarzysze
ufa p, acodawców za granicq (pocz.). Wiadomości 
bieżqce. Odłożenie do listopada r. 1908 sprawy 
rozpatrzenia taryf kolejowych na przewóz rudy 
żelaznej. Deklaracye podatkowe. Podatek od 
elektryczności. Kronika. Biuro informacyjne o 
źródłach wytwórczości. Popieranie przemysłu 
elektrotechnicznego. Rejestrowani e i n walidów 
przez Radę Zj azdu przemysłowców górniczych 
południa Rosyi. Płace robotnicze i koszta utrzy
mania. Sprawa robotnicza w prawodawstwach 
zagranicznych. Z rynków pienieżnych i gield. 
Sprawozdania towarowe. Kursy papierów procento
wych i akcyi. 

s. 

których upoważnivny został czlonek Stałej De
legacyi p. KAziMIERz SROKOWSKI w l ląbrowie G0r
niczej , z góry składamy serdecZJle Bóg zapłać! 
Stala Delega(va Zjazdu górników pols/dch." 

Rosyjski trust zakładów metalurgicznych 
został za wiązany z kapitałem zakładowym 150 
milionów rubli; do trustu przystąpiły największe 
przedsiębiorstwa metalurgiczne w Rosyi, jako to: 
Towarzys t w o Pollld n i owo· Rosyjsko-Dnieprowskie, 
Hosyjsko-Belgijskie, N oworosyj skie, Rosyjski Pro
vidence, zakład metalowy Moskiewski i inne. 

Bilans Towarzystwa al<cyjnego Poręba. 
W M 3 Wiestnika Finanso w, Promys.2:lem10sti i Tor
gow/i z r. 1808 ogłoszony został bilans Towarzy
stwa akcyjnego Poręba za rok 1906/7 (za czas od 
l' lipca r . 1906 do 30 czerwca r. 1907). W okre
sie sprawozdawczym towarzystwo mi ;, ],, wpły
wów 649 930 ru b., wydatków 640 858 rub., osiąg
nęło zatem zysku czystego 9 072 rub., a łącznie 
z pozostałością z roku poprzedniego w sumie 
5 685 rub., razem 14 757 rub. Z sumy tej odli
czono na kapitał zapasowy 453 rub. oraz odpisa
no na amortyzacyę budynków, nadań górniczych, 
inwentarza, maszyn, dróg podjazdowych, stalowni, 
urządzeń elektrycznych i telefo nicznych 49 666 
rub., wobec czego towarzystwo w okresie spra
wozdawczym przyniosło 35 362 rub. straty. Stan 
czynny bilansu składa się z pozycyi następują
cych: ziemia 50 620 rub., nadania górnicze 52 382 
rub., budowle 252 377 rub., inwentarz 112 961 rub., 
maszyny 123 245 rub., droga podjazdowa 94172 
rub., stalownia 18 833 rub., urządzenia dla oświet
lenia elektrycznego 4 463 rub., urządzenia tele
foniczne 681 rub., wyroby 123 315 rub .. materya-
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ły 88809 rub., propinacya l rub., dŁużnicy 126 724 odlew~w i gwoź~lzi 713 313 rub. , z pie~ów pudlo
rnb., weksle 5864 rub., papiery 'procentowe 25284 wych 1 walcowm 11142 rub., ze sprzedaży roz
l'ub., gotówka w kasie 11532 rub .. strata 35 362 11ych wyrobów 13 560 rnb., z dzierżaw 688 rub. 
r~b.: st~n bi~rny: kapitał akcyjn_y 750 000 1·ub., z kamieniołomów' 1814 rub., z lasów 77 645 rub.: 
wierzyCiele 333 478 rub., kapitał zapasowy 31 274 z gospodarstwa rolnego 6 428 rub., pozostalość 
rub., _deleredere 6.297 rub., podatek p~·zemy~!owy zys~m z roku 1906/6-go 10 063 rub. Wydatki wy-
495 mb._, po~ath 1_ ~31 rub. , ubezp1eczeme od nos1ły: użyte materyaly do wyrobów 567 183 rub., 
wypadkaw meszczęshwych 4 000 rub., kaucye płaca robotników 117 !156 rub., utrzymanie ofi-
50 rub. H. cyalistów 20 785 rub., podat-ki 7 620 rub., u bez-

Bilans Towarzystwa zakładów metało- I pieczenie budynków od ognia i robotników od 
wych B~ Hantke. W M 3 rViestnilw Finrmsow, wypadl~ów n~el:izczęśliwych 7 726 rub., utrzymanie 
Promyszlennosti i Torgowli z r. 1908 ogłoszony budowh ~ 2 t37 ~u.b., po_rnoc lekarska 4_275 rub., 
został bilans Towarzystwa zakładów metalowych uti}ymarne staJ m ~ 41b rub., wydat~1 ogólne 
B. Hantke za rok 1906/7 (za czas od 1 lipca r. 9 6o2 r~b., _utrzymame szkoły fabryczneJ 687 rub., 
1~06 do 30 czerwca r. 1907). Towarzystwo w okre- wspar~1a 1 emerytur~ 3 03~ rub., procenty l 322 
s1e sprawozdawczym miało wpływy: dochód z r~b., procenty od obh gacy1 20 194 rub. W okre
w~twórczości 847 751 rub., procenty 83 333 rub. , ~~e sprawozdawczym 'l'owarz.ystwo osiąg~ęło 
dz~erżawa placów i domów _16 785 rub., pozosta- b7 47~ 1:ub. zysk~ czyt>tego,. kt~ry post.anowwno 
losć zysku z roku poprzedm ego 12858 rub. Wy- podz1eh.ć~ w sposob następuJący. na kap_1tał zapa
datki: pensya oficyalistów 229 287 rnb. prowizya sowy 2 3r0 r~b., na fundusz amortyzacyJny 33 358 
agentów 113330 rub., podatki i ub~zpieczenia rub., na dyw1~end~ 2?000 _rub. (2%), na gratyfi -
125 2!6 rub., op.J'aty stemplowe 22 040 rub., wy- k~cye dla ofiC.yahstow l r4.2 rub. S~an czy nny 
datlu pocztowe 12 366 rub., przej azdy 14 143 rub., b!lansu sk.tada. się z pozycyi na_stępu_Jących:. go
l~kal, opal i oświetlenie 11677 rub., wydatk i tow~a . w kas1e 59? rub., zahcz ~ma koleJOWe 
bmrowe 10383 rub., pomoc lekarska 15195 rub. , 15 B~8 1 u b., weksle 29 730 rub .. p ap~ery proce nto
frachty i przewozy 49294: rub., utn>.ymanie szko- we oOO rub., k~ucye 3 000 rui>., obh gacye, złożo
ly 5805 rub., różne wydatki drobne 9862 rub .. ne ~ ~ep?zyc1e w Banku Ha~dlowym w War
strata na procentach 311 779 rub., d.J'ugi wątpliwe ~za_w~e 38 oOO r~b., ra?hunek b1eżący w bankach 
10 578 rub., strata na kursie papierów procel!to- oO o9o r~b., maJątek _ meruchomy 800 766 rub., la
wych 61 rub. T owarzystwo w okresie sprawoz- sy 542 6:28 rub.,, m_aJątek 1;uchomy 117 711 rub., 
dawczym osiągnęło 19 651 rub. zysku czystego. zap~s materyalow 1 w_yrobow 243 919 rub., zapas 
8t~n czynny bilan su składa się z pozycyi nastę- z~>aza ':_V gospodarstwie r?lnem 2 081_ rub., dluż
puJących: ziemia, budowle, domy mieszlulln e, dro- mcy 10o 046 rub.; st~n b1er_ny: l~ap1tal z~klado
gi żelazne i t. p. urządzenia, majątek ruchomy wy ~ 000 000 rub., kapitał obhgacyJn,Y 420 7o0 rub., 
i .narzędz,ia _6 231 76ą rub. , zapasy materyałów, k~p1tał zapaso~vy 23 884 ru?., kap1tał amortyza
połwyrobow 1 wyro bo w gotowych 2 231542 rub., C.Y,J 0Y 2~0 242 ~u b., kaucye 1 depozyty 2 796 rub., 
gotówka w kasie 2 701 rub., depozyty 303 600 rub., Wierzyciele 23b 894 rub., zysk czysty 57 470 rub. 
weksle 42 957 rub., zaliczenia kolejowe 81478 rub., H. 
kancye _90 _910 rub., akcye Towarzystwa akcyjne- Wytwórczość cynku na kuli ziemskiej w 
go rosyJsiuego przemysłu żelaznego 2135 993 rub., roku 1907*). 
akcye_ t?warzystwa .Gwóźdź" _28 000 rub., papiery 
wartosCiowe 23 032 rub .. ob bgacye towarzystwa 
2 572 500 rub., dłużnicy l 305 842 rub .. sumy prze
chodnie 315 321 rnb.; stan bierny: kapitał zalda
dowy 6 000 000 rn b., kapitał obl igacyjny 2 572 500 
rub., kapital zapasowy 190 698 rub., depozyty 
303 600 rub., wi erzyciele 6183 381 rub., sumy 
przechodnie 86 814 rub., zysk czysty 19 651 rub. 

H. 

Bilans Towarzystwa Bodzechowskiego. 
W M 4 Wiestllika Finansow, Promysz lemzosli i Tor
gotiJli z r. !908 ogłoszony zostal bilans Towa
rzystwa zakładów żelaznych Bodzechów za rok 
1906/7 (za czas od l li pca r . 1906 do 30 czerwca 
r. _1 907). Towarzystwo -yv okresie sprawozdawczym 
m1alo wpływy następuJące: ze sprzedaży żelaza, 

tonny 1netryczne pudy 

Belgia . . 154: 493 9 424 073 
Prowincy e Nadrel'tskie 70 267 4 286 287 
Śląsk pruski . , . 138 -!40 8 444 840 
Holanclya. 14 991 9H 461 
Angli a . . . , . 55 595 3 391 295 
Francya i Hiszpania 55 733 8 399 713 
Austrya i Włochy 11 359 692 899 
Królestwo Polski e 9 736 593 896 

------------------------~~-R azem Europa 510 614 
Australia . . . . . 996 
Stany Zjednoczone 

Arnery ki Pólnocnej . 226 837 

W ogóle 738 4±7 

31 J 47 454-
60 756 

13 837 057 

450-±5 267 

• l Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. ! HOS, M 3, (93 ), str 91. 

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

W drukarni St .. Swięckiego w Dąbrowie. 
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