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CCi11g d alozy, p .• '-e 14, str. 387). 

Wybór m i ej s c a d l a t a m izolacyj- kać tamy, odpowiada ich numerom. Najpierw 
n y c h w d a n y m c h o d n i ku; p orządek więc należy zamknąć tamę I, przez którą wcho
z a myk a n i a t a m iz o la cy jny c h . Wybie- dzi w pole główny prąd powietrza. Do tej tamy 
rając miejsce dla tamy izolacyj nej w danym chod- można zawsze podejść r azem z prądem. Dla te
niku, należy, jak zaznaczyliśmy wyżej, powodo- go tama ta może być zbudowana gdziekolwiek 
wać się względami Jatwego ich zamykania przy w chodniku a-a, ponieważ miejsce tej tamy na 
gazach w związku z ogólnym porządkiem zamy- chodniku nie wpływa na fatwość jej zamykania. 
kania tam w calym szereg 11. U waga powyższa Jednakże, ponieważ po zamknięciu tamy powi
dotyczy szczególnie tam, stojącyc h w końcu prą- nien być zabezpieczony dostęp do niej dla doglą
du powietrznego, przez które gazy, unoszone prą- dania, chodnik z zamkniętą w końcu tamą nie 
d em, wyciskają z naj więhzą silą. Tamy na po- powinien tworzyć długiego worka. Dtugość wor
czątku prąclu. zamykane Z\\ylde najpierw, znaj- ków przed tamą zależy od szybkości najbliższego 
dują się w tym względzie w wygodniejszych wa- prądu jak również od jego kierunku. Jeżeli 
runkach, ponieważ do nich zawsze można podejść, dość silny prąd zbliża się w kierunku tego sa
idąc za prądem powietrza. Wyjątek mogą sta- mego chodnika, w którym stoi zamknięta tama 
nowić takie wypadki, kiedy wskutek wybuchu izolacyjn a, może ona być odsunięta dalej od 
lub odwrotnego porządku zamykania tam gazy przecinki. Nie zawsze bowiem można znaleź0 
wyciskają przez nie na zewnątrz. Wypadki takie odpowiednie miejsce w chodniku, gdziebyśmy 
zdarzają się jednak rzadko i dla tego wogóle ta- chcieli wybudować tamę. Ściany chodnika w 
m y poezątkowe znajdują się w warunkach wy- l tniejscu, gdzie zamierzają wybudować tamę izo
godniejszyeh dla zamykania. niż końcowe. Wo- lacyjną, muszą być zupełnie mocne, ponieważ w 
bec tego tamy końcowe powinny być budowane przeciwnym razie tama nie odpowiadałaby swemu 
zawsze w ni ewielkiej od l eglości od uajbliższej przeznaczeniu. W starych choclnik.ach skala w 
przecinki, znajdującej się od strony zewnętrznej. stropie lub węgieł w ścianach mogą być tak osła
przez którą po zamknięciu tam początkowych bione, że oberwanie się ich podczas przygotowy
można pokierować prąd powietrza i w ten spo- wania odpowiedniej wcinki dla tamy może pociąg
sób możliwie najbliżej doprowadzić świeże powie- nąć za so bą dość znaczne obwalania się, znaczne 
trze do tamy końcowej. Jeże li w miejscu., nie- rozszerzenie chodnik a, a zatem wysoką i niewy
zl>ędnern dla zbudowania tamy, niema w pobliżu godną dla dozoru tamę. Skały te mogą wszakże 
żadnej przecinki, n ależy ją przebić. nie grozić natychmiastowem zawaleniem się i 

Wyobraźmy sobie, że w nlu och lni mo~ą być długo j es~cze bezpieczni~ utrzy~ane 
XVII-ej (rys. i:f16) w miejscu, ozn~czon!m x,y na nn ~urlJ:'nku, ,lecz me m~gą zabezpieczyć. fi~tro
pochylni XXV-ej wszezął' s i ę pożar. Gazy oczy- warua s~ę gazo~ lu_b pow1etrza prze~ ~zp_a1y 1 ~y
wiście pójclą nie tylko w kierunku prądu na ro- sy po~n~~dzy m em1.. .Wobec te_g':', Jezeh ~~zna 
boty, lecz i krótsza droga przez szpary tam III• prz_e~t~sc tamę daleJ meco '_V mieJsce. moc~leJsze, 
22 i n na chodnik. o-~0• 1v.n y 0 _ 0 Zam k ·' lepteJ Jest to uczymć. T akie warunki, gdz1e wla-

'"' o1 . Y arne ś . , . h d .k . . . l . 
tam izolacyjnych głównych oczywiście może na- ~~wosci ,c o m a ~ogą miec. WI~ ~sze zn a?zeme, 
stąpić dopiero wówcza~ gdy p. eko · . mz sposob zamykama tamy, IstmeJą wlaśme przy 

_ " , 1 z namy się, ze t . tk · d · I A d · 
w polu nikt nie został, lub w naj o-orszym razie. amt~ ~oczą oweJ w prą _zie .. g yz po za-
że już nikt stamtąd wyjść nie moż~ Tymczasem mkmęcm tamy I prąd_moze,być slnerowany przez 
pożar może przyjąć tak wielkie rozmiary że przecm_kę ab z c~odmk~ gorn~go na dolny, ~a~ 
na calym chod niku a lównym 0 _ 0 · d ' t IŻ powietrze będzie zbhżało s1ę do tamy w hnu 
mami IV, V i szybe~ wentylacyjny~o~I! ~:żn~ tegoż chodnika, w którym została ona zbudowaną. 
już chodzić . Porządek, w którym należy zamy- Mogą być zresztą wypadki celowej zmiany 
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kierunku prądu w polu izolacyjnem; wówczas i 
tamy powinny zamykać się w porządku odwrot
nym. W tym razie nieuwzględnienie przy wy
borze dla tamy odpowiedniego miejsca okoliczno
ści, ułatwiającej jej zamykanie, może dać się 
uczuć dotkliwie przy izolowaniu. Dla tego, o ile 
nie zachodzą trudności miejscowe, lepiej i tamy wej
ściowe budować możliwie niedaleko od przecinek. 

Po zamknięciu tamy I, przystępują do za
mykania tamy II pod pochylnią XXV-ą. Jak 
wyżej było zaznaczone, pochylnią tą powietrze 
wznosi się w górę w ilości, jaka może przejść 
przez ~zp.ary .. tam 7 i 9, ~tających nad pochylnią. 
OczywiśCie, IZ po zamkn1ęcm tamy I przesącza
nie się powietrza przez poehylnię XXV wzmocni 
się. Tama II względem kierun lm przechodzące
go przez nią prądu powietrznego jest w warun
kach analogicznych z tamą I, w odmiennych na
tomia,st warunkach względem prądu obok idące
go. S wieże powietrze, należące do prąd u l V, 
zbliża się do tamy II nie w prostej linii, jak do 
tamy I, lecz pod kątem prostym, przez co po 
zamknięciu tamy dyiuzya nie będzie przed nią 
odbywała się z taką szyb kością, jak przed tamą I. 
Oprócz te~o dyfuzya wogóle trudniejszą jest w 
chodnikach workowych, wznoszących się w górę, 
gdyż cieple powietrze nie łatwo wychodzi z gór
nej częśGi worka. W danym wypadku upad po
chylni wynosi 20° i dla tego tama izolacyjna II 
nie może być zbudowana daleko od chodnika ałów
nego c-c. Oprócz tego następujące względy 
przemawiają za zbudowaniem tamy II w samym 
dole pochylni. Pochylnią, jak zaznaczyliśmy, 
p~nviet~·ze fil~ruje się :V górę. Takie jednak prze
Clekame puw1etrza z Jednego prądu na druo·i za
leży od ustosunkowania oporów (lub tempel;men
tó'w) poszczególnych prądów. Wyobraźmy sobie, 
iż w polu II-em, przewietrzanem prądem IV -ym, 
roboty zostały zupełnie wstrzymane, natomiast 
na polu III-em i zwłaszcza na pochylni XVII-ej 
są one silnie obłożone, wskutek czego tama regu
lacyjna prądu IV-go, mieszcząca się nad pochyl
nią XXI-ą, została prawie zupełnie zamknięta; 
natomiast szeroko została otwartą tama regulacyj
na prądu IA, umieszczona powyżej tamy I-ej . 
Wówczas kierunek prądu na pochylni XXV-ej 
może zmienić się i powietrze z prądu I A będzie 
przez. szp~ry ta~ 4 i 6 przedostawać się na prąd 
IV, kierUJąCY s1ę w pole II, a zatem w razie po
żaru w oznaczanem miejscu przy tych warun
kach dym i gazy mogą przedostać się przez po
chylnię XXV na chodnik glówny c-c i zbliżyć 
się do szybika IX. Zamknąwszy jednak calleowi
cie tamę I, można spodziewać się, że na pochyl
ni XXV kierunek prądu obróci się znowu do gó 
ry, wszakże wobec filtrowania się go tylko przez 
s~pary t~m 7 i 9 powietrze tpod pochylnią XXV 
me będZie mogło zbyt szybko oczyścić się od dy
mu i gazów. W tym wypadku niezbędnem jest, 
ieby tama II stala możliwie najbliżej do chodni-

ka głównego c-c, którym zawsze możra podejść 
do tamy, kierując weń część prądu IB przez 
otwarcie tam l-b i 2-b. 

Po zamknięeiu tam I i II i zaopatrzeniu tamy 
III pozostanie zamknąć tamy IV i V w prądzie wy
chodzącym, przez które ciśnienie gazów musi wów
czas znacznie osłabnąć. Przy znacznymjednak roz
woju pożaru gazy przez prężenie samoistne mogą 
wychodzić w wielkiej obfitości przez tamy końcowe 
i przy zamkni~tych tamach wejściowy~h. To też 
tamy wyjściowe zaliczają się do najtrudniejszych 
dla zamykania., zwłaszcza ostatnia, gdyż przez nią 
wychodzi cala ilość gazu, która nie może pomieścić 
się w polu. Wobec tego do tam wyjściowych 
obowiązkowo powinien być zabezpieczony dostęp 
świeżego p0wietrza przez przecillkę, mieszczą
cą się od strony zewnętrznej niedalekv od tamy. 
W tym razie stan chodnika musi mieć znaczenie 
podrzędne i, jeżeli w pewnem miejscu, gdzie pię
tro jest słabe, wypada zbudować tamę, to lepiej 
przedsi ęwziąć kardynalną robotę górniczą w celu 
spuszczenia wszystkich sla~ych i od_staj.ących 
brył, ni~ przenieść tamę daleJ od przeCln kl. Je
żeli zaś stan chodnika w cłanem miejscu absolut
nie nie pozwala na budowę tamy, wówczas dru
gie miejsce musi być tak wy brane, żeby z Zb· 

wnętrznej jej strony można było przebić do 
chodnika nową przecinkę, przez którą świeże P?
wietrze magloby zostać doprowadzonem pra w1e 
do samej tamy. W polu pochylni XVII-ej po 
zamknięciu ta.m wejściowych należy otworzyć ta
mę 35 pod pochylnią XXII-ą lub tamę 36 przy szy 
bie A leksander i 2 tamy przejściowe 17 w prze
cince p, łączącej n·t ukos pochylnię XXII-ą z 
chodnikiem głównym o-o. Wówczas świeże po
wietrze od prądu IV lub bezpośrednio od szybu 
zostanie skierowane przez pochylnię XXII-ą i 
tamy 17 na chodnik główny. W ten sposób 
można będzie podejść do tamy IV, stojącej w 
niewielkiej odleałości od przecinki p. Zamlmąw
szy tamę IV, n~leży przystąpić do zamknięcia 
ostatniej V-ej. Można spodziewać się, że prąd z 
pochylni XXII-ej będzie silniejszy od prądu, 
wychodzącego z pola przez tamę V przy za
mkniętych wszystkich tamach wejściowych, wsku
tek czego przy przecince q prąd, :vychodzący z 
przecinki p, rozdzieli się i za prądem świeżego 
powietrza można będzie przez przecinkę q po
dejść do tamy V-ej. Gdyby jednak przeciwnie 
z przecinki q wydostawały się na chodnik głów
ny uazy, wówczas należałoby w nim w miejscu, 
ozn~czonem na planie kropkami, wybudować ta
mę czasową z desek lub płótna i w ten sposób 
skierować powietrze w przecinkę q. W przecin
ce q znajduje się wyskok 1,5 m wysokości. Nie
zbędnem jest, żeby przy wyskoku takim stała 
zawsze drabinka w celu uniknięcia trudności przy 
spiesznem zamykaniu w razie pożaru. Drabin_:ra 
taka musi być przybita do obudowy, żeby mkt 
nie mógł wziąć jej dla innych celów. 
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Mówiliśmy dotąd ogólnikowo, że każda tama izo· 
lacyjn azwłaszcza końcowa musi być blizko przecin
ki powietrznej, nie określając ściślej odległości. Od
ległość od przecinki wogóle nie powinna prz·ekra
czać granicy , przy której podejście do tamy l'obi 
się niemożliwem. Z drugiej strony pomiędzy ta
mą i przecinką powinno być dostatecznie miejsca 
dla wybudowania fundamentalnej tamy klocowej 
w wypadku, gdyby jedna tama deskowa była nie
wystarczającą dla zatrzymania rozwoju gazów. 
Tamy klocowe, jak widzieliśrily, wymagają naj
mniej 1,5 m szerokości wraz z wrębem. Mając 
na względzie, że na rogach węgiel zawsze jest 
nieco zgnieciony lub zwietrzały, że tama desko
wa nie powinna przylegać do klocowej, otrzyma
my najmniejszą odleglość tamy de11kowej od prze
cinki 3 m; maximum należy przyjąć 10 m. Naj
lepiej tamy deskowe izolacyj n e budować w od
l egłości 5 m od przecinki. 

Przy budowie tam izolacyjnych zjawia się 
do rozstrzygnięcia kwestya, w którą stronę nm
szą odmykać się drzwi i na którym słupku mu· 
szą być one zawieszone, prawym czy lewym. 
Pierwsze pytanie zostało już we właści wem miej
scu roztrzygnięte, przyczem zaznaczone było, że 
przez wzgląd na łatwiejsze zamykanie przy ga· 
zach wszystkie drzwi tam izolacyjnych powinny 
odmykać się na zewnątrz. Te same względy de
cydują i w rozwiązaniu drugiego zadania. Drzwi 
powinny odmykać się do tej ściany chodnika, z 
której odkrywa się przecinka, doprowadzająca 
świeże powietrze (rys. 296 i 297). Przy talciem 
zawieszeniu dopadający do tamy jeszcze z prze
cinki może ręką sięgnąć do drzwi i zamknąć tamę, 
nie wchodząc na wprost samego otworu a więc 
nie narażając się na najsiiPiejszy prąd gazów, 
jakby to miało miejsce, gdyby drzwi były otwar
te do ściany przeciwleglej (rys. 298). Prawidło 
więc musi być takie: Jeżeli stanąć przed tamą z 
jej strony zewnętrz11ej i }Jatrzeć na nią, drzwi 
należy zawieszać na prawym słupku, jeżeli prze
cinka, doprowadzająca świeże powietrze, podcho
dzi z prawej strony; na lewym , jeżeli przecinka 
podchodzi z lewej strony. Stąd odróżniają tamy 
prawe i lewe. Tama końcowa V w prą(lzie 1.4 
na pochylni XVII-ej musi być prawą, natomiast 
tama 7 w prądzie IB lewą. 

. T a m y i z o l a c y j n e p o m o c n i c z e. Nie
Jednokrotnie, jak było to już zaznaczone, tamy 
izolacyjne zwłaszcza końcowe powinny być bu
dowane przy przecinkach dla umożliwienia do
prowadzenia świeżego powietrza do tam przy za
mykaniu. Czasami jednak może zdarzyć się, że 
ani tama końcowa nie może by ć wybudowana z 
różnych przyczyn przy i stniejącej przecince (z 
powodów techniczno-eksploatacyjnych, złego sta
nu chodnik<~. i t. p.), ani nowej przecinki lub 
ch?dnika nie można przebić w pobliżu tamy, 
t. J· bezpośrednio cło tamy nie można doprowa-

dzić prąd u świeżego powietrza. W takich wy
padkach należy ustalić czasowo inny kierunek 
prądu zupomocą wyłącznie w tym celu zbudowa
nych tam, które stoją st.ale otwarte i zamykają 
się ch wiJowo dla skierowania powietrza do tamy 
rotacyjnej. Tamy takie w kopalni Saturn noszą 
nazwę izolacyjnych pomocniczych. T amy te naj
ezęściej robią się pojedyncze typu 2-go lub 3-go 
zależnie od wymiarów chodnika, i w swej budo: 
wie niczem nie różnią się od tam ściśle izolaeyj
nych, chyba tem tylko, że odeskowanie ich nie 
koniecznie musi być wykonane od strony ze
wnętrznej. Tamy pomocnicze oczywiście budują 
się bez przyrządów zamykających, ponieważ wo
góle są one za wsze otwarte. 

Na rys. 318 wskazane jest rozmieszczenie 
tam izolacyjnych i pomocniczych w filarze opo
rowym szybów powietrznych Antoni i XVI w 
pokładzie Karolina. Przekroje pionowe (rys. 319-
322) służą dla uwidocznienia, położenia wzajem
nego choon ików, oznaczonych na rys. 318. Szy
bami tym i, jak widać z rysunku, powietrze wy
chodzi z kopalni, przyczem powietrze z calego 
pola pown1ca pięcioma drogami, odpowiednio do 
czego zbudowano 5 końcowych tam izolacyjnych 
I, II, III, IV i V. Zauważmy, że te 5 tam są 
końcowe dla trzech niezależnych pól roboczych; 
nazwiemy .ie pole l, 2 i 3. Tamy I i II izolują pole 
1. tamy III i IV pole 2, wreszcie tama V pole 3. 
Zauważmy jeszcze, że pola l i 2 związane są na 
tyle ze sobą, że może okazać się konieczność jed
noczesnego izolowania obu pól, natomiast złączo
ne niebezpieczeństwo w polach l lnb 2 z 3 jest 
wykluczone. Wobec tego przy izolowaniu moż
liwe są tylko takie kombinacye: z amykać tamy 
l) I i II. 2) III i IV, 3) V, 4) I, II, III i IV. 

Przypuśćmy, że pożar wszczął się w pol u 
1-em, przyczern tamy początkowe są już zamknię
te i pozostaje tylko zamknąć tamy końcowe I i 
II. Do tam tych można podejść albo przez pole 
2-e albo przez 3-e czy li przez tamy IV i V. W 
chodniku ab, do którego wchodzi się przez te ta
my. prącl powietrza kieruje się jednak od tam I 
i II ku szybowi Antoni i może być przeto cały 
zagazowany, wskutek czego bezpośrednie podej
ście do tam I i II może być uniemożliwione. 
Żeby uoostępnić te tamy, należy prąd w c.;hodni
ku ab obrócić w kierunku przeciwnym. W tym 
celu w chodniku be pomiędzy szybem AJJtoni i 
ucinką chodnika pola 3-go zbudowan a została ta
ma pomoenicza 3p. Je żeli wejść na be przez 
tamę V i zamknąć tamę pomocniczą , znaj
dującą s ię w dwóch metrach od chodnika pola 
3-go, prąd powietrza zostanie obrócony w kierun
ku do tam I i II. Oczvwiś cie tama pomocnicza 
musi być stroną zewnętrzną zwrócona do chodni
ka pola 3-go, t ak żeby powietrze dopomagało jej 
zamknąć się; oprócz tego tama ta powinna być 
l ewą, ponieważ z lewej strony podchodzi się do 
niej z chodnika 3-go. Po obróceniu prądu w ab, 
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idąc za nim, zamykamy po drodze tamy pomoc- ~ slaby, możemy wzmocnić go, zamykając tamy po
nicze 2p i lp w przeci nkach d i e, które rów- mocnicze l p i 2 p. Widzimy więc, że tamy te mogą 
nież j ak i tama 3p stroną zewnętrzną zwrócone l być zamykane przy zbliżaniu się do nich z dwóch 

stron: w r az ie pożaru w polu 1-em od 
//, /: /': //: ~ /:: /. /.~ // // /. strony tamy V i w razie pożaru w polu 
lj 2-em od stron y tam I i II. W pierw-01 s~ym wypadku starall_ly się_ z~nien~ć 
11 kierun ek prądu w ab 1, zbliżaJąC się 
~ d~ tam, spotykamy przy każ?ej po-
// wJetrze zagazowane; w drugim wy

Skala l : l 000 
Rys. 318. 

o 

są do chodnika ab. Gdy wszystkie trzy tamy pomoc
nicze zostaną zamknięte, podej ście do tam I i II w 
prądzie świeżego powietrza zostaje zabezpieczone. 

~/ 
x~~~~~~~~~~~ ~ 
,,·~~~~~~~ -\..- -( .... d:-;-'------_..,._<-_- - - -- -

~~--~;--~----~~ :--

Przypuśćmy, że pożar wszczął się w polu 
2-em, i potrzebujemy zamknąć tamy III i IV. 
Z początku zamykamy tamę IV; idąc za natural
nym prądemwab od tam I i II, możemy bezpiecz
nie podejść do tamy IV. Jeżeli prądwab jest dość 

padlm podchodzimy do tam w prą
dzie świeżego powietrza, tak iż za
mknięcie może być dokonane bezpiecz
nie bez narażania się na oddzialywa
llie gazów, jak w wypadk u pierw
szym. \Xi obec tego tamy lp i 2p 
po·winny być lewe, ponieważ z prawej 
strony podchodzi się do nich w mniej 
wygodnych warunkach. 

Y. Chcąc zamknąć tamę III-ą pod 
szybem XVI-ym, należy cały prąd 
powietrza sk i ero wać do tego szybu 
z południ a , żeby można byJ'o podejść 
do tamy ze strony przeciwnej. Z po
wodu małego przekroju szybu XVI-go 
przeważna część powietrza plynie do 
szybu Antoni i w przecznicy pulud
niow ej pod szybem XVI-ym prąd po
wietrza w kierunku do szybu jest o 
tyle słabym, że czasem nawet zmie
nia swój kierunek; wówczas ślady 
dymu mogą ukazać się nawet przy 
tamie 4p. \V celu wzmocnienia prą-
du, kierującego się do szybu XVI-go 
z poludniowej stron y, należy z chod
nika ab oprócz tam l p i 2p za
mknąć jeszcze tamę 3p i otworzyć ta-
mę wentylacyjną w. Wówczas caly 
prąd, plynący z tam I, II i V, skie

rowany zostanie przez pochylnię VI w część po
ludniową; tu jednak powietrze będzie dzieliło się 
na dwa strumienie: do szybu Antoni i do XVI-go. 
Jeżeli ten ostatni strumie11 nie będzie j eszcze 

Skala l : l 000 
Rys. 320. 

w stanie odepchnąć gazów do szybu, należy za
mknąć tamę pomocniczą 4p w przecince }, poezeru 
powietrze nie będzie mialo inneg o wyjścia oprócz 
szybu XVI-go. W ten sposób można będzie po-
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dejść do szybu, skąd już bardzo niedaleko do 
tamy III. Odnośnie ostatniej ttależy zrobić uwa
gę miejscową. Szybem XVI-ym sP.uszcza się 
drzewo dla budynku; drzewo układa się pod szy
bem z obu t>tron zależnie od miejsca przeznacze
nia. Rzeczą dozor <> W: powietrznych jest dbać, 
żeby drzewo nie było składane w tamie ani przed 
tamą, żeby oddzielne sztuki drzewa nie zawadzały 
o drzwi przy zamykaniu jak również żeby zwal 
drzewa nie zagradzał dostępu do tamy. Drze
wiarze, zajęci przyJmowaniem drzewa pod szy
bem, powinni ściśle przestrzegać ten przepis. 

l l l 
: ĄY/. 

Skala l: l 000 
Rys. 321. 

Co do tamy 4·ej pomocniczej ocz.; wiście 
stroną zewnętrzną powinna ona być zwrócona 
przeciw prądowi na północ, oprócz tego musi 
być prawą Zresztą dla tamy 4p jest to mniej 
ważne, gdyż przypuszczalnie zamykanie tej tamy 
dokonywaloby si ę w każdym razie w prądzie do
syć świeżego powietrza. 

Wyobraźmy sobie teraz, że pożar wynikł w 
polu 3-em, przyczem gazy \Vych odzą z taką silą 
przez tamę V, że nawet prąd w chodniku ab zdo
l~l zmienić swój kierunek i obecność gazów daje 
s1ę uczuwać pod tamą II. Vv' celu zamknięcia 
t et my '! należy cały prąd skierować d o Rzy bu 
Antom przez chodnik be, z amknąwszy całkowicie 
dostęp do obu szybów z południa. W tym celu 
po zabezpieczeni·u należycie tamy wentylacyjnej 
w w przecince przed tamami I i II, idąc za prą
d~m, wychodzącym z tamy I pochylnią VI-ą do 
gory, zamykamy tamy pomocnicze 4p i 5p w 
przecznicy poludniowej pod szybem XVI-ym, 
czem przegradzamy dostęp do obu szybów z po-

ludnia. Tama 5p oczywiSCle powinna odmykać 
się od szybu, co się zaś tyczy tego, na którym 
slupku powinny być drzwi zawieszone, to wzglę
dem tamy tej jest to zupełnie obojętne, gdyż za
mykanie jej dokonywa się w zupełnie czystym 
prądzie. Następnie odmy kamy znowu tamę w, 
w s ku tek czego prąd z tam I i II skieruj e się do 
szybu Antoni przez chodnik ab. Idąc za nim, 
zamykamy kolejno tamy lp i 2p i, zabezpiecza
jąc w ten sposób za sobą prąd, podchodzimy do 
tamy V. 

Względem tamy V należy zauważyć co na
stępuje. Chodnik be znajduje się w skale nad po
kładem, d10dnik, przyprowadzający powietrze z 
pola trzeciego, na spodku pokładu; oba chodniki 
zostały połączone wznoszącą się w górę przebit
ką p, wchodzącą w be z dołu (rys. 323). Tama V 
musiała być wobec tego zbudowaną na dole i 
przy zamykaniu jej z chodnika be wypada scho· 
dzić na dół przebitką p. Oczywiście, że takie 
położenie tamy V nie może być uważane za pra
widłowe, po11ieważ zejście do niej w dół przebit
ką p przy gazach, wydzielających się przez ta
mę, może być wielce niebezpieczne. Polączenie 
chodnik::t dolnego z górnym powinno być w ta
kich razach tak uskutecznione, żeby tama izola
cyjna mogla być zbudowaną na poziomie chod
nika górnego (rys 324). \V tym celu przebitka 

Skala l: 500 
lfys. 324. 

ukośna p nie może łączy ć się bezpośrednio z 
chodnikiem, lecz z parometrową wcinką boczną q, 
przebitą poziomo z chodnika górnego i spe
cyalnie przeznaczo11ą dla pomieszczenia tamy izo
lacyjnej. 

Gdyby należało zamknąć jednocześnie pola 
l i 2, t. j. tamy I, II , III i IV, należałoby, 
wszedłszy przez tamę V na chodnik be, zamknąć 
przedewszystkiem tamę 3p, zmieniając w ten 
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sposób ~ierunek w .ab; następn~e, idąc za prąd~m, 1 W te~ sposób tamy . III i IV me mogą być 
zamknąc tamę IV 1, 1dąc daleJ, zamknąć koleJnO zamkmęte bezpośredmo. 
tamy 2p i 1p, utrwalając z;a sobą prąd świeże- Dla ułatwienia zamknięcia tam III i IV słu
go powietrza; następnie zamknąć tamy I i II, żą tamy pomocnicze 6p i 7p. Pierwsza, zbu
p oczem przez pochylnię VI-ą przejść do części dowana w kilku metrach na prawo od chodnika 
południowej, gdzie, zamknąwszy tamę 4P, skie- g w chodniku głównym, jest stale otwartą. dru
rować cały prąd pod szyb XVI-y, co da rr.ożność ga mieści się w pierwszej przecince pomiędzy 
zamkn ąć tamę III. chodnikiem głównym i równoległym i, będąc 

Drugi przykład stosowan ia tam pomocni- jedno cześnie międzyprądową, jest stale zamkn i ę
czych przedstawia zamykanie tam końcowych ta. Przypuśćmy, że po z amknięciu tam wejścio
III i IV, izolujących pole pochylni XXIII-ej wych I i II na pochylni XXIII·ej i w chodn iku 
(rys 311). T amy te stoją w pokładzie Karolina równoległym gazy w dalszym ciągu ~wychodzą z 
rllatego, żeby nie trzeba bylo do nich schodzić pola przez wszystkie tamy wyjściowe, tak iż do 
na dól przez głęboki szybik s i stromą pochyl- tam III i IV podejRć bezpośrednio nie można. 
:nię P (rys. 312). Oba prądy, wychodzące przez W ówcza.s należy wejść na chodnik główny f-f 
te tamy, kierują się dalej n a zaehód chodnikiem przez chodnik g i zamknąć tamę pomocniczą fip, 
głównym j-f i równolegtym do pokładu Karolina, która powinna odmykać się przeciw prądowi na 
przedzielone szeregiem tam międzyprądowych w wschód a nadto być prawą. Prąd, wychodzący 
przecinkach , żeby nie mieszały z sobą zużyte z chodnika g, wzmocniony przez zwężenie odpo
powietrze w ch odn iku głównym, wracające z fi- wiednich tam regulacyJn ych w innych prądach, 
larów pochylni XXIII-ej, i czyste powietrze w nie mając inn ego wyjścia. zostanie skierowany na 
chodniku równoległym, kierujące się na filary w wschód w pole pochylni XXIII-ej, w którem usta
pokład zie Karolin a. Od strony pólnocnej chod- li się prąd linią nieprzerwaną, w kierunku od
nika głó wnego f-f w pokładzie Karolina znajdu- wrotnym bocznicy filarowej i zgodn ym z pier
je się duży t:skok 3-3, uni emoż liwi ający przebi- wotną bocznicą chodnikową. Ustalony w ten 
cie do tych tam specyaln ej przebitki, którą moż- sposób prąd będzie wychodził z pola przez tamy 
na byłoby skierować powietrze przed tamy. Naj- IV i V. Idąc teraz za prądem od chodnika g, 
bliższy chodnik g, którym na chodnik f-f wcho- można bezpiecznie zbliżyć się do tamy III i 
dzi drugi prąd powietrza, zn ajduje się w odległo- zamknąć ją. Następnie otworzywszy tamę 7p w 
ści mniej więcej 150 nt od tam. Z drugiej strony pierwszej przecince, skierujemy prąd na ch od r.ik 
tamy III i IV nie mogą być postawio ne w po- równoległy i z łatwością zamkniemy tamę IV. 
bliżu chodnika g, p onieważ w t en sposób w obręb Wreszcie zamknięcie tamy V dokona się przy 
izolacyjny pochylni XXIII-ej zostałaby wlączo- pomocy tam pomocniczycl1, opisanych wyżej. (Jest 
na dość znaczna część pokładu Karolina, w k tó- to końcowa tama V pola 3-go; rys. 318). 
rym mogą być przedsięwzięte niezależne 1 o boty. (c. d. n.) Henryk Czec.2:ott. 

B u d o \\?a 9 e o 1 o 9 i c? n a u hv o r ó \\' \\J? 9l o\\? y c h w ? a 9 ł? b i u 
IJąbrowshiem. 

(Ciąg dalszy, p. No 15, str.413). 

Teren poza obf'ębem. pokładów 
gl'upy Reden. 

P o l e XV-e. 

\V granicach pola znajdują się kopalnie: 
Flora, Jan, Mikołaj i Staszyc (tablica XIII). 

Z zachodu pole jest odgraniczone uskokiem, 
przechodzącym w tym kierunku na granicy ko
palni Ja n, z pólnocy granicę stanowią linie wy
chodni najniższych pokładów kopalń Flora i Jan, 
z~ wschodu linią uskoku, odgraniczającą w tym 
kierunku kopalnię Staszyc, wreszcie za poludnio
wą granicę pola przyj m ujemy odnośną granicę 

robót podziemnych w wymienionych powyżej ko
palniach. 

N aj bardziej zupełny przekrój warstw, znaj
dujących się w granicach pola, daje nam prze
krój kopalni Flora (przekrój M 11). 

Spotykamy tu 6 pokładów, nadających się 
do odbudowy, nie licząc zn ::tcznej liczby pokła
dów cieńszych. 

N aj grubszym z pokładów jest najwyższy 
(pokład III według numeracyi M. ŁEMPJCKlEGo); 
przeciętna grubość jego wynosi 2,00 m. Foklad 
ten odznacza się częstem wyklinianiem się. Cha
rakterystycznym dla tego pokładu jest przerost 
szarego łupku, którego grubość wynosi zwykle 
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kilka centymetrów, lecz czasem nieco zwiększa 
się. W stropie pokładu leży ciemny lupek gli
niasty; w spągu znajduie się łupek więcej jasny 
z licznymi szczątkami stigmaria. Tego rodzaju 
właściwości warstw, znajdujących się w stropie i 
spągu pokładu, są nader eharakterystycznemi dla 
wszystkich pokładów kopalni i, jak ujrzymy da
lej, również dla wszystkich prawie pokładów pod
redenowskich zagłębia Dąbrowskiego. 

W odległości 8 - 10 m pod pokładem III 
znajduje się pokład IV, przeciętna grubość któ
rego wynosi 0,85 111. Przerost pomiędzy pokła
dami III i IV stanowi w znacznej części ciemny 
łupek gliniasty. W warstwie dolnej tego łupku 
(grubości 0,60-0,80 m), leżącej w stropie pokła
du IV, znajdują się w dość znacznej liczbie sko
rupy Lingula lllytiloides. 

W odległości około 30m (licząc w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzn pokładów) od pokła
du IV Jeży pokład V, przeciętna grubość które
go wynosi 0,75 111. W stropie tego pokładu nie 
napotykamy in situ żadnych śladów fauny. Za 
to w zwale niegłębokiego szybiku, przebitego z 
powierzchni pomiędzy wychodniami pokładów 
IV i V do tego ostatniego pokładu i mogącego 
wobec tego przeciąć tylko warstwy, znajdująr:e 
się pomiędzy d w oma wyżej wspomnianymi po
kładami, w ciemnym łupku gliniastym znajduje
my te same Lingula mytiloides. 

W przecznicy długości około 680 m, idącej 
od pokładu V na północ, napotkano całą seryę 
pokładów węgla (około 10); jeden z tych polda
dów sięga grubości 0,75 m i odpowiada widocz
vie pokładowi, wyehodnia którego została ozna
czoną przez M. ŁEMPICKIEGu, jako pokład VI: gru
bość innyeh pokładów ni e przenosi O,oO m, z wy
jątkiem najniższego, przeciętna grubość którego 
wynosi około l m i który odpowiada wychodni , 
oznaczonej przez M. ŁEMPICKIEGO, j ako pokład VII; 
pokład ten znajduje się w odJegłosci około 115 
111 pod pokładem V (licząc w kierunku prostopad
łym do płaszczyzn pokładów). W stropie tego 
pokładu bezpośrednio nad węglem leży warstwa 
łupku palnego grubości około 0,60 m, wyżej Jeży 
ciemny Jupek gliniHsty. W tym łupku oraz po 
części również i w łupku palnym udało się zna
leźć ill situ Lingula lltvtiloides, oraz źle zachowa
ne egzemplarze Carbo·,zicola i Anthraco11zya. W szyst
kie tEl skamieniałości stanowią widoeznie j eden i 
ten s::~m poziom i są wspólnie znaj dowa ne. W J·up
ku g liniastym fauna została znalezioną tylko w 
tej jego części (grubośei około 1,50 m), która le
ży bezpośrednio na łupku palnym; wyżej spoty
kamy zupełnie ten sam pod względem litologi cz
uym lupek, lecz już bez fauny. 

W zwale niegłębokiego szybu (B), pogłębio
nego w pobliżu wychodni pokładu VII i dopro
wadzonego do tego pokładu, również jak i w 
zwale pochylni, prowadzącej z powierzchni do 
tegoż pokładu, słowem w zwałach, mogących 

składać się t.y lko ze skał, leżących w stropie po
k-I' a d u VII, spotykamy łupki palny i gliniasty, 
pod względem litologicznym nader zbliżone do 
łupków, na.potkanych w przecznicy, i należące 
widocznie rownież do warstw, znajdujących się 
bezpośrednio w stropie pokładu VII. W łupkach 
tych udało się znaleźć dość bogatą faunę, mia
nowicie: 

Authracomya obtusa Hind. 
Anthracorny 1 Wardi Salter. 
Carbonicola obtusa Hind. 
Lillf!Ula mylilaides Sow. 
Discina nitida Phill. 
Productus sp. 
Belleropholl Urii Flem. 

Oprócz wspomni anych form, następujące for
my zostały znalezione w zwałach głównych szy
bów kopalni: 

Littorhza obscura Sow. 
LiHgula squannmformis Phill. 
Aviculopectell subco11oideus R. Etheridge jun. 

Nieraz Carbonicola i Anthrac01nya są spoty
kane w jednym odłamie łupku razem z Lingula, 
co nie pozostawia wątpliwości co do należności 
tych form do jednego i tego sarnego poziomu. 
Co się tyczy Bellerophon i Productus, to zostały 
te formy napotkane tylko w liczbie jednego 
egzemplarza każda w konkrecyach pirytu. 

W odległości około ROO m na północny 
wschód od wychodni pokładu VII by]' niegdyś 
odbudowywany z powierzchni pokład grubości oko
lo l m (pokład V III). 

Ogó lny upHd pokładów na kopalni Flora 
idzie na poludniowy zachód. Kąt upadu na wyż
szych poziomach wynosi 15° - 18°; ze wzrostem 
głębokości upad również zwiększa się i na naj
niższym poziomi e kopalni dochodzi do 25°. 

W północno- zachod11iej części kopalni po
kłady leżą w zgodnem uławiceniu z wyżej leżą
cym pokładem Reden (w lwpalni Reden) . Odle
głość pozioma wychodni pokładu III od wychod
ni pokładu Hecl en wynosi tu około 1600 m. 
Przyj mując, że upad wynosi przeciętnie około 
lp0

, otrzymamy odległość pionową pomiędzy po
kładami: x = l 600 T g 16° = 457 m; odległość w 
kierunku prostopadlym do płaszczyzn pokładów: 
wynosi: x1 =l 600 Sin 16° = 440 m. (W obu wy
padkach mówimy oczywiście o odległościach po
między pokładem Reden w kopalni Reden i leżą
cy mi według naszych przypuszczeń w polu tej 
kopalni głębszymi poziomami pokładu IIl). 

\V poludniowo-wschodniej częśc i kopalni Flo
ra pokłady zachowują swój upad na poludniowy 
zachód. Poklad Reden w t ej części zagłębia Dą
browskiego w kopalni Mortirner (zmienia swój 
upad z południowo-zachodniego na południowy. 
Wobec tego pokłady kopalni Flora leżą w tej 
części teren u niezgodni~ z pokładem Reden i 
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zbliżają się z tym ostatnim w miarę posuwania się 
ku wschodowi. W południowo-wschodniej części 
pola w kopalni Staszyc odległość pomiędzy wy
chodnią pokładu III, odbudowywanego na tej ko
palni, a wychodnią pokładu Reden na kopalni 
Mortimer wynosi 900 m, czyli odległość pomię
dzy pokładami w kierunku prostopadłym do ich 
płaszczyzn wynosi: 

x = 900 Sin 16° = 245 m. 
Na kopalni Staszyc, znajdująf'ej się na p o

łudniowy wschód od kopalni Flora, wyrabiają, 
jak tylko co wspomnieliśmy, p o kła d III. Robo
ty w tym pokładzie są właściwie przedłużeniem 
w kierunku wschodnim robót na kopalni Flora; 
granicę pomiędzy temi kopalniami stanuwi gra
ni ca nadań górniczych towarzystw Flora i Fran
cusko- Rosyjskiego, do którego należy kopalnia 
Staszyc. 

Robo ty w kopalni Staszyc prowadzone są 
tylko do nader nieznacznej głębokości (około 30 
m). Z pokładu III została przepruwadzoną w 
kierunku na północny wschód przecznica, która 
napotkała w odl.eg.J:ości 32 m pokład grubości 
około l m, widocznie pokł'ad IV; przypuszczenie 
to znajduj e potwierdzenie w obecnoś~i w stropie 
tego pokładu ciemnego łupku z Ling ltla mytiloi
des, podobnie jak to napotykaliśmy na kopalni 
Flora. Roboty na kopalni są ograniczone na 
wschodzie przc~z uskok. Upad szczeliny u sko
kowej idzie na wschód, t. j. wschodnia część po
la wydaje się być zrzuconą względem zachodniej. 
Na wschód od tego uskoku była przeprowadzoną 
z powierzchni pochylnia (przekrój M 12), która 
napotkała na głębokości 20 111 pokład gru bości 
0,45 m i posiadający upad na południo,,·y za
chód. W pobliżu miejsca napotkani a tego po
kładu z pochylni został przebity otwór (w dół), 
który napotkał na pr~~strzeni pierwszych 16 n: 
cztery pokłady grubosCl 0,40- 0,50 111, dalej zas 
do ogólnej głębokości 56,10 m (od powienr.chni) 
nie napotkał an i j ednego pokładu węgla . Ten 
fakt, że mamy tu do czynienia z seryą 5 cien
kich blizko jeden od drugiego znajdujących się 
pokładów, naprowadza na myśl, że są to pokłady, 
napotkane w przeczn icy kopalni Flora pomi ędzy 
pokładami V i VI oraz VI i VII. Przy tem przy
puszczeniu wschodnia c7.ęść pola kopalni okazuje 
się nie zrzuconą, lecz przeciwnie podjęt.ą wzglę- l 
dem zachodniej i wysokość tego podjęcia wyno
si przynajmniej 80 m (odległość w kierunku pio- l 
nowym pomiędzy pokładem III a naj wyższym z l 
seryi pokładów cienkich, znajdujących się pomię
dzy pokładami V i VI). Biorąc pod u wagę ki e- ' 
runek upadu szczeliny uskokowej, musimy dojść 
do wniosku, że albo marny tu do czynienia z anor
malnym kierunkiem szczeliny uskokowej, albo też, 
że drugi uskok z wysokością, przewyższającą wy- ~ 
sokość poprzedniego, przechodzi pomiędzy tym 
uskokiem a pochylnią ~ ~rzuca zachodnią część l 
pola względem wscbodmeJ. Być może, że uskok 

ten w takim razie jest dalszym ciągiem uskoku, 
rozdzielającego kopalnie Mortimer i Kazimierz. 

Północno-zachodnią ~zęść pola zajmuje ko
palnia J an. W kopalni tej są odbudowywane 3 
wyższe pokłady kopalni Flora (III, IV i V). 
Upad p okładów w północnej części kopalni zmie
nia się z poludniowo-zachodniego na południowy. 
Inne d ane, doty czące pokładów, są te same, jak 
na kopalni Flora. 

Dla pokł'adu III eharaktery~tyczną jest na 
kopalni obecność w ciemnym łupku, stanowiącym 
jego strop, dość li~znych i dobrze przechowanych 
egzemplarzy Lepidodmdron aculeatum 8tern b., le
żących przeważnie w płaszezyznie uławicenia na 
samej granicy pom iędzy łupkiem a węglem. Prze
rost pomiędzy pokładami III i IV stanowi te n 
sam ciemny łupek gliniasty, co i na kopalni Flo
ra, i w części warstwy, leżącej bezpośrednio w 
stropie pokładu IV, spotykamy również Lingula 
mytiloides. Oprócz dwóch wspom11ianych pozio
mów paleontologicznych inn ych na kopalni nie 
dało się ustanowić . W zwale k opalni w S7.aryrn 
lupku piaszczystym znaleziono Lillgula squanvni
furmis i w łupku p<tlnym Carbonicola nquilina . Do 
jakiego poziomu paleontologiczneg o należą te for
my, pozostaje niewyjaśnionem. W tym samym 
zwale w Jupku p aln ym ud ato się zebrać następu
jące szczątki ro ślinne: 

Dictyoxylon. 
Lepidodendron sp. 
SpheJwpteris Homiughausi Brg. 

Z zachodu pole kopalni Jan jest odgrani
czone przez uskok , zrzucający zachodnią część te
renu o 60 mniej więcej metrów względem wschod
niej. 

N a pólnocny wschód od kopalni Flora leży 
stara kopalni a Mikołaj . Pok.tady III-V tworzą 
tu muldę, wyciągniętą w ki erunku z południowe
go zachodu na północny wschód. Fokłady w tej 
części pola są prawie zupełnie wyrobione, a prze
to rzeczona kopalnia nie posiada pod względem 
prakt.ycznyrn żadnego 7-naczen ia . 

Obliczenie zapasów węgła w granicach 
pola XV-go. 

.. " l"'"" " ~" l ~ ,t. ~~; g_~~~ ~ >,<O 
(.)+' ~ 
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c:.) !:l Q) O o .. ~.., 
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III 2 410 1 270 1140 2,00 2 300 
IV 2650 1 030 1 620 0,85 1 400 
V 3 440 1 020 2 420 0,75 1 800 
VI 4 390 - 4 390 0,75 3 300 
VII 5 000 310 4 6!!0 1,00 4 700 
VIII 5 7!JO 20 5 770 1,00 5 700 

Za as ogólny węgla p 19 200 
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W kierunku pólnocno-wschodnim od wy· 
chodni pokładu VIII żadnych pokładów węgla 
nie napotkano. W odległości 2 100 m na ONO 
od wychodni tego pokładu znajdują się wykopy 
kolei Warszawsko - ·wiedeńskiej i I wangrodzko
Dąbrowskiej; w wykopach tych są już od dawna 
znane wychodnie piaskowca szarego z dość boga-

tą fauną, przytaczaną przez wielu autorów (RoE
MER, MICHALSKI; EBERT, w ostatnich czasach GEJSEN

HEJMER i inni). Większość autorów zalicza tę fau
nę do kulmu. Fiaskowce posiadają upad na po
łudniowy zachód, kąt upadu wynosi okolo 10°. 

(e. d. n.) 
Stefan Czarnocki. 

Obrady w sprawie podniesienia przemysłu metalurgicznego w Rosyi. 
W czerwcu r. b. mia-ly miejsce w Petersbur

gu pod przewodnictwem ministra Handlu i Prze
mysłu obrady w sprawie podniesienia przemysłu 
metalurgicznego w Rosyi. 

Trudno mieć nadzieję, żeby obrady te daly za. 
raz jakiekolwiek rezultaty . Prz~dstawiciele władz 
pozwolili przemys-Łowcom wy]Jowiedzieć swoje 
poglądy, sami jednak zdania żadnego niP wypo
wiadali, lecz oświad ~zyli tylko, że przy rozpatry
waniu w Radzie Ministrów spraw, dotyczących 
przeuiysłu żelaznego, poglądy przemysłowców 
będą przyjętepod uwagę. W każdym razieobra· 
dy przy niosły ten pożytek, że w przeciągu cale
go tygodnia trwania obrad prasa zajmowała się 
sprawami praktycznemi gosporlarki ekonomicznej 
w dziedzinie przemysłu ielaznego, że przed spo· 
łeczeństwem otwarty został prawdziwy obraz roz
paczliwego położenia przemysłu żelaznego w Ro
syi i pierzchły zapewne te legendy o wielkich 
zyskach przemysłu żelaznego, które narodziły się 
równocześnie z powstaniem tego przemysłu i 
uporezywie trzymały się do ostatnich czasów. 

Obrady nie dały żadnych uchwał; prze
wodniczący streszczał tylko poglądy mówców w 
każdej poruszonej sprawie. 

Obrady prowadzone były podług progrnmu, 
opracowanego przez Radę Zjazdów przedstawicie
li przemysłu i handlu i rozpoczęły się od rozpa
trzenia stanu obecnego przemysłu metalurgiczne
go; okazało ~ię, że zakłady żelazne pracują w wy
sokości zaleci wie 55°/0 swojej sprawności wytwór
czej i dają przeciętnie zaledwie 0,2°/0 zysku. 

W sprawie widoków na przyszłość i ś rod
ków dla podniesienia w Rosyi przemysłu meta
lurgiczneg o zwró cono przedewszystkiem uwagę 
na konieczność oddawania ?:akładom żelaznym 
krajowym wszystkich zamówień skarbowych. 
Przedstawiciele przemysłu zaznaczyli, że jeszcze 
w lutym r. 1901 była utworzon a specyalna komi
sya rządowa, mająca na celu zbadanie, o ile wła
dze slcnbowe spełniają szereg rozkazów Najwyż
szych "nie nabywać nic za granicą bez koniecz
nej ku temu potrzeby". Działalność komisyi nie 

* ) Przegląd Górniczo- H utnicz~· , r. 1908. X. 11, str. 316-318. 

ujawniła jednak żadnych rezultatów dodatnich 
władze skarbowe po dawnemu dawały zamówie
nia zakładom zagranicznym. Należy przeto po
bndzić komisyę do więcej energicznej działalno
ści i powolać do niej przedstawicieli przemysłu. 
Oprócz tego w d?. iedzinie tej zaprojektowane by
ły środki następujące: rozpatrzenie natychmia
stowe ułożonego przez utworzoną w r. 1902 ko
misn~ spisu przedmiotów, nabywanie których za 
granicą może być dozwolone: zobowiązanie władz 
skarbowych przy ogłaszaniu lieytacyi na dostawy 
do układ a nia list okręgów handlowych, odpowia
dającyc h wytwórczoścj zakładów; powoływanie 
do licytacyi nie kupców i l.Jiór technicznych, lecz 
przedewszystkiem wytwórców, vuyra biających po
trzebne dla dostawy przedmioty. Nadmieniono 
przytem. ie przy dostawach skarbowych zakłady 
zagraniczne zwolnione są od wielu skrępowań, 
obowiązujących zakłady krajowe, jako to: składa
nie kaucyi, uciążliwe warunki przyjmowania do
starczanych pn:edmiotów. odraczanie terminów 
wypłaty należności; należałoby zrównać pod tym 
względem zakłady kraj owe z zagranicznymi, mia
nowicie: zwolnić od składania kaucyi te za.kłady, 
co do których Rząd ma pewność, że są odpowie
dzialne pod względem majątkowym i finansowym 
oraz technic:;rnie ]Jrzygotowane do wykonania da
nego zamówienia; wydawać pomienionym zakła
dom zaliczki podobnie jak robi się to dla zalda
dów zagranicznych; zmienić obowiązujące prawo 
(art. 457 prawa o karach cywilnych) w tym kie
runku, żeby zaliczanie na korzyść dosta wcy pro
centów od niezapłaconych przez Skarb w swoim 
czasie należności miało miejsce niezależnie od 
wyrażonego na to żądania dostawcy; rozszerzyć 
rozkaz Najwyższy z dnia 14 listopad a r. 1905 o 
zwolnieniu od kar za niedotrzym anie terminów 
dostawy skutkiem strajków na dostawy dla wszyst
kich bez wyjątku wladz skarbowych z tem, żeby 
przy obliczaniu terminu ulgowego przyjmowaną 
by la nie tylko liczba d ni bezrobocia, lecz łącz
ność związanych z bezrobociem okoliczności. 

W celu zrównania warunków, w jakich znaj
dują się zakłady żelazne rrywatne, z warunkami 
zakładów żelaznych skarbowych, których wadli-
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wą gospodarkę wykażali dobitnie przedstawiciele 
Uralu, przemysłowcy zaproponowali: l) Zamówie
nia skarLowe powir.ny być dawane zakładom 
skarbowym o tyle tylko, o ile zgłoszone przez 
nie ceny będą niższe od cen, propouowanych przez 
zakłady prywatne. 2) Zakłady skarbowe powiu
ny być uważane jako samodzielne przedsiębior
stwa skarbowe; powinny one otrzymać ze środ
ków państwowych pewien określony kapitał oLro
towy i dzi ałać na t akich podstawac h handlowych, 
jakie panują w zakładach prywatny ch, i ogła 
szać obowiązkowo swoje sprawozdania; w razie 
strat. zakłady skarbowe powinny podlegać likwi
dacyl na tych samych zasadach, jaki e stosowane 
są w tych razach względem zald'adów prywat
ny ch. 3) Zakłady skarbowe powinny opłacać 
wszel~ie podatki_, jakie ponoszą zakłady prywat
ne, me wylączaJąc państwowego pod at ku prze
mysŁowego . 4) W obecnym czasie powinna być 
zaprzestaną Ludowa nowych zakładów żelaznych 
skarbowych i rozszerzanie istniejącyc h. 

W sprawie popierania budowy nowyc h dróg 
żelaznych przedstawiciele przemys-l u metalurgicz
nego, wykazywali konieczność ułatw ien ia warun
ków budowy dróg żelaznych prywatnych w kie
runku rozszerzenia przepisów z dni a 10 czerwca 
r. 1906 pod względem ustalenia zmniejszon ego do 
1
{ 10 st~sunku pomiędzy kapitałem akcyjnym i ob

ligacyJnym, podobnie jak zostało to przyz nane 
w pozwoleniu na budowę kolei Pólnocno-Doniec
kiej. Oprócz tego zaznaczono koniecznośe wy
pracowania p lanu budowy nowyc h dróg żelaz
nych na 5-10 lat z góry. Przed stawiciel Mini
sters~wa Sk~rbu uzn al opracowanie takiego planu 
za n1emożll\ve. 

W sprawie popierania budownictwa miej skie
go wypowiedzial-Je były życzenia nastę pująee: 1) 
konsohdacya pożyezek miejskich w celu ułatwie
nia miastom zaciągania tjch pożyczek; 2) utwo
rzenie przy udziale Banku Państwa banku kredy
~ow.ego m.iejs~<iego na. tych samych zasadach, na 
Jaki ch dz1aia,Ją banln kredytowe ziemskie; 3) 
opraco wanie w IJaj bliższej przyszłości zasad utwo
rzenia takiego banku i warunków przez kan cela
ryę kredytową z tem, żeby do ohrad w tej spra
wie zaproszeni byli przedstawiciele przemysłu, 
banków prywatnych, zarządów większych miast 
oraz towarzystw ubezpieczeń; 4) z o bo wiązanie za
rządów mieJskich do dawania zamówień zakła
dom krajowym w rctzie zgłoszenia jednakowych 
wa:run~ów dos.tawy .. Pr~ewodniczący wypowie
elzlał s1ę przec1 w ko p1erwszemu życzeni u, ponie
waż pożyczki miejskie nie są gwarantowane. W 
sprawie ostatniego życzenia przedstawiciel Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, że 
pomienione Miuisterstwo przy wydawaniu po
zwoleń na zaciąganie pożyezek miejskich stawia 
zawsze zarządom miejskim za warunek zamawia
nia wszystkiego w kraju. 

W sprawie kredytu przemysłowego było wy-

powiedziane życzenie o utworzeniu osobnego ban
ku handlowo-przemystowego, posiadającego znacz
ne środki obrotowe, dla wydawania pożyczek dłu
goterminowych; w tym celu należałoby przyciąg
uąć nie tylko rosyjskie, lecz i zagraniczne kapi
tały, co może być osiągnięte z pomocą władzy 
państwowej. Koniecznem jest zwołanie w możli
wie niedługim przeciągu czasu w MioistersLwie 
Skarbu narady z udziałem przedstawicieli prze
mysłu, ban ków i towarzystw ~bezpieczeń w celu 
bliższego omówienia sposobów urzeczy wistuienia 
prawidłowego kredytu przemysłowego. 

W sprawie popierania budowy okrętów uzna
no za konieczne ułatwienie otrzymywania z Ban
ku PaiJstwa zaliczek na IJOwe o kręty żelazne i 
powiększe nie terminu pożyczek do 20 lat. .Mini
ster Handlu i przemysłu oświadczy-t, że pożyczki 
przemysłowe ni e stanowią zadań Banku Państwa 
i wydawane są Lylko w wypr.Ldkach wyjątkowych. 

W sprawie taryf kolejowych przedstawiciele 
przemysłu oświadczyli, że wszelkie podniesienie 
taryf n~ przewóz rudy i węgla jest obecnie nie 
IJa czas1e. 

W sprawie wywozu wytworów przemysłu 
żelaznego z Rosyi za granicę wypowiedzi a ne by
ly życzenia następujące : l) obniżenie taryf wy
wozowych na wyroby żelazne ziem, żeby wEzyst
kie towary g rupy 32 i 33 przewożone byly za 
granicę podług taryfy, obowiązującej obecnie dla 
towarów kategoryi III grupy 32; 2) utrzy manie 
na przyszłość obniżonych opłat porto\\'ych od 
wywożonego za granicę żelaza, co .MiiJi sterstwo 
Handlu i Przemysłu na skutek prośby Rady Zjaz
dów przedstawicieli przemysTu i Handlu wprowa
dziło czasowo na r. 1908; 3) zwrot pewnej czyści 
cła zakładom mechanicznym i bucłowy maszyn 
od sprowadzanych przez nie z zagranicy dla swo
ich potrzeb towarów, o ile zakłady te wysyłają 
za granicę swoje wyroby żelazne. 

W oLradach poruszoną była równi eż sprawa 
projektowan ego trustu metalurg ieznego; w s,rra
wie tej zdania uczestn ików obrad był',v podzielo
ne: wi ększość oświ ad czyła s i ę przeciwko t rw;;towi. 

W sprawie sy ndykatów w przemyśle żelaz
nym przedstawiciele Ęady Z,iazdów przed stawi
ciP-li przemysłu i h andlu oświadczyli: " Uznając 
różne postacie zrzeszenia syndyka.towego, ,iako ob
jaw konieczny wspólezesn e.i gospodarki kapitali
stycznej, która wyrugowała ostatec znie zasad ę ni
czem nie kierowan ej kon kure ncy i wolnej, i uwa
żając, że przemysł rosyjski wogóle a żelazny w 
szczególności wymaga bezwarunkowo uporządko
w ania wytwórczości i zbytu, Rada Zjazdów przed
stawicieli pi·zemysłu i h andlu sądzi, że obecn ie 
nadszedł' już czas zniesienia przestarzałego arty
kułu 1180 kodeksu karnego i wprowadzenift za
miast niego artykułu, więcej odpowiadającego 
warunkom współczesnego przemysłu i handlu". 

( Promysz lennost' i Tor gowla) 
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Oddział Przemysłu Ministerstwa Handlu i l W sprawie odszkodowaiJia. za drobne ska-
Przemysłu opracował projekt praw o ubezpiPcze- leczenia, doznane przez robotnika przy wykony
niu robotników od wypadków nieszczęśliwych i waniu robót, komisy a uznała, że postradanie mniej 
chorób oraz o komisyach ubezpie~zeniowyclt. Ra- 11iż 5% zdolności do pracy nie daje robotnikowi 
da Ministrów postanowiła poddać projekty te roz- prawa do otrzymywania renty. 
patrzeniu w komisyi państwowej pod przewodni- Dwie sprawy nie uzyo:kaly w komisyi decy
ctwem zastępcy ministra Handlu i Przemysłu p. zyi ostatecznej. \V sprawie częściowej kapitaliza
M . OsTHOGHADZKIEGO. Komisya ukończyła swoje cyi rent połowa członków lromisyi była zdania, 
prace, i projel<ty odnośne w zmienionej redakcyi że taka kapitalizacya utrudni tylko pra cę stuwa
zgodnie ze wskazówkami komisyi przesłane zostały rzyszeń ubezpieczeniowy c li i żadnych korzyści ra
do Rady Ministrów, która wniosła je do Dumy Pań- botnikom nie przyniesie; druga polowa utrzymy
stwowej, gdzie będą rozpa trywa ne w jesieni r. 1908. wała., że w początkach po doznanem kalectwie 

W przedmiocie pomienianych projektów na- dla robotników byłoby szczególnie pożądanem 
leży przedewszystbem zaznaczyć, że nie dotyczą otrzymanie większej sumy pieniędzy Nie została 
one przedsiębiorstw, należących do Skarbu, panie- zdecydowana również druga sprawa, mianowicie 
waż ubezpieczenie takie przynoRiioby zawsze SkaJ- prawo stowarzyszeń ubezpieczeniowych w Kró
bowi straty. Oprócz tego w przeclsiębiorstwaclt Jestwie Polskiem i w prowincyi Nadbałtyckiej 
skarbowych według zdania Ministerstwa Handlu umieszczać fundusze emerytalne w papierach 
i Przemysłu nie może być mowy o uraku zabez- hypoteczny ch. Decyzya ostate~zna w tych spra
pieczenia przy ndpowiedzi a lności pracodawcy pra- wach będzie zależała od Rady Ministrów. 
wa robotników do renty, co mianowicie było jed- Duże znaczenie mają te zmi any, które uc-IJwa
nym z najważniejszych powodów zastąpienia od- lone zostały J.Hzez komisyę w projekcie prawa o 
powied?:ialności posz~zególnych przedsiębiorców ubezpieczeniu robotników na wypadek choroby i 
przez odpowiedzialność instytucyi ubezpieczenia- projekcie prawa o komisyach miejscowych do 
wych (podlug projektu bezwarunkowo stowarzy- spraw ubezpieczenia robotników. 
sze!'1 ubezpieczeniowy ch). Projekt prawa o ubezpieczeniu robotników 

Projekt prawa o ubezpieczeniu robotników na wypadek choroby składa się właściwie z dwóch 
od wypadków nieszczęśliw.ych uległ w komisyi części: l) ubezpieczenie na wypadek choroby i 
poważnym zmianom pod względem r edakcyjnym, 2) pomoc lekarska dla robotników. 
lecz podstawy zasadnicze budowy projektu pozo· S~ojąc na niepraktykowanym w żadnem z 
stały bez zmiany. Z wypowiedzianych w komi- prawodawstw zachodnio-europejskich punkcie wi
syi poglądów przytaczają si ę te, które mają zna- dze nia, że okazywanie robotnikom pomocy lekar
czenie zasadnicze dla przyszłych stowarzyszeń skiej stanowi obowiązek właścicieli przedsię
ubezpieczeniowych. biorstw przemysłowych, Ministerstwo Handlu i 

Jedną z takich spraw by lo określenie wyso- Przemysłu nie dało jednak w prawie ścisłego 
kości płacy zarobkowej robotników, jako podsta- określenia wysokości ciążącego na pracodawcy 
wy, na której mają by ć opierane wszystkie obli- obowiązku zapomocą ustanowienia opłat zależnie 
czenia ubezpieczeniowe. W nowym projekcie l od liczby zatrudnionyeh w zakła dzie przemysło
ustanowiono następujący sp<:>sób określania rocz- wym robotników. Na właściciela przedsiębior
nego utrzymania poszkodow anego. Suma, zapra- stwa przemysłowego wkłada się obowiązek oka
cowana w rzeczywistości przez poszkodowanego zywania w naturze tylko początkowej pomocy Ie· 
w da nem przedsiębiorstwie w przeciągu rnku, po- karskiej oraz leczenia ambulatoryjnego; ma on 
przedzającego dzie1'1, w którym za:::zedl wypadek przytem prawo wchodzić pod tym w:?.ględem w 
nieszczęś liwy, po potrąceniu wartości materyałów porozumienie z kasami szpitalnemi, organizaeya
i narzędzi , dzieli się przez li cz bę dni, spędznną mi spolecznemi ziemskieroi i miejskiemi i t. p. 
przez poszkodowanego w pracy w tym samym ro- Co się tyczy leczenia w szpitalu projekt przewi
ku . Otrzymany w ten sposób przeciętny zarobek duje tylko odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec 
dzienny mnoży się przez 260, a w robotach sezo- szpitalów za okazane przez 11ie leczenie szpitalne 
nowych przez liczbę dni, jaką przedsiębiorstwo robotników w wysokości kosztów rzeczywistych 
zwykle jest czynne. W tym ostatnim wypadku utrzymania i leczenia chorego. W tej postaci 
do otrzymanego iloc11ynu dodaje się oprócz tego projekt przyjęty został przez komisyę. 
płaca za dni, brakujące do 260, podług p1zecięt- Poprawki, wprowadzone przez komisyę do 
n ej placy dziennej wyrobników. Jeżeli jednak bę- projektu prawa o ul.Jezpieczeniu .robotników na 
dzie dowiedzione, że zarobek robotnika przenosi wypadek choroby, mogą być podzielone n a dwie 
obliczone w ten sposób jego utrzymanie roczne, w grupy. Do jednej grupy należą te poprawki, któ
takim razie powinno ono być powiększone do re ~oty czą istoty rzeczy ~ mają. na celu :1adanie 
wysokości zarobku zwykłego. proJektowanemu prawu większeJ trwałości. Dru-
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ga grupa poprawek ma cechy zewnętrzne prze
ważnie administracyjno policyjne. 

Jedną z ważniejszych poprawek grupy pierw
szej jest :t::miana najmniejszej liczby robotników 
w zakładzie przemysłowym, przy której otwarcie 
samodzielnej kasy szpitalnej jest obowiązkowe. 
Poprzednio liczba taka wynosiła 100. Ponieważ 
liczba taka może wy wołać upadłości kas szpital
nych, uznane zostało za konieczne powiększyć tę 
liczbę do _200. Ważną jest również poprawka, 
ustanawiaJąca wydawanie wsparć z kas szpital
nych nie od pierwszego, lecz od Cliwartego dnia 
choroby, podobnie jak to ma miejsce w kasach 
niemieckich . Oprócz tego komisya wprowadziia 
poprawkę w określaniu wysokości opłat od robot
ników do kas szpitalnych. Komisya, uzależnia
jąc określenie wysokości opłat do kasy od liczby 
jej uczestników, uzn ała, że w tych wypadkach, 
gdy liczba uczestników kasy przenosi 500, wyso
kość opłat nie może przenosić 2°/0 zarobku robot
ników. Zaznaczyć również należy więcej wyraź
ne określenie tych wypadków, w których wła
ściciel przedsiębiorstwa obowiązany jest wypła
cić kasie szpitalnej pożyczkę bezprocentową. Za
chodzi to wówczas, gdy wydatkowane zostały 
wszystkie należące do kasy walory, które. mogły
by być natychmiast spieniężone, lecz suma ogól
na pożyczki nie może przenosić wysokości wpły
wów trzechmiesięcznych do kasy szpitalnej. Je
żeli w kasie przyjmuje udział kilku pracodawców, 
pożyczka dzieli się pomiędzy nich w stosunku 
d0 wnoszonych przez nich bieżących opłat do 
kasy. Na rachunek tej pożyczki wydają się w 
miarę potrzeby zaliczki wyląc:>mie na wypłatę 
wsparć._ Na pokrycie pożyczki do zupełnego jej 
spłacema przeznaczają się oprócz innych wpły
wów b1eżących środki, przeznaczone na powięk
szenie kapitału zapasowego. 

Odmienną zupełnie cechę, nie mającą żadne
go związku z istotą rzeczy, mają poprawki grll
PY drugiej. Zbudowane na zasadach samorządu 
wewnętrznego kasy szpitalne w osobie swoich 
zarządów były odpowiedzialne za prawidłowe i 
zgodne z ustawą wydatkowa nie środków wylącz
nie wobec zebrania ogólnego uczestników kasy. 
Projekt pierwotny nie przewidywal żadne o-o obce
go mieszania się do spraw kasy ani na;isku na 
wybory. Projekt wskazywal instytucye, na któ
rych ciążył obowiązek kierowania sprawą na miej
s~u i starania o prawidłowe i jednolite postawie
m~ sprawy . na całym obszarze państwa Rosyj
skle_go; w 1nstytucyach tych przyj mo wać mieli 
udz1ał przedstawiciele pracodawców i robotników. 
N a czele całej sprawy miała stać Rada Główna 
do spraw ubezpiRczeniowych przy Ministerstwie 
Handlu. i Przemysłu. Takie postawienie sprawy 
uległo Jednak poważnym zmianom zasadniczym; 
~prowadzony został szereg artykułów, ustanawia
JąCych najdrobniejsze szczegóły dozoru nad dzia
łalnością zebrań ogólnych kas szpitalnych. 0 ZWO· 

łaniu zebTania uczestników kasy zarząd jej obo
wiązany jest zawiadamiać policyę miejscową na 
3 dni przed terminem zwołania zebrania; jeżeli 
zebranie zwołuje się nie w miejscu stalego za
mieszkania naczelnika policyi, to zawiadomienie 
powinno być wysłane na 7 dni przed tym termi
nem; w zawiadomieniu powinny być dokładnie 
wymienione czas i miejsce zebrania. Projekt nie 
robi pod tym względem żadnych wyjątkó-w dla 
przedsiębiorstw, położonych w miejscowościach 
odległych, niejednokrotnie zupetnie odciętych od 

1 
reszty świata szczególnie na wiosnę i w jesieni. 
Gubernator albo naczelnik policyi miejscowej ma 
prawo posyłać na zebrania "osobę urzędową", 
t. j. zwykle stójkowego lub rewirowego, który 
obowiązany jest ]Jiln ować, czy czasami zebranie 
ogólne, prowadzone przez przewodniczącego prze
mysłowca, nie wykracza poza ściśle określone w 
prawie ramy, i który w swoim czasie powinien 
przypomnieć przewodniczącemu o przedsięwzięciu 
środków dla zamknięcia zebrania. Za niezacho
wanie powyższych oraz wielu innych wymagań 
prawa zarząd kasy oraz pracodawca podlega ka
rze pieniężnej na mocy postanowień komisyi ubez
pieczenia w ej. 

Zmiany w projekcie dotyczą jednak nie tyl
ko zebrań ogólnych; dotknęły one i dokonywanie 
wyborów oraz skład komisyi ubezpieczeniowej. 
Prezesem komisyi ubezpieczeniowej jest podług 
nowego projektu gubernator; należy do niej oprócz 
tego wicegubernator oraz naczelnik zarządu ?:an
darmeryi. Na wniosek gubernatora w komisyach 
poruszane są sprawy o usunięciu prezesa albo 
członków zarządu kasy, gdy ujawnili oni w swo
jej działalności uchylenia od postanowień prawa. 
Jeżeli działalność kasy szpitalnej przedstawia nie
bezpieczeństwo dla porządku państwowego lub 
spokoju publicznego, wówczas komisya może od
dać sprawy danej kasy szpitalnej innej lub na
wet zamknąć ją zupełnie. 

Wszystkie te zmiany są rezultatem ustępstw, 
jakie Ministerstwo Handlu i Przemysłu, które 
opracowywało projekty, musialo porobić na usilne 
żądanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Zmiany te, nadające prawo szerokiego mieszania 
się władz administracyjnych do spraw wewnętrz
nych kas, wypaczyły projekt pierwot11y, wysu
wając na pierwszy plan nie spokojny i normalny 
rozwói w kierunku dodatnim stosunków robotni
czych, lecz politykę. 

Rada Ministrów poczyniła pewne zmiany w 
złożonych jej projektach oraz rozstrzygnęła te 
sprawy, w których komisya nie wydala ostatecz
nego postanowienia. 

W sprawie zakresu działalności nowego pro
jektu prawodawczego Rada Ministrów orzekła, że 
prawo o zabezpieczeniu robotników na wypadek 
choroby jak również ubezpieczeniu ich od wy
padków nieszczęśliwych obowiązuje przedsiębior
stwa fabryczne, górnicze, hutnicze, kolejowe, 
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tramwajowe i żeglugowe, w których zatrudnio
nych jest przynajmniej 20 robotników stałych 
przy stosowaniu maszyn i kotłów parowych i 30 
bez stosowania maszyn i kotłów parowych. Rada 
dla spraw ubezpieczeniowych może jednak zasto
sować nowe prawo i do tych zaldadów, w któ
rych liczba robotników j est mniejsza, niż 20, lecz 
nie mniejsza od 5. Projektowane prawo nie do
tyczy zakładów skarbowych oraz należących do 
ziemstw i miast. 

W sprawie pozwolenia zarządom miejskim 
podejmowa ni a starań o rozszerzenie nowego pra
wa na pracow ników handlowych, służbę domową, 
przedsiębiorstwa przewozowe i t. p . Rada :Mini
strów wypowiedział'a się przecząco. 

Najmniejsza liczba członków projektowa
nych kas szpitalnych wynosić ma 400. Jeżeli 
liczba robotników w danem przedsiębiorstwie 

przemysłowem jest mmeJsza niż 400, w takim ra
zie wymaganem jest łączenie się kilku przedsię
biorstw w celu utworzenia jednej kasy szpitalnej 
lub przylączenie robotników danego przedsiębior
stwa do innej istniejącej kasy szpitalnej Dozwo
loną jest również reasekuracya kas lub łączenie 
się kilku kas w jedną więkRzą. 

W sprawie dozoru nad działalnością kas 
szpitalnych uznano za potrzebne zastosowanie do 
zebrań ogólnych czł'onków k as szpitalnych od
nośnych artykuł ów przepisów czasowych o ze
braniach oraz danie gubernatorowi, jako przed
stawicielowi rządu na miejscu, możn o ści sprawdza
nia działalności władz kas szpitalnych pod wzglę
dem stosowania się do wymagań prawa i ustawy. 

(Promyszlennost' i Torgowla, Tovgo wo-Pro
rnysz lennaja Gazeta) 

Zasady, dotyczące pędzenia i budowy pieców kopułowych. 
1 Ciąg dalszy, p .. \' 15, str. 420). 

J e7.eli więc gazy uchodzą z pieca o tempe
raturze 700°C, to do przetapiania 100 kg surowca 

o 20 10 
przy stosunku spalama 

80 
-

90 
potrzeba 22,55-

29,17 kg koksu i l kg koksu zdoła w takim ra
zie przetopić 4,4 względnie 3,4 !~g surowca, pod
czas gdy przy zwyczajnym sposobie pędzenia 
pieca w tych samych warunkach 9-9,5 kg kok
su zupełnie wys tarcza, tak że wydajność l leg 
koksu wynosi około 11 !~g (płynnego surowca). 
Z zestawienia t ych liczb wynika, że, pędząc piec 
kopulowy na sposób gazaka, zmniejszamy znacz
nie jego wydajność. Wydajność zaś pieca zależy 
w danych warunkach przeważnie od wielkości 
jego przekroju. Chcąc otrzymać w naszym wy
padku tę samą wydajność pieca, pędzonego na 
sposób gazaka, musimy podwoić względnie potro
ić jego przekrój, i równocześnie zwiększyć odpo
wiednio c i ś nienie wiatru. U wzg1ędniając jeszcze 
fakt, że surowiec przy tak dużym namiarze kok
su pochlan iałby dużo siarki i stałby się mniej 
wartościowy, orzec możemy, iż pomysł pędzenia 
pieca kopulowego jako gazaka nie m a żadnej r a
cyi, pomimo że p alne gazy wylotowe mogły
by służyć do suszenia form odlewniczych, pias 
ku i t. d. 

T ak samo nieudatnym wypada nazwać po
mysł inżyniera franc uskiego BAILLOTA, omówiony 
dokładniej w Stahl und Eise1t (r. 1907, J'i! 33, str. 
l 201). Polega on na wprowadzeniu pewnej czę
ści gazów kopulakowych do strefy spalan ia w 
celu wyzyskan ia ciepla ich i spalania zawartego 
w ni ch tlenku węgla. Ze względu na to, że ogrze-

wanie powietrza nie daje przy kopulakach żad
nych korzyści i że przy umiejętnem pędzeniu 
pieca gazy wylotowe zawierają tylko nieznaczną 
ilość tlenku węgla, jest wprost wykluczonem, aby 
piec BAILLOTA mógł znaleźć szersze zastosowanie. 

Zupełną słuszność ma inżynier REIN, mówiąc 
w Stahl und Eisen (r. 1907, M 40), że pomysł ta
ki jest zupełnie niepraktyczny i nie zasługuje na 
uwagę tak samo, jak np. pomysł pędzenia wia
traka zapomocą maszyny parowej. 

Na podstawie powyższych uwag o pędzeniu 
pieca kopulowego nietrudno ustalić zasady, do
tyczące budowy kopulaków. Muszę z góry za
znaczyć , Żfl dotąd nie oznaczono nig dzie teore
tycznie dokładnie stosunku, jaki zachodzi pomię
dzy przekrojem pieca a ilością powietrza, pomię
dzy wysokością pieca a ciśnieniem powietrza oraz 
pomiędzy przekrojem pieca a jego wydajnością 
na godzinę. 

N a podstawie wyników praktyki liczono do
tąd okol o 8 000 kg surowca na J m 2 przekroju 
pieca*); z tej cyfry oznaczano przy danej wydaj
ności na godzinę wymagany przekrój pieca, na
stępnie obliczano na podstawie danego namiaru 
koksu iloś ć powietrza; wysokość pieca uważano 
za rzecz podrzędną; wysokość dolnej części pieca 
(od spodu ku dyszom) oznaczano z ilości surow-

*l E . Schoeman liczy w G iessereizeitung (r. 1907, M 2) 7000 ki! 
na. 1m2, 

Led e bur zaś w H andbuch der Eisengiesserei (r. 1892, str.12l) 
bierze godzinną wydajność pieca według jakości koksu i ciśnienia 
pow ietrza na 1m2 z 11 ilOO kg do 6 040 kg. 
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ca, mająr:ego zostać pomiegzczonym w zbiorniku, 
wysokość górnej części czyli szybu (od dysz ku 
otworowi wylotowemu) brano zwykle bez ściślej
szego uzasadnienia od 2 do 3 m. 

Tymczasem, zastar.awiając się bliżej nad 
sprawą budowy pieca i w:ymaga?ej . i~ości po
wietrza, zyskamy przekoname, że 1stmeJe pewien 
ścisły związek pomiędzy przekroj em pieca, wy
maganą ilością powietrza a wyciajnością pieca i 
że wysokość pieca zależy przy danej ilości po
wietrza przeważnie od namiaru koksu. Poniżej 
przedstaw.ię sp~sób obliczania wymiarów pieca, 
ilość powietrza 1 t. d. 

Przy danym przekroju pieca ilość powietrza, 
wtłaczanego do kopulaka, powinna być tak dużą, 
aby spalanie koksu odbywało się prawidłowo . Przy 
danej ilości powietrza i przy danym przekroju 
pieca skutecz ność spalania zależy j edy nie od ja
kości koksu, od wielkości jego kawalków , a więc 
od chyżości powietrza, przechodzącego pomiędzy 
pojedynczymi kawalkami koksu. Przyjąć można, 
że koks średniej jakości spala się skutecznie pr~y 
chyżości powietrza zimnego, wynoszącej mniej 
więcej 4 m. Zależnie od temperatury pieca chy
żość gorącego powietrza względnie ga zów spala
nia będzie 7 albo 8 razy większą od clJyżości po
wietrza zimnego. Jeżeli v0 oznacza chyżość po
wietrza zimnego, t0 temperaturę pieca, wówczas 

tO 
chyżość gazów Vt wynosi v 0 (l + 273); otrzyma-

my więc równanie: 
t 

Vt = V 0 (l + 273) 

Z tego wynika, iż 
V t 

V - ----
o- t+273 

273 Vt 
---

T 

w strefie spalania przez P, to ilość powietrza bę
dzie wynosiła na minutę: 

w -- P . X 273X60 
' l ' -- 2 . Vt T 

Temperatura piec&. (t) wy iJosi około l 638oC; 
T więc równa się 1638+273=1911°C 

w= !:_X Vt X60· 
2 7 ' 

biorąc Vt =28 m , otrzymamy ilość powietrza na 
minutę 

W = P X 120 m3
• 

. Oznacza t?; że iloś~ powietr:za .n a minutę 
powinna wynosiC na l 1n- przekro.]u pieca 120m3. 

Wydajn ość pieca .Sg zależy od ilości powie
trza. Jeżeli namiar koksu wynosi /;: ?~ , a l leg 
koksu wymaga p m3 powietrza, to wydajność pie
ca na godzinę będzie: 

albo 

.Sg= 

ogólni e: 

PX120X60 
Kp 

PX 7 200 
Kp 

s = ~ X V X 273 X 3 600 
g 2 o t T Kp 

. z. ostatniego .równ ania wynika, że wydaj
n?śc. p1ec~ na ~odz1nę zależ1 ~d.prze~roju wzglę.d
me sredmcy p1eca, od chy zosci pow1etrzct w pie
cu, od temperatury pieca, od namiaru koksu i od 
iloś ci powietrza, wymaganego przez l leg koksu 
a więc od j akości koksu. Licząc przy średniej 
jakości koksu 12 nz3 powietrza na l leg koksu, co 
ze względ'?- na jak naQsz,ybsze i jak najdokładniej
sze s~a l ame. koksu me Jest zbyt dużo, otrzyma
my rowname 

gdzie T oznacza absolutną temperaturę pieca. albo 
Wolny przekrój pieca, t. j. przekrój kan alików H7 X 5 
pomiędzy pojedynczymi kawałkami koksu, przez .Sg f{ 

które przechodzi powietrze, wynosi przy koksie , . J:>r:ytoc.zona poniżej tablica pr~eds.tawia. przy 
średniej jakości mniej więcej polowę całego prze- rozneJ sred~ICY p1~ca kop?-lowego 1lośc powietrza 
kroju pieca*). Jeżeli oznaczymy przekrój pieca na mmutę 1 wydaJność p1eca na godzinę: 

- --

Średnica 
llość po-

PrzekcÓJ wietrza na 
pieca Pw m2 minutę w 
mm w mS 

w za.okr~ 

500 0,1964 24 
600 0.2827 34 
700 0,3848 46 
800 0,5026 60 
900 :!,6362 76 

1 000 0.781)4 94 
1100 0,91)03 114 
1 200 1,1310 136 

Tablica VIII. 

( Sg) Wydajnosć pieca na godzinę prz 
koksu w Irg 

6 proc. l 7 proc. l 8 proc. l 9 proc 

2 000 1 700 1 500 1 330 
2 800 2400 2100 1 900 
3 800 3 300 2 900 2 600 
5 000 4 300 3 700 3 300 
6 300 5 400 4 800 4200 
7 800 6 700 5 900 5 200 
9 500 8 100 7100 6 300 

11 300 9 700 8 500 7500 

y namiarze 

lO proc. 

1 200 
1 700 
2 300 
3 000 
3 800 
4 700 
5 700 
6 800 

*)Ciężar właściwy materyi koksowej wynosi .J ,4. o o l Dobrze zbudowany i dobrze pędzony piec 
" • kok•u w kawałkach za,Jeżme od tlośc t po -

rów (30-40 proc.) wynosi 0.98-0,84° Tymcz~se~ JmS koksu w. kawa.łkach wymaga W Warunkach zwykłych OkOłO 8 O; na 
waży tylko 490-420 kqo Wolna przestrzen mtędzy poJedynczyim k a - · k k R dk d · . b d Al d 
wałkami wynosi więc w proc. m1aru o su. za o z arza się, ze y a na o --
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lewnia wymagała wyłącznie surowca bardzo go
rącego (namiar koksu 10%) albo stosunkowo zim
nego (namiar koksu 6% ). Zazwyczaj przetapia się 
surowiec w jednym i tym samym kopul aku bądź 
zimny, bądź gorący, zaleźnie od gatunku od
lewów. Przy wyborze kopulaka o danej wydaj
ności na godzinę uwzględniać wypada najczęściej 
lub przeważnie stosowany namiar koksu. 

Wysokość pieca jest ze względu na jak naj
zupełniejsze wyzyskanie ciepła gazów nader waż
na. W kierunku pionowym rozróżniamy dwie 
główne części pieca, mianowicie: l) część dolną, 
sięgającą od spodu pieca aż do mniej więcej 
300-500 mm ponad dysze (górne) i obejmującą 
zbiornik i strefę spalania; 2) część górną, sięgają
cą od początku strefy topienia do otworu wylo
towego, obejmującą strefę topienia i strefę ogrze
wania, czyli t. zw. szyb pieca. Linię, przedstawia
jącą granicę pomiędzy obiema częściami, nazwać 
można linią charakterystyczną danego pieca ko
pułowego. Przy danym namiarze koksu i przy 
danej ilości powietrza linia ta znajduje się za-

wsze na tej samej wysokości. Wysokość dolnej 
części pieca zależy od tego, czy surowiec płyn
ny ma zbierać się w piecu samym, czy też w 
osobnym zbiorniku zewnętrznym. Piece, w których 
zbieramy surowiec na spodzie samego pieca (zbior
nik wewnętrzny) , nazywamy zwyczajnie kopula
karni bez zbiornika, piece zaś z osobnym zbiorni
kiem zewnętrznym nazywamy krótko kopulakami 
ze zbiornikiem. Przy pi(>cach bez zbiornika wy
sokość dolnej części pieca zależy od ilości surowca, 
jaką zamierzamy zbierać w piecu. 1000 leg surowca 
płynnego wymagają około 140 dm 3

, żużel zaś, 
licząc 5 kg na 100 kK surowca, wymaga na 1000 kg 
surowca około 25 riln 3 , razem więc około 165 dm3 • 

Zważywszy dalej, że przestrzeń wolna pomiędzy po
jedynczymi kawalkami koksu wynosi mniej więcej 
tylko połowę przestrzeni ogólnej, otrzymamy wy
magane oddalenie (h1) dolnego brzegu dysz ocl spo
du pieca według wzoru 

165 330 . 
h1 = P: 2=p pk następnie: 

Tablica IX. 

Średnica w mm 50(! l 600 l 700 l 800 l 900 11000 11100 11200 

Przekrój P w dm2 1 19,64 , 28,27 138,48 150,26 l 63.62 178,54 195,03 1113,10 

h1 w dm nalOOO kg surowea : 16,80 111,67 1 8,58 1 6,56 1 5,19 1 4,20 1 3,47 1 2,91 

Pojemność l m 3 objętoś11i ogólnej zbiornika wynosi ność zbiornika (wewnętrznego) nie może wy-
3030 kg surowca. nosić więcej niż 1/ 5 - 1/ 3 godzinnej wydajności 

Im wyżej znajdują się dysze nad spodem pieca przy średnim namiarze koksu 8%. Dlatego 
pieca, tern więcej wypada zużywać koksu po- też oddalenie dysz od spodu pieca wahać się 
czątkowego i tern trudniej zapobiedz oziębia- będzie między 500 i 800 mm, co uwidocznione jest 
niu się spodu pieca. Z tych względów pojem- w przytoczonej poniżej tablicy. 

Tablica X. 

Śr~dni c a "\V mm 500 600 

Pojemność ~ieca w kq 300 450 surowcn. p ynnego 

Odda l enie dysz od spodu l 
h.1 wmm 504 525 

W zaokrąi<leniu h1 wynosi l 
w mm 500 5:!5 

Przy piecach z osobnym zbiornikiem (ze
wnętrznym) kładziemy dysze tak wysoko nad 
spodem pieca, aby tylko przeszkodzić zalewaniu 
ich przez żużel płynny. Cienka warstwa koksu 
na spodzie pieca jest i z tego względu korzystna, 
że chroni żużel i surowiec płynny od bezpośre
dniego (1ział'ania prądu powietrza zimnego. Pod-

700 800 / 900 l 1ooo l 11oo l 120o 

700 11000 11300 11700 l 2200 l 2800 

600 l 656 
l 

675 1 714 l 763 
l 

814 

600 l 650 
l 

675 1 700 l 750 
l 

800 

czas gdy zbiornik wewnętrzny zdoła pomieścić 
3 030 kg surowca płynnego razem z żużlem na 
1m3, osobny zbiornik zewnętrzny pomieści na l m3 

około 7 000 kg surowca. Tam więc, gdziP. chodzi 
o zbieranie większej ilości surowca płynnego, bę
dziemy stosowali piece z osobnym zbiornikiem. 

(c. d. n.) jerzy Buzek. 

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



PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
--------------------------------~----- ---------------------------------------

452 1908 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w maju r. 1908. 
Wydobywanie galmanu. W maju r. 1908 wytwórczość galman u była następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław. B 
J 
u 

Ózef 
lisses 

-
Rok 

:Maj 

-- p 

46 363 
45 466 

211 566 

1907 

Od u ocz.,t,ku 
roku do 31 

maja 

u 

253 3J3 
203 467 

I 022 560 

Rok 1908 

Od pocz.,tku 
Maj roku do 31 

maja 

d ó w 

45 44l 210628 
25 )21 196 515 

304 464 I 17g 946 

W r. 1908 wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1907 

M. aj 
Od początku roku 

do 31 maja 

-
pudów l % pudów l % 

- 92I - 2 - 42 725 - '7 
- 1 99~5 - 4-ł - 6 952 - 3 

+ 92898 + 44 + '56 386 + '5 

Razem l 30B95 l I 479 38o l 175 427 l [ s86 o89 l + 72 032 1 + 241 + Io6709 1 + 7 

:Podlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 210281 pudów i drobny 
165146 pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1907 

N azwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef 
lisses 

Od pocz.,tku 
Maj roku do 31 ){aj 

maja 

- p u d ó 

26657 147 4°7 5 673 
- - -

6 529 36664 12 977 

Razem 33 186 l i84 o7I l 18 6so l 
Dnia 31 maja r. 1908 pozostalość wydo

bytego galmanu na kopalniach wynosiła 374 543 
pudy i galmanu z błyszczem ołowiu 118 916 pudów. 

W maju r. 1908 w 3-ch czynnych kopal
niach galmanu przeciętna li czba robotników wy
nosiła 1100. Robotnicy odrobili 26 393 dniówki i 

-
Od pocz.,tku Od początku roku 
roku do 31 Maj do 3! maja 

maja 

w pudów l % pudów l o/o 

-17945 - 20g84 - 79 - 99 462 - 67 
- - - - -

73 453 + 6448 + 99 + 36 789 l + 100 

121 398 l - 14 536 / - 441 - 62 673 1 - 34 

zarobili 26 719 rubli. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosil1 rnb. Ol kop. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 15, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
i 19, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Pfukanie galmanu. W maju r. 1908 wytwórczość galmanu płukanego byla następująca: - -

!{ok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więce.i <+) 
albo mniej (-), niż w r . 1907 -

Nazwa płuczki Od pocz.,tku Od pocz.,tku Od początku roku 
Maj roku do 31 Maj roku do 31 Maj do 31 maja 

maja maja --p u d ó w pudów- l o/o pudów l Ofo 
Bolesławska 84089 445 636 - 274906 - 8.J o89 - !00 - 170730 - 38 
Olkuska 24 ;8o 77080 638ro ,s7 6o5 + 39 23° + I6o + I 10 525 + I43 
Mechaniczna 105 48o 478 810 s5 18o 439 120 - 20 300 - 19 - 396go - 8 

Raze!"!l . 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca.: 

Nazwa płuczki 

0lesła w ska B 
o 
M 

lkuska 
echaniczna 

-
Rok 1907 

Od po cz11tku 
Maj roku do 31 

maja 

p u 

2034 lO 726 
2 g84 2 984 

6oo 1 6oo 

Rok 1908 

-
Od początku 

Maj roku do 31 
maja 

---
d ó w 

- 7 242 
9906 19917 

493 2 1g8 

-
W r. 1908 otrzymane więcej t+l 

albo mniej (-), nii: w r. 1907 

]\faj 
Od początku roku 

do 31 maja 

pudów l o/o pudów l o/o-

- 2 034 - 100 - 3 484 - 32 
+ 6922 + 232 +16933 + s68 
- I O] - ,g + s98 + 38 

Razem ·l 5618 15310 l 10399 293571+47~1 l + 8si+I4047 1+ 92 

Dnia 31-go maja r. 1908 pozostałość. gal- zatrudnionych robotników wynosiła 232. Robotni
ma nu płukanego na płuczka.ch wynosiła 188828 cy odrobili 5 557 dniówek i zarvbili 414:9 rubli. 
pudów, błyszczu olawiu 20 913 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W maju r. 1908 w 2-ch czynnych płucz- wynosił75 kop. Wypadek nieszczęśliwy z robotni
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba karni byl1, zakończony wyzdrowienem zupelnem. 

Wytapianie cynku. W maju r. 1908 wytwórczość cynku byla następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więcej l+) 

albo mni eJ (-) , niż w r. 1907 - ---
Nazwa huty Od początku Od początku Od początku roku 

1\iaj roku do 31 Maj roku do 31 Maj do 31 maja maja maja 

- p 11 d ó w pudów l o/o pudów l o/o 

Paulina 19932 96 295,25 18 267,75 89 986,75 -l 664,25 - 8 -- 63o8,so - 7 
Konstanty 12 233 6o 127 12 855 6oigg + 622 + 5 + 72 + o 
Będzin !8 468 89836 16090 79°7° -2378 - '3 -10766 - 12 

Razem ·l 50633 1 2462;8,251 472 12,75 , 229255,751-3420,2) 1- 71-17oo2,50 1- 7 

Wytwórczość pyłku cynkowego byla następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 l W r. 1908 otrzymano więcej (+l 

Na zwa huty 

lina Pau 
Kon 
Będ 

stan ty 
Zln 

Jl{aj 

p 

2019 
473 
)58 

l 
l Od początku 

roku do 31 Maj 

1 

maja 

u d ó 

10 967,70 l 775, lO 

2467 470 
3 716 451 

Razem . l 3 oso 17 15o,7o l 2 696,10 l 
Dnia 31-go maja r. 1908 pozostalość wy· 

topionego cynku w hutach wynosiła 86 896,90 pu
dów, pyłku cynkowego 3 323,80 pudów. 

W maju r. 1908 w 3-ch czynnych hutach 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 891. Robotnicy odrobili 21384 

albo mniej (-), niż w r . 1907 - -
Od początku Od początku roku 

.... 

roku do 31 
maja Maj do 31 maj n 

pudów l o;-;- pudów l o/o 

7 402,35 - 243,90 - 12 - 3 s6s,3s - 33 
2 311 - 3 - l - 156 - 6 
2 308 - 107 - '9 - l 408 - 38 

12021 ,35 1- 353,90 1- 121-5129,35 1- 30 

dniówki i zarobili 29 339 rubli. Przeciętny zaro
bek jedneg o robotnika na dniówk'? wynosił l rub. 
37 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było 8, zakończonych wyzdrowieniem zu
pełnem. 

J. H. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w maju r. 1908. 

Węgiel kamienny. W maJU r. 1908 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem. 

była n astępująca: 

~~~~~~=-~~~~-~~~~~·~=T~~~~~--~~ 
w r. 1908 wydobyto węgla w i ę < : ej c+> 

al bo mniej (- l , niż w r. 1907 

Nazwa kopalni 
Właści ciel lub 

dzierżawca 

Niwka . ., Tow. Sosnowieckie. 
Klimontów . " " 
Mortirner 

" 
" " 
" 

Hr. Renard 

" 
" 

Warszawskie 

" " 
" " 

Rok 1907 Rok 1908 

1----~------~----~------------------~------------· l 
Maj 

Ud początku roku 
do 31 maja 

centnarów metryL:znyr:h ctr. metr. \ % ctr. metr. l % 

399589 21 1)465 374353 1982720 - 2)2361- 6 1-132745 1- 6 
- - 40468 258740 + 40468 +- + 258740 +-

312471 1724510 296782 1)022tg - 1)68g
1

- 5 -222241 - 3 
320 427 l 841 931 309 33 1 l 849 722 - II 046 - 3 + 779 1 + O 

378879 2530644 464267 23u6g4 + 8s 388 + 23 -217 950 - 9 
36 385 !60 19) 28259 '39 074 - 8 126: - 22 - 21 121 - ' 3 

344 923 \ 2 004 323 36s 888\' l ~9 o82 -r 20 <fis + 6 _ 75 241 - 4 
~6oo 68sos + 86oo' + - + 68505 +-

Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz 
J akób II 
Fehks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

" 
F ran c.-\V ł oski e 

52 6oo 241 goo 38 700
1 

:nggoo ' 3 goo: - 27 - 1 1 9oo - 4 

~ 4'9 052 2 202 944 4o8 177_ :qos o3g 10 g75 1 - 3 + 102 094 + 5 

t i i " " Saturn 

" 
Flora . . ·l " 
Franciszek . 

" 

Czeladzkie 
Flora 

Mikołaj 

J an 
Grodziec I. 
GroJ ·l,' t'c II 
Antor;i 

" " Spadk. hr. Walewskiego 
St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie. 
Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " Dzierż. M. Żolędziowski. 

485595 2442988 463491 1 2773395- 22 104 - 5 + 3304°7 + 14 
365440 ,g70039 4'7659 215090; + 522191+ '4 +28og66 + ' 5 
'71327 926865 207374! , 106323 + 36o-17\ + 21 + '7G 4Sg + '9 

3 931 27721 4 3761 20305 + 445 , + II -- 7 41Ó - 27 

27 264 165 026 l 3 Dg2 g3 664 - J 4 1721_ 52 ·- g, 36"2 - 49 

32309 19251 6 38 616 195932 + 6307
1+ 20 + 3416 + 2 

2g6 674 l 381 944 3gl 46g, 2 005 440 + 94 79) + 33 + 623 496 + 45 
92 245 497q23 101 1061 4Ó5 213 + gg6 11 + 10 - 32 710 - 7 
g,268 355950 130 972 6630ig + 4Q7041 + 61 + 307o68 + g6 

- , 6g g6s 3977o '4' ggo + 3977o
1 
+- + 73025 + 106 

Re den 
Tadeusz II. 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Pokł. I gnacy 
Jakób I . 
Wańczyków 

Andrzej II[ 
Jadwiga . 
Stanisław 

" J. Wrzosek .· 1 
" W. Szyszki n . 

19 oso l 124 595 ,g 526 go 161 - 52~ 1 - 3 - 34 434 - 28 
4296 i 257641 - 53011- 429b ~ -100- 20463 1- 79 
g303 1 45'77 10705 1 662Ó3 + 24021+ 29 + 210g6 + 47 

" 
" 
"· 
• 
• 
• 
• 

W. Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
St. Modzelewski 
St. Hilczyński 

Razem 

26 ogo 129g8o 3066; 1 207123 + 45g5 + ,g + 77243 + 59 
5 7o6 31631 7950 40141 + 2244

1
+ 39 + g5 10 + 27 

~2 264 ~~~~~~ ~27 4~ 552 - 160371- !:_ = 7: : ;~ =- ,: 
37768 19 Z02 93 640 + 12_290

1 

+ ljg + 55 g72 + 14g 
li l )Ó - - · - II l )6 - 100 

2 ' 97 2 197 + 2 197 + - + 2 197 + -

6 912 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w 
maju r. 1908 była n astępująca: gatunki gru
be 1984 921 ctr. metr. (46.9-±0fo), gatunki średnie 
812248 ctr. metr. (19,2!0/0 ) i gatnnki drobne 
l 431 102 ctr. metr. (33.850fo). 

Dnia. 31-go m aja pozostalość wydobyte-
go węgla na ko}'alniach wynosiła: gatunki grube 
200 324 ctr. metr., gatunki srednie 287 291 ctr. metr. 
i gatunki drobne 471141 ctr. metr. 

Rozchód węgla w maju r. 1908-go był 
następujący (w ctr. metr.): 

U~yto n a potrzeby Sprzurlano R azem 
własne kopal ń 

1980494 Gatunki grube 24193 1956 301 

" 
średnie 72829 710055 782884 

" 
drobne 367 946 1030402 1398348 

lhzem: 464 968 3 696 758 4161 726 
Rozchód węgla na potrzeby własne kopalń 

składał' się z pozy cyi następującyc h (w ctr. metr .) : 

J:ł.od:t.a.j rozcbod u 

Opał dla p r ac n.il\cych , 
opalani e domó w zbor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Gatunki 
grube 

Ig8R I 

l 
Gatunki l 
średnie 

Gatun ki l 
drobne 

62J 
l 

OpaJan ie kotJów paro- 6 6 ! 

w~:eś.Joł:JO. ,:ę~śi ~ l, ·k:ó- _.:.3I2,. ~5 1 3 1-=41 
ry straCl warto c . 

liazem 24 193\ 72 8291 3679461 

Rozchód węgl a sprzedanego skln,dal 
pozycyi następujących (w ctr . metr.): 

H.azern 

się z 

Rodzaj sprzedaty 
Gatunki [ Glltunki l Gatunki l 

::;rnbe j śred nie drobne łlazem 

S przedat na kop a l ni ach 

Wysyłka drogami ~e-
laznemi .. ... . 

Wysyłka dl'Ogł\ \Vodnt~t 

70 8861 82 823 --:4 7201 2j8 429 

I 87I 8)j 624 86~ 91Ó 2)2 3 412 949 

I3 s8o 

lia~em: I 956 301 1 710 o:; 51 I 030 402; 3 696 758 

Drogom żelaznym kop alnie sprzed ały 847 310 
ctr. metr. węgla grubego i 6 230 ctr. metr. węgla 
średniego. 

vVysył'ka węgla drogami żelaznerui podług 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne łta.zem 

- - --
W Królestwi~ Polskiem I 778 2861 596 I I6 9!2 883 3 287 zRs 
Za Białystok . I )56 870 2 426 

• Brześó I7 4I6 I7 4I6 
• Kowal 35 21 3 3 o81 38294 
.. granicę 39 364 ~4 795 3 36g 67 528 

łta.zem : I 87I 1135 / 624 8621 9I6 25213 412949 

Z i lości węgla, wysłanego drogą wodną, wysla
no za granicę 2160 ctr. metr. gatunków grubych, 
460 ctr. metr. gatunków średnich i 690 ctr. metr. 
gatunków drobnych. W maju roku 1908 w 27 
kopalniach węgla kamiennego przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 22 868. Ro
botnicy odrobili 548828 dniówek i zarobili 723170 
rubli. Przeciętny zarobek jednego robotnika na 
dniówkę wynosi! l rub. 32 kop. Wypadków nie
szczęśliwych z robotnikami bylo 15, zakończonych 
śmiercią, 18. zakończonych częściową niezdol
nością do pracy, i 427, zakończonych wyzdrowie
niem zupełnem. 
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Dnia 31 maja r. 1908 pozostalość wydo
bytego węgla. na kopalniach wynosiła34094 ctr. mtr. 

Rozchód węgla w maju roku 1908 wyno
sU 107 761 ctr . metr. i skladał się z pozycyi nastę
pujących: l) użyto na potrzeby wlasne kopalń 
7 948 ctr. metr., 2) sprzedano 99 813 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne ko
palń, składał się z pozycy i n astępujących: l ) 
opal dla pracujących, opalan ie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1882 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 6 066 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycyi nastę-

pujących: l) sprzedaż na kopalniach 33085 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 66 728 ctr 
metr. Wysyłka węgla drogami. żelaznemi według 
kierunków była następująca: w Królestwie Pol
skiem 65 694 cti. metr., za granicę l 034 ctr. metr. 

W maju r. 1908 w 5 czynnych kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudniony ch robot
ników wynosiła 551. Robotnicy odrobili 13 219 dnió
wek i zarobili 12 949 ru bli. Przeciętny ?.arobek 
jednego robotnika na dniówkę wynosił 98 k op. 
Wypadki nieszc>zęśliwe z robotnikami były 3, 
zakończone wyzdrowieniem zupełnem. }. H . 

RosyjsKi handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w marcu r. 1908-go. 

N a z w Y 

Wywóz 
Sól kuchenna 

osforyty mielone 
osioryty 

F 
F 
z 
w 

w kawalkach 
użle metalurgiczne 
ęgiel kamienny i 

Torf 
uda żelazna R 

R uda manganowa . 
alman 

koks 

w Y 

z Rosy i 

Óżne inne rudy i złamki metali 
G 
R 
s 
z 
s 
M 
o 
p 

urowiec w gęsiach i złamkach 
elazo różnych gatunków 
tal różnych gatunków. 
iedź różnych gatunków 
ynk 
laty na 
tęć 

opa naftowa 
R 
R 
N 
o 
w 
w 
w 
l\ 

afta . 
dpadki naftowe 
yroby z surowca 
yroby z żelaza. 
yroby ze stali 

faszyny i ich części 

t 

za 

Przywóz z zagranicy 
ól kuchenna 
użle Thomasa mielone 

s 
z 
I (amień litograficzny 

.• 

w o r ó w 

granicę. l 

; 

(pudów) 

do Rosyi. . 

l 

R ok 1907 Rok 1908 

Od pOCZt\tku Od początku 
Ma.rz~c rokn do Bl Marzec roku do 31 

mRrca l marca. 

T Y s l Ę u Y p u D o w 

l l 
2 3 I I 

9 21 5 s 
I5 61 - 5 

n g 526 432 828 
420 2 381 235 l ~59 

3 22 2 I2 
4 054 8g26 3 455 II 092 
2 364 l 9 270 I g8r 6022 

I 2 - 17 
22 6o 7 I7 
II 39 lO 372 

256 681 I34 35I 
I3Ó 142 I26 723 

13 37 I l 

- - - -
13 35 J8 49 

- 2 - -
- l I I 

3 343 9 137 I 699 7 413 
- - 33 412 

6 9 2 6 
20 46 24 48 

l 3 - I 
8 '7 7 I9 

26 93 24 74 
93 

l 
318 148 210 

4 8 - 6 
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Węgiel kamienny 

Koks 

przez komory morza Baltye.kiego 
8 " zachodniej granicy lądowej 
» " morza Czarnego 
" pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

przez 
przez 

komory morza Balt.yckiego 
komory zachodniej granicy lądowej 
pozostale komory . 

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

Siarka nieoczyszczon a w brylach . 
Siarka oczyszczona i kwiat s1arczany 
Antymon surowy . 
Antymon metali czny 
Rudy metaliczne . 
Surowiec z wy kły 

przez komory 

" " 
" z Finlandyi 

morza Bałty ckiego 
zaehodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez pozostale komory. 

Surowiec specy alny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckieg o 

" " zachodniej gra nicy lądowej 
" pozostale komory . 

Żelazo i stal sztabowa i wszelkie h andlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarneg o 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 
przez 'POzostaJ'e komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stal o w a 

przez komory morza Bałtyckiego 

" zachodrnej granicy lądowej 
,. » morza Czarn ego 

komorę w Moskwie 

l 94-1 
4 3Ó2 

5 
6oo 

Razem 68sr 

4 624 
2 J06 

-

l 2 265 
2) 

Razem 2 290 

'558 
732 

-
68 

4 
I 
6 
l 

-
l 

-
T 

l 

Razem 3 

4 
3 

-
Razem 7 

2' ) 

12 

I7 
I 
2 

26 
Razem 8t 

- · 

44 
23 
23 

l 

457 

5 253 988 4 688 
' 4 126 2681 12 046 

393 21 '386 
2 017 479 '346 

21789 416g r84i6 

'5 638 3014 13042 

5 557 1 ro6 5 ,g~ 

fu 28 212 
6ooo J381 4719 

6o 28 III 

6 122 I 437 s 042 

4011 692 2 323 
2 049 727 2 527 

62 3 6s 
141 '41 170 

'3 4 12 

4 l 6 

'4 I 9 
5 2 3 

2 3 4 
3 2 s 

- - I 

'3 - l 

T ·- 2 

T9 5 13 

5 3 rs 
5 I 7 
2 2 3 

I2 6 2-) 

63 '5 52 
32 17 36 
30 8 13 
3 - 2 

4 3 5 
6~ 

:> I2 54 

I95 55 JÓ2 

I -- I 

211 44 I75 
77 35 88 

73 8 6o 

5 2 5 
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z Finlandyi 
przez pozostale komory 

Miedź ł 
Glin t w wiórach, sztabach, prętach 
Nikiel 1 

i blachach 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Olów w plytaeh złamk ach 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 

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

Olów w blachach, rolkach i rura ch 
Cynk w plytach i zlamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej li czbie: 
z Niemiec 
" A nglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

Razem 

Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobrobion e 
Odlewy z surowca obrobion e 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 ll l lll do 6,25 rnm 

Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyck i ego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
• pozostale komory 

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

Narzędzia i lokorno bile rolni c ze 
przez komory morza Baltyclóego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
,. pozostale komory 

Razem 

Razem 

- l 
21 

112 

27 
-

l 

26 

6 

'4 
-

l 18Ó 

l 10 
30 

135 
-

6 
32 

31 
l 

-

4 
-

5 
6 
8 

'3 

lO~ 

125 
12 
.6 

7-1 

33 1 

175 
125 

l 

9 
l 

95 
~o 

26 
-
49 

l 200 

1908 

- l l l 

55 15 45 
42 1 105 374 

!00 22 8 J 

3 - 4 
l 3 6 

75 rs 55 

l O 2 8 
41 9 21 

- - -

382 94 458 

30 5 43 
JO l 24 130 
2-!0 s6 238 
- - 9 
24 7 17 
8-) 2 '> 99 

72 20 gr 

l l 7 
4 - -

lO 2 9 
- - -
24 13 39 
,g 6 22 
22 7 22 

4' 18 6s 

266 99 3l! 
329 14 r 475 

57 32 79 
s6 '5 6o 

1!8 68 154 
826 355 lI CO 

492 210 686 

249 34 249 

4 3 5 

'9 17 37 
3 l 4 

292 62 216 

90 26 95 
64 57 68 
2 62 65 

173 84 263 

62 1 291 7°7 

]. H. 
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Jrzemysł i~~IZIJ w Jlistwi~ IDSJ]słdetl w stJCZtmiw rok1 IIII. 
(Podlug danych Centralnego Biura statystycznego dla przemyslu i.elaznego w Rosyi). 

Surowiec. Styczeil r. 1908 1 41 6 3 421 
3 211 

3 123 
4 950 

3°44 

a) W państwie Rosyjskiem. » r. 1907 1 o98 

L my 

Marzec 
Kwieci ell 
Maj 

Czerwiec 
Lipiec 
S i erp i e ń 

Wrzesień 

Październ i k 

Listopad 
Grudz i eń 

::-:tyczeń 

r. 1907 
)) 

» 

)) 

r. 1!J08 

r. 190'7 
r. 1906 

'"· 1905 
r. 1904 

Wytwórczość 

tysięcy 

12 s6o 
14 6o2 

'3 486 
15 003 
1..f654 
14 s87 

14 °75 
'4 385 
15 OÓ7 
q8o6 
14915 
l j 178 
13 785 
I l 550 
l ) 032 
14 595 

Zapasy. w koń -
CU Dll9Slł\Ca 

pudów 

48 140 

47 029 
47 492 

46 853 
47 sgo 
47856 

47 008 
46614 

44 470 
43693 
44 59o 
45 450 
496o4 
48 os s 
48 665 
45 83 1 

Wytwórczośe surowca w państwie Rosyjskiem 
w styczniu r. 1908 poclnir)sla się ponad poziom 
przeciętnej wytwórczości miesięcznej r. 1907. J ed
nocześn ie jednak miesiąc sprawozdawczy znamio
nuje -zmniejszen ie si ę r ozchodu surowca na sprze
daż w porównani 11 z g rudniem roku ubiegłego. 
W porównaniu do wytwórczości surowca lat ubie
głych wytwórczość w 1niesiącu sprawozdawczym 
dosięgła najwyższego poziomu, nie wylączając na
wet roku 1904, który, jak wiadomo, byJ r ekordo· 
wyru dla przemysiu żelaznego w państwi e Rosyj
skiem. Odnośnie zapasów suro wca w państwie Ro 
syjskiem w końcu stycznia r. 1908, to byly one co
kolwiek większe od zapasów surowaa w końcu 
roku ubiegłego . 

b) W Króiestwie Polskiem. 

Wytwórczość 
Zapas~ w_koń -

c u mteSH\Ca 
tysięcy pudów 

Luty r. 1907 l 056 3 104 
Marzec » l 490 3277 
Kwiecień l 447 3·11 l 

Maj » l 765 3910 
OZerwiec l 676 4°77 
Lipiec l 6g7 3 836 
S i erpień » l 114 3 454 
Wrzes i eń 1 858 3 325 
Październik » l 438 3041 
Listopad ~ 1 581 3 168 
Grudzień » l 167 3 306 

r. 1906 849 
r. 11!05 1 987 

» r. 1904 1 835 

\Vytwórczość surowca w Królestwie Polskiem 
w styczniu r . 1908 powiększyła się znacznie w 
porównaniu z wytwórczością w styczniu r. 1907 
oraz z wytwórczością w miesiącu poprzednim, 
przewyższyła znaczn ie wytwórczość suro wca w 
roku 1906-ym, jedn akże była o wiele mniejszą od 
wvtwórczości surowca w roku J 905 i 1904. Zwięk
szy l się również rozchód surowca na przeróbkę 
i, pomimo zwiększenia się również sprzed aży su
row ca, powiększyly się nieco zapasy surowca w 
końcu miesiąca sprawozdawczego w porówn aniu 
do zapasów w końcu roku u biegłego. 

Półwyroby żelazne i stalowe. 
a) W państwie Rosyjskiem . 

Luty 

Marzec 
K ;v i ee i eń 

l\1 aj 
Czerwi ec 
Lipi ec 
Sierpilll'1 
Wrzes i eń 

Paźdz i e rnik 

Li stop~d 

GnidzieJ'! 
Styczei1 

" 

" 

r. l 907 

)) 

r. 1908 

r. 1907 

r. 1906 
r. 1905 

r. 190-! 

Wytwórczość 

tysięcy 

13668 
15 189 
121 91 

1.'1953 
14 179 
14886 
l :j l l l 

15 9o9 
16471 
l ) 460 
l2 0gD 
l 3 209 
13 o89 
12 139 

l 3 355 
'5 546 

Zapas:y w koń-
CU ID188lf\.C8o 

pudów 

12 667 
1:.! 350 
12 397 
11 983 
II 973 
li g61 
li 669 
12 075 
12 308 

12 574 
128os 
12 053 
12 l}S9 

9 11 9 
li 469 
10441 

Wytwórczość półwyrobów żelaznych i sta
lowych w pat1stwie Rosyjskiem w styczniu r. 1908 
przewyższyła ni eco wytwórczość pólwyrobów że
laznych i stalowych w miesiącu poprzednim jak 
równ ież i wytwórczość w styczniu r. 1907 i 1906, 
nie dosięgła jednak poziomu wytwórczości w stycz
niu r. 1905, a tern bardziej roku 1904. W ogóle 
wytwórczośq półwyrobów że laznych i stalowych 
w styczniu roku spr awozdawczeg o była mnie,iszą 
od wytwórczości voszczególnych miesięcy roku. 
ubiegłego za wyjątkiem miesięcy : stycznia, kwiet
nia i grudnia. Zapasy pólwyrobów żelaznych i 
stalowych w końcu miesiąca sprawozdawczego by
ły mniejsze od zapasów w końcu roku ubiegłego. 
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b) W Królestwie Polskiem. 

Luty 
Marzec 
Kwie~ień 

Maj 
Czerwiec 
Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

" 

r. 1907 

" 

" ., 
,, 

r. 1907 

" 
" r. 1908 

r. 1907 

" r, 1906 

Wytwórczośó 
Zapas;r w. koń-

OU m16Slf\C& 

tysięcy pudó,. 

I 8I8 r 388 
2035 1337 
2 112 I 4I5 
; 9I5 l 47I 
2 04-ł I 417 
2 o64 I 300 
2 254 r 250 
2 299 I 2gb 
2 I84 I 286 
zos8 l 571 
I 695 I s67 
l 87~ I 394 
I 916 I .'146 
l 619 ( 324 

" r. 1905 z 072 2 roo 
" r. 1904 z 371 r 477 
\V styczniu r. 1908 w zakładach hutniczych 

Królestwa Polskiego, przy wzroście wytwórczości 
w porównaniu z miesiącem poprzednim, daje się 
zauważyć w końcu miesiąca zmniejszenie zapasów 
pólwyrobów żelaznych i stalowych, co tłomaczy 
się, pomimo bardzo wyraźnego zmniejszenia się 
rozchodu pólwyrobów żelaznych i stalowych na 
sprzedaż, zwiększeniem rozchodu pólwyrobów że
laznych i stalowych na przeróbkę. Porównanie wy
twórczości pólwyrobów żelaznych i stalowych w 
Królestwie Polskiem w styczniu r . 1908 z prze
ciętną wytwórczością miesięczną roku poprzednie
go wypada na niekorzyść miesiąca sprawozdaw
czego, jak również wytwórczość pólwyrobów że
laznych i stalowych w styczniu szeregu lat po
przednich, za wyjątkiem roku 1906, była wyższą 
od wytwórczości w miesiącu sprawozdawczym. 

Wyroby gotowe żelazne i sta lowe. 
a) W państwie Rosyjskiem. 

Wytwórczośó 
Zapas;y: w .koń-
cu mtes u~cca 

tysięcy pudów 

Luty r. 1907 1 r 946 24 643 
Marzec 

" '3482 24840 
Kwiecień 

" 10878 22729 
Maj 

" I) 354 21 228 

Czerwiec ,, 12679 r96 12 

Lipiec ,, 12 735 19688 

Sierpień 
" 

J2887 I9 6os 

Wrzes i e ń 
" 

13 173 19 593 
Pażdziernik 

" 
'3 456 20400 

Listop:~.d 
" 

12 320 21 715 

Grudzień 
" 

9759 22 5~ 
Styczeń r. 1908 II 787 24407 

Styczeń r. 1907 
., r, 1906 

" 
r. 1905 

" 
r. 1904 

9972 
IOÓ2j 
li 063 
12 6g7 

23 2IÓ 
z6 246 

26 57' 
23 594 

Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w państwie Rosyjskiem, zmniejszona 
znacznie w grudniu roku ubiegłego, w styczniu 
roku sprawozdawczego podniosła się znowu pra
wie do poziomu zwykłego . Jednocześnie z tem 
należy zaznaczyć wzrost roz chodu wyrobów że
laznychist.alowych na przeróbkę a także i na sprze
daż. Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowyeh w miesiącu sprawozdawczym w po
równ aniu no wytwórczości w styczniu lat 1907, 

1

1906 i 1905 zwiększyła się nieco, natomiast byla 
o wiele mnieiszą od wytwórczości w styczniu r. 

1 1904. Zapasy wyrobów g otowych żelaznyc h i sta· 
lowych w końcu miesiąca sprawozdaw(;zego pod
niosły się nieco w porównaniu do zapasów w 
końcu roku 1907. 

b) W Kró lestwie Polskiem. 
Zapas ~· w koń· 

Wytwnrczość cu miesi&rca 
ty sięcy pudów 

Lu ty r. !!l07 l 6o6 l 929 
Marzec I 778 2010 
Kwiec i e ń l 75) 20I3 
Maj IOOg l 929 
Cze rwiec r 732 I 713 
Lipi ec ! 8r2 !887 
Sierp i eń ., l 367 l g63 
Wrzes ień l 727 2001 
Październik ,, l 61' ) 2043 
Listopad l 370 t gzs 
Grudzień l 2)4 2 0'' .l ) 

Styczcll r. 1908 I s84 2 '33 

" 
r. 1907 l 6s4 I gzo 

,. r. 1906 1·P7 l 707 
,. r. 1905 

l 533 1796 

" r. 1904 l 953 l 449 

Wytwórczość wyrobów goto wych żelaznych 
i st alowych w Królestwie Polskiem w styczniu r. 
1908 byla o wiel e wyższą od wytwórczości w mie: 
siącu poprzednim, nieco wyższą od wytwórczośc1 
w styczniu r. 1905 i 1906, natomi as t mniejszą od 
wy twórczośc i w styczniu r . 1907, a t ern bardziej w 
roku 1904-ym . Zapasy wyrobów gotowych żelaz
nych i stalowych w końcu stycznia r. 1908 zwię
kszyły się w porównaniu do zapasów w końcu r?
ku ubiegłego, p omimo jednoczesnego wzmożema 
się rozchodu wyrobów gotowych żelaznych i sta-
lowych na przeróbkę i na sprzedaż. 

J. H. 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w maju r. 1908. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" 

Surowiec 

" 
" 
" 

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

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

" 78-80% Mn 
krzemowy . 
krzemowo-zwierciadlany 

Razem 

Stare żelazo . 
Okruchy surowca 

Wytwór drugi A. 

Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 

" pudlowe 
Razem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków 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 
Szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 

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

l 
l 

w Y t w ó r 

Rok 1907 

IOd początku 
Maj roku do d. 31 

maJa 

p u 

54 6o6 l 750302 
l 502 226 4 253 317 

rs6 36s 177 234 
- 587303 
-- -
- -
- -
- -

- ·- -
- -

l 713 6g7 6 768 lj6 

5o878 270791 
26 131 116 l 24 

-- --
l 794 557 90)92 17 

120 255 736 ;oo 

l 914 8J2 9 795 917 

! 

<q 884 1 564 816 

14020 7' 6s2 

6o6 924 1 
l..t 78 

129 524 637 47° 

98 412 548 775 

8o s89 !87746 

'4' 6r 092 

14 l 142 

c z o ś ć z a p 

Rok 1908 
Dnia 31-go 

l Od początku 
1 

maja 

Maj roku do d. 31 r. ! 907 
maja 

D ó w 

54 832 ~63~0 159014 
864 935 4966763 2969013 
159827 l 870752 156 708 
-- - 392 rso 
- -- 64 'i70 

- - 24 478 
- -- 19 197 
·- - 47 263 
- l j22 20 559 
- - l 830 

l 079 594 6 202 107 

l 
3 854 782 

s8 359 357 s8s 462 703 
33 377 x66228 239°7 

- - I l 712 
l 89; 446 9 66o 248 1 2)6 529 

86 733 527 ogo 202 72 1 

l 982 179 10 187 338 1 470g62 

99828 sog s69 gr 2o6 

Ił 873 63 62j l 7' 8 

- 586 -
- lj -

III 701 573 795 9~924 

l '4 2j8 6x8 489 39 339 

13 638 181 540 187 316 
8 423 8 423 5 765 

255 4ÓO? 7 025 

461 

a s Y 

Dnia 31-go 
maja. 

r. 1908 

63 703 
2 s6r 488 

320 154 
415 320 

22 572 
28442 
7200 

35 x8 r 

7 355 
4032 

3 465 447 
569095 

52 58! 

6 161 
l 362 222 

321 078 

l 68g 461 

187 888 

4 846 

-
-

192 734 

79 004 

I 17172 
7 381 

933 
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Szyny kopalniane wagi mmeJ, niż 
8,32 f. na l stopę bieżącą 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe 
i profilowe 
resorowa i sprężynowa 
narzędziowa 

" cementowa 
Drutwalcowany okrągły i kwadratowy 

w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości więk· 

szej nad 3 mm 
Blacha żelazna i stalowa grubości od 

3 mm do M 20 włącznie . 
Blacha do krycia dachów żelazna i 

stalowa cieńsza od M 20 . 
Żelazo i stal uniwersalne szerokości 

od 150 do 600 11llll włącznie oraz 
żelazo do wyrobu rur 

Obręcze do kół parowozowych, ten
drowych i wagonowych oraz koł
nierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagono
we nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce wytłoczki 

od wyrobu obręczy 
Razem 

Wytwór czwarty. 

Wyr oby. 

' l 
42 704 i 

193 129 

69 6o6 

275 757 

31 314 

147676 6s3 790 

75 619 397 737 

15162 w6 l s6 

77 079 409 Ol 3 

l 671 ]66 8 761 gG1 

8g8868 
13932 

5o688 

l238g3 

51 175 

12 320 

87466 

l 546918 

458:;230 
;2887 

79468o l 

270 l l 9 

8;8830 

2-JÓ086 

95 246 

332 744 - - - -
8og8 277 

141721 

l 425 363 
3 421 

!69 

732 

35 431 

ss s8o 

27 jll 

49349 

468gg 

32 2!6 

II 053 

l 940 )22 

l 454 352 
6404 

165 

599 

24 774 

40 543 

35 8!8 

38°33 

9 36o 

7 gD2 

2 8g]8'4 

Rury ciągnione spawa11e 
Złączki i podkładki . 
Okucia różne 

72471 34829o 230ÓO 242955 7 ' 54' ]6°24 
97 g88 648 039 l; l 284 go8 674 108 348 14 l 993 

1171 17844 348; 25684 1 15ÓI 1849 
__ t_:._7_,_::_9...:...4_

1 
_ _ ,_8_::_3_6-=-3r._, 1 t77Gr J 86oss \ 12955 

1 
lt95'P Gwoździe maszynowe i szynowe 

]:{azem r88824 1 rg78c9 1 195590 l 12b3368 194405 \ 231862 

W maju r. 1908 liczba ogólna zatrudnio
nych robotników wynosiła 16 126. 

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 rnr i żelaza w So>mowcu, Towarzystwo Sos
nowieckich fabryk rur i żelaza w Zawierciu, 

walcownia Milowice, zaktady Starachowickie, N~e
tulisko, zakłady B odzechowskie, huta Pus~lnn, 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w. N1wce: 
Stąporków, '1'-wo Poręba, Ruda Malemecka I 

Sielpia. . 
Zakłady Niekłań i Kamienna pomimo wJe

lokrotnych upominań się o dane statystyczne żad
ny ch wiadomości nifl dostarczyły. 

}. H. 

j rzegfąa frreratury górniczo,_, nutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Glfickauf (1908). N!! 14. al R. Scharf E!w- ~ silników skraplaczowych. Zastosowanie silników 
nomicz ne sposoby wytwarzania . i użytkowania pa~y wyd~chowych wraz z użytkowanie~ pa.ry odlo
w kopalniach soli potasowych (c. d.). Zastosowame toweJ. Centralna stacya wytwarzama s1ly przy 
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użytkowaniu pary odlotowej. Porównanie paro
wych i elektrycznych maszyn wyciągowych. b) 
Baum. Węgiel i żelazo w Ameryce Pólllocuej (c. d.). 
Opis złóż węglowych w stanach środkowych: Illi
nois, Indiana i Kentucky. Złoża w Górach ~ka
listych w Montana, Idaho , nad oceanem Spokoj
nym i w Kanadzie. c) F. Hage, ,w,m. Zegary 
kontrolujące w .r:astosowalliu do kontroli slużb_v wen
tylacyjnej. Badania, dokonane w kopalni Sham
rock I JII, wykazał'y nieużyteczność zegarów kon
trolujących. Najlepszą kontrolą jest częsta obec
n ość techników górniczych. d) Samopiszqc_v przy
rzqd do mierzenia s.r:ybkości wyptywu pary. Próby, 
wykonane przez Towarzystwo kotłowe kopal1'1 
węgla okręgu Dortmund , stwierdził'y wielką uży
teczność przyrządu Hall wachsa w zastosowaniu 
do kontroli kotłowni. Przyrząd daje al·solutnie 
ścisłe dane o zużyciu pary, umożliwi a ciągł'ą 
kontrolę k osztów wytwarzania pary, wydajności 
każdego kotla i palacza, brak pary w źle działa
jącej kotłowni . e) Średllie .sarobki robotuików, pra
cujqcych w pr.r:e myśle górnic.r:ym w Prusach w r. 
1907. Tablice, zawierające średnie zarobki robot
ników różny0h kategoryi w poszczególnych okrę
gach górniczych w r. 1907, i porównanie ich z 
danemi za r. 1906. f) Pnewóz .r:apomocq lokollw
tyw almmulatorowych. W kopalniach F rei e V ogel 
i Unverhofft kosztowny przewóz zapomocą koni 
został zastąpiony przez przewóz lokomotywami 
akumulatorowemi g) Zaporv pochylniaue w ko
palni AleiO?saJtder p od Klei1l-f{ulltschutz. Chodniki, 
wychodzące na pochylnie, zamykane są przez za
pory ruchome, obracające się na osi i zamykają
ce dostęp do pochylni podczas przew ozu po niej. 
-Gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia wózków z 
pochylni do chodnika lub odwrotnie, na pochyl
nię opuszcza s ię zapora, która ciężarem swym 
naciska na zaporę w chodniku w ten sposób, że 
krótszy jej koniec opn~zcza się na dół, dłuższy 
zaś podnosi, otwier<ljąc dostęp do pochylni. 

N2 15. a) R. Scharf E!~ono11tic.sne sposoby wytwa
rzania i użytkowa11ia pary w l.:opaln[ach soli potasowych 
(dok.). Ekonomiczne użytkowan ie pary odlotowej. 
Zastosowan ie silników parowych o nizkiem ciśni e 
niu. Zastosowanie turbin parowych o wysokiem ciś
nieniu. Kon t rol a wytwarzania i zużycia pary. b) 
Baum. Węgiel i żelazo w A ·ner_vce Pótnocnej (c. d.). 
System prowadzenia kopalń węgl a kamiennego. 
Statystyka wypadków nies:zczęśli wy ch. Mieszka
nia dla robotników. Sposoby prowadzenia r obót 
górniczych. Zastosowanie maszyn wrębowych. 
c) Próby i uleps.'denia 1v kopaliliach węgla kamien
nego we Francyi Pólllocnej ·w r_ 1906. d) Un.:q
dzenie do odprowadzallia dvmu z pieców koksowvch 
w kopalni Mallsjeld. Firma Otto i Sp. w Duhl
hauRe n opatentowała urządzen ie do usuwania dy
mu z pieców koksowych, s kładające s i ę z przewodu, 
umieszczonego na całej długości bateryi pie.ców 
koksowych. Przewód połączony jest z kominem sta-

le, z piecami koksowemi lączony jest w miarę 
potrzeby. 

N<> 16. a) Hecker . Postępy w dziale obudo
wy chodników. W kopalni Deutscher Kaiser pod 
Harobornem dokonano prób nowych stempli że
laz nych pomysłu Mommertza. Stemple, wy kona
ne z żelaza kątowego, posiadają zamknięcie kli
nowe, skutkiem czego pod wpływem wzrastają
cego ciśnienia stropu zamykają się coraz mocniej. 
Baclania wytrzymałości na ciśnienie, wy konane 
zapomocą prasy hydraulicznej, dowiodły wyższo
ści stempli klinowych nad zwykłymi, wy konany
mi z rur żelaznych (pat. Sommera). Stemple ela
styczne Schmalenbacha składają się z dolnej rury 
żelaznej, otrzymanej przez zlączenie klamrami 
d wó0h kawalków żelaza, mającego kształt litery 
U Rurę do polowy wypełnia się kawalkami 
drzewa, które nadaje stemplowi ela styczność. 
Górną część stempla stanowi szyna żelazna. Ela
styczny s te m pel N ellena z Essen sklarła się z ru
ry żelaznej, wypełnionej w trzech czwartych ska
lami plonnemi; górną część stanowi krótki stem
pel drewniany. Mając na względzie możliwie 
naj większe ograniczenie zastosowania drzewa w 
kopalniach, Nellen proponuje używanie stempli z 
kamienia sztucznego, wytwarzanego z mieszaniny 
70% skal płonnych, 27% ziarnowanego żużla wiel
kopiecowego i 3 ~6 wapna. Kamienie mają postać 
cylindrów długości 20-35 cm. Wytrzymałość ta
kiego kamienia sztucznego ma być wyższą, ani
żel! cegły. Celem narłania stemplom elastyczno
ści pomi r,: dzy k amienie układa się warstwę torfu 
grubości 5 cm. Dla wzmocnien ia stempla i nada
nia mu wytrzymałości na ciśnienie boczne zabez
piecza się go rurą z blachy żelaznej, skladająeej 
się z dwóch połów, złączonych klamrami. b) 
Ba~tJn. Węgiel i żelazo w Ameryce Pólnocnej (c. d). 
Sposohy odbudowy, stosowane w kopalniach an
tracytu w Pensylwanii. Przewóz, sortowanie i 
koksowanie węgli kamiennych. c) Zastosowanie 
podwójuei liny do podnos.r:euia i opuszczania klatek 
w t. z . kominie (szybie wewnętrzn_ym) wys ,f.-?ści 8 0 
m . W kopalni F r ei e Vogel i U nverhofft celem 
usunięcia ślizgania się liny po kole linowem za
stosowano linę podwójną. Lina przechodzi przez 
bloki; umieszczone nad klatkami wyciągowemi, a 
następnie przez koło linowe, na którem są d w a 
wyżłobienia. Z powodu obecności bloków lina 
zawsze j est równomiernie obciążona. 

NQ 17. a) Hoernecke. Próby zastosowania ma
szyny LVrębowej systemu Sulliva.n Machinery Com
pany w !wpalni węgla Gottelborn. Dokon ane pró
by dowiodły, że w razie gdy przewody do po
wietrza ści eśnionego są dobrze ocynkowane i po
siadają średnicę nie mniejszą niż 80 mm oraz gdy 
zbiornik p owiet rza umieszczony jest u stóp po
chylni a przerwy w pracy ograniczone do mini
mum, wrębi arka przy ciśnieniu 5 - 6 at. jest w 
stanie w ciągu godziny wykonać 16 m wrębu. 
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Ażeby urobioną znaczną ilość węgla szybko do
starczyć do głównego chodnika przewozowego, 
należy zastosować rynny wstrząsane lub t. p. 
urządzeni a. Wydaj ność robotników zwiększyła 
się dwukrotnie. b) Bazun. Węgiel i żela z o w Ame
ryce Pólnomej (c. d.). Dane statystyczne o prze
myśl e koksowym w Am eryce. c) Ulepszenie lokomo
tywy benzyllowej. Stosując się do przepisów, wy
danych w Austryi a n akazujących wydobywanie 
co tydzień lokomotywy na powierzchnię celem 
gruntownego j ej oczyszczenia i wypróbowania, 
fabryka lokomotyw benzynowych Sch wartz i Sp. 
wykonywa lokomotywy tak małych rozmiarów, 
że mogą one być przewożone w klatce wyciągo· 
wej, j ak wó?:ki do przewożenia węgla. Również 
ulepszon ą została przepustnica dla benzyny iw o
dy; usunięty zo stał' karburator a zamiana benzy
ny w st<:~.n gazowy odbywa się w przepustn icy. 

NQ 18. a) Badania poró wnawcze maszyn od
wadniających. Towarzystwo dla dozoru nad ko
tlarni kopalń węgla okręgu Dortmund w Essen 
w ostatnich latach dokonało szeregu badań nad 
pompami tł'okowemi i odśrodkowemi o n apęd z i e 
elektrycznym. B adan ia wykazały, że sprawność 
pomp tłokowych przy normalnym stan ie wody i 
głębokości a~h, jakie os i ągmęto w Westfalii. wy
n osi 85-88°/0 , po,dczas gdy s prawn ość p omp od
środ kowych dochodzi zaledwie do 60-72%. P om
PY odśrodko we są bardzo czule na zmianę li c:;;by 
obrotów; pracują on e k orzystnietylko pr:~y okre
ślonej liczbie obrotó w. Zarów n,) do pomp tłoko 
wych j ak odśrodkowych można stosować te same 
kaHe i prądnice, lecz dla odśrodkowych moc sil
ni cy musi być odpowiednio wyższa. Należy mieć 
na względzie, że pompy o dśrodkowe zajmują ma
lo miejsca , są zn acz nie tańsze i mniejszy jest 
koszt ich utrzyman ia z powodu oszczęrlności na 
smarze, a wartość ich jako pomp zapasowych ni e 
podlega zaprzeczen iu . b) Bau111. Węgiel i żela.e:o 
w Ameryce Pótnomej (c. d.). Spożycie węgla i 
stan r ynku węglowego w Stanach Zj edrJOczonych. 
c) ]iin!{st. Przemvst gór11iczo-hutlliczy ·w Sta nach 
Zjednoczonych ·w Iataell 1906 i 1907. Dane staty
styczne o wytwórczości i spożyciu ważniej s:;;ych 
wytworów przemysłu górni czo-hutniczego. 

Oesterreichische Leitschrift fiir tierg- und 
Hiittenwesen (1908). NQ 19. a) }. v . Ehrenwertlz. 
TV spra·wie obline11i11 profilów wielkopierowvclz. 
·wskazówki do wyliczania pojemności i głów
nych wymiarów wielkiego pieca. b) TV Foltz. 
Rynek węglowy i metalowy w l;:wietniu r . 1908. c) 
TVytwórc.zośG' węgla lwnziellnego i brmza,t11ego w waż
niejszych l<raj<~ch. D ane statystyczne o il ośc i i 
wartości wytworzon ego węgla. d) Hl~vtwórczość 
najty i rnineralów bitulilicz nych <::.~ 1vażlliejszych kra
jach. e) Wytwórczość miedzi na kuli z iemskiej. 

NQ 20. a) A . . liiillner. Hutnictwo ~elazne 1u 
okresie czasu od V-go do XIII-go stulecia (pocz.). 
St reszcze nie dzieł'a, z11ajdującego s i ę pod prasą 
a zawierającego historyę żelaza w krajach, nale-

żących do Austryi od czasów naj daw niejszych do 
pierwszych lat XIX stulecia. b) O. Suess. Nieco 
o rat01unictwie w Anglii i o wypadku 1tieszcześli
wym w Hamstead. Projekt ce ntralnej stacyi' ra
tunkowe.i w Anglii północnej. \V ezwanie wyna
lazców i wytwór ców przyrzą_dów ratunkowych 
do konkursu celem wy boru naJ Odpowiedniejszeg o 
pr:;;y rząd u dla stacyi ra tunkow ej. Opis wypadku 
nieszczęśliwego w H amstead. c) Wvtwórczość su
ro wca i stali we Francyi w r. 1907. 

NQ 21. a) A. Hager. Formowanie 1nechmzicz-
7le i nws.zyny formierskie, opatentowane przez B on
villai1la i Ronceraya. b) A. J!ullner. llutllictwo że
lazne w okresie czasu od V-go do XIII-go stulecia. 
(dok.). c) Przemyst gómiczo-hutniczy w P rusach w 
1' . 1906. D ane o l iczbie zakładów przemysłowych 
oraz il ości i wartości wytworó w. 

NQ 22. a l J. Meyer. Barfa11ia 11ad belłzynowe
mi lampami bez pieczelistwa ze szczególllem U1uzględ
llieniem lampy Fill!mgera (pocz.). Lampa Fillun
ger a zapala się przez tarcie pyroforyczn ego stopu 

1 żelaza z cerem (700JoCe i 30°/0 Fe) o ost r o nacię-
1 ty krążek stalowy. Skutkiem obracania krążka 

1

1 wydzi e l ają się iskry, któr e zapa l ają lampę . Ce
lem zbarl an ia zdoln0ści zapalania mieszaniny ga
zu oświetlającego albo ziemnego zapornocą iskier, 
wydzielarych przez przyrząd Fillungera, czy nio
ne były liczne próby, którfl dowiodły, że gaz 
oświ etl aj ący zapal ał się za każdym razem, g az 
ziemny zaś 90 r azy na 100, o il fl sztyfcik zapal
ni czki dostatecznie silnie byl naciskany na krą
żek stalowy. b) C. Jfichenjelder. Nowe środki prz e
wozowe w lwiach .?elaz 11ych (pocz.). Ogólne uwagi 
o zn acze niu przyrządów, używanych do przewo
zu i wyładowywania materyalów. Opis podnoś
nika mostowego do wyładowywania mat eryaló w 
ze statków . c) Wytwórczość zlota w różnych !;:ra
jach ·w latoch 1905 i 1906. d) O zjawiskach che
micznych, z achod:.qcyc!z podczas prażenia b~vszczu 
otowiu z l~amieniem wapiennym.. Opis badań , do
konanych przez Weillera celem wykazania, że 
podczas prażenia między inn emi ma mi ejsce re
ak cya n astępująca: PbS+CaO=CaS+PbO. 

NQ 23. a) Ropalnia dya111entów Towarzystwa 
de Beers 1v J<apla11d de. 'I'o warzystwo posiada w 
okoli cach miasta Kimberley pięć kopalń dyamen
tów: Beers, K imberl ey, Dutoitspan, Bulfon tein i 
W esselton. Dyamenty występują w brekczyi, 
zwanej ziemią niebi es ką. J est ona niewątpliwie 
pochodzen ia wulkani cz nego i s kład a s i ę z oliwi
nu, zaw i e rającego okru ch y innych skał'. Ziemia 
nie bieska \vypeł'nia kominy albo in aczej kratery 
średnicy 200- 300 111. Głębokość szybów docho
dzi do 2 500 stóp. Zi emia, wydobyta z szybu, 
jest twar da j ak p iaskowiec, lecz po:;;ostawiona na 
zwalach pod działaniem deszczu i słońca, rozsy
puje s i ę na proszek . Wówczas podlega płuka
niu, przyczem 99% ziemi zos taj e usunięte. Osta
teczne sortowan ie od by wa się na sitach wstrząsa
nych, których powierzchnię stanowią żelazne ply-
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ty żłobione, pokryte grubą warstwą tłuszczu, do ności gazów i powoduje wybuchy z następstwa
której przylegają dyamenty . Oddzielanie dy ;t- mi, podobnemi do ty ch, j a kie mają miejsce sk ut
mentów od tłuszczu uskuteczni a s ię przez stopie- kiem wybuchu gazów. Co si ę tyczy przepisów, 
nie tego ostatniego. D awniej ostateczne sortowa- mających na celu ochronę od pyłu i jego skut
nie wykonywano sposobem ręcznym. W r. 1905/6 ków, to sprawa zagranicą przedsta \vi a s i ę jak na
ogólna wytwórczość k opalń wyniosła 2213890 k a- stępuje: W Anglii ze względu na znaczne trud
r atów wartości 5 607 718 funtów szterlin gów. Ko- nośc i techniczne. wysokie koszta, obawę przed 
palnie zatrudniają 3133 robotników bialych i chorobą robaczą (anky lostomiaris) i niepew n ość 
20 000 miejscowych. Liczba wyp adków nieszczę- co do sku tków, skr apiani e wodą ścian chodnikó w 
śliwych, zakończonych śmierci ą, w roku sprawo- nie jest obowiązkowe. W Belgii niema dotąd w 
zdawczym dosięgła 58. b) J. .lfever. Badrlllia nad tym względ zie żadnych przepisów specyaln ych. 
benzynowen/i lampalil i bezpiec::młstwo :5e szczegół- W N iemczech skrapiane wodą jest obowiązkowe 
nem uwzględnienie n lamp Fillungem (dok.). Po w niektórych ko palniach; niekiedy jest ono sto
stwierdzeniu tego, że gaz ziemny zapala si ę z sowane zbyt gorli wie ze szkodą dla zdrowia ro
łatwością od iski er, wytwar zanych przez stop botników·. W Aust.ry i przepisy wymagają stoso
ceru z żelazem, wykonano szereg pr ób nad l ampą wania materyałów wybuchowych be7.piecznych 
o podwójnej siatce p rzy szybkości prądu powie- w kop alniach, zaw i erających dużo pylu. Komisya 
trza 3 m i 8°/0 zawartości CH4 . - P róby wykaza- fr ancuska jest zdani a, że nal eży przeprowndzić 
ły, że plomień nie przechodzi przez siatkę . Na- poważ n e badan ia laborato ryjne ce lem określenia 
stępnie wykon ano p rzeszlo 400 prób nad l ampą o sposobu oz naczan ia pyłu , zawieszo nego w powie
poj edynczej siatce z taki m samym wynikiem. trzu, określenia wpływu zawartości częśei lotnych 
Lampy z zapal ni ezkami FilJunge ra są ekonomicz- '" węglu na stopień jego zapalności , porÓwllanie 
ne w uży ciu, gdyż sztyfcik stop u ceru z żel azem szybkości destylacyi węg l a o różnym i jednako
wystarcza na cały rok. Próby nad lampami W olf- wy m składzie chemicznym, określen ie wpływu 
f a o zapal niczce z masą wybuchową wykonano ciaJ, zmieszanyc h z pyłem węglowym, i t. p. 
5'(2 razy, przy czem raz tylko płomień lampy Obok tego na leży wykonać w kopalni wszelkie 
przeszedł przez s i atkę. c) C. Michenfelder. Nowe możliwe doświadczenia celem poznan ia: l ) wpły
środlli pr.eewo.sowe w hutac/t żelaznyc/t (c. d.) . Opis wu róż nych materyałów wybuchowych na różne 
przyrządów do samoczy nn ego ładowania matery a- gatun h pyln, 2; wpływu gazów wy lmchowycll i 
łów do pieca wielki ego, wykonanych >v fabryce 3) sposobu przewietrzania. Ilość pyłu w danej 
pod firmą Benhem i K eetmann w Duisburgu. kopaln i za l eży od sposo bu odbudowy, zastosowa-

Bulletin de la Societe de )'Industrie mine- ni a wrębi arek udarowych i p rzewozu węgla w 
raJe (1908). Zeszyt 2. a) G. Beuret. Pogtębia- wózkach drewn ianych. Zmniejszyć ilość pyłu 
nic szybu w Snncv. Pogłębian i a szybów, wyko- można: l ) przez zastosowanie takiego sposobu 
nane dotąd w okręgu Briey. Wybór sposobu p o- 1 odbudowy, p rzy którym węgiel najmniejby się 
głębian i a. Maszyny wyciągowe i wodoc i ągowe, ' kruszył; 2) ogra niczając zastosowanie wrębiarek 
używane przy poglębiall iu . Przewietrzanie. Prze- l ud arowyc h lu b też stosująe środki , które zapo
chowywanie dyn am i tu: Obudowa szybu. Poglę- bi egłyby r ozprzestrzenianiu się pyłu, wydzielają
bian ie szybu w warstwac h, obfitującyeh w wodę . cego się poclrzas wykonywania wrębu; 3) do prze
Urządzen i e do smarowan ia pomp elektrycznyeh wożenia węgla używać wózków blaszanych, i 4) 
wiszących. b) Sai11te Claire Deuille . Spra wo.sda- zabezpieczając szyb dla powietrza wchodzącego 
n ie lzomisyi do bndml nad podsadelzq 1 do le). Od bu- od pyłu węglowego, wydzielającego si9 z sortow
dowa po ld:adĆl\v węg l a z podsadzką zapomocą za- ni. Pył w kopalni z najd uje się bąclż w sta nie 
mulania "\\> kopalniach Marl es, Courrieres, Escar- zawieszon y m w powiet.rzu, hądż osiada na ścia
pelles i Lens. Z astoso wanie żużla ziarnowanego nach i budynku, two rząc m niej lu b więcej grubą 
i skał płonnycl~ w kopalniach Salzer i Nemte lc warstwę . .Pi erw szy jest szczególniej niebezpiecz
Z amulan ie na Sląsku Górnym w kopalniach F er- ny . Pyl z węgla gazowego przedstawia większe 
dynand, Got~hard i Mysłowice. Z amulanie w ko- · niebezpieczeństwo, aniżeli z węgla suchego. Naj
p alniach na Sląs ku Austryackim. Uwagi, doty- lepszym środkiem przeciwko gromadzeniu się py-
czące urządzeń w ró żnych kopalni ach. c) J. Di- łu, zawieszonego w powietrzu, jest dobre prze

dier. Sprawozdanie lwmisyi, powolanej do bada/z wietrzan ie. Co się tyezy pyłu, już osiadlego na 
11 ~1d mnteryatan'li wybuchowymi i pylem węglmv_vm, .

1 
ścianach chodn ików, to można go uezynić nie

Na wstępie sprawozdanie zawiera zestawienie wy- szkod li wym przez częściowe skrapian i e chodni-
ników badań, dokonanych zarówno we Francy i , ków. w: K. 
j ak za granicą, celem określenia warunków, w j a- i Gazeta Przemysłowo - Handlowa. NQ 28. 
kich pyl węglowy przedstawia niebezpieczeństwo , 1 j an Dnwclwwsld. Projekt reformy prawodawstwa 
rozmiary tego niebezpieczeństwa i środki zapo- akcyj11ego. Komisya r ewizyjna. L. Neinschmidt. 
biegawcze. B adania te ustaliły, że pyl węglowy l Opodatko ivwtie prz emystu wobec sa11wrz qdu. He,zryk 
zapala się od plomienia, powstającego przy wy- Kaden . Zllaczenie gospodarcze systemu czelwwego. 
strzale materyału wybueh owego nawet w nieobec- K . Bankie wicz. I zby handlo wo- przemyslowe. I zby 
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handlowe. Zakres działalności izb. Związek wło
skich izb handlowych . Szwaj car ya. Wiadomości 
bieżqce . Zakaz wywozu rudy żelaznej przez ko
mory w Królestwie Polskiem. R.ronika. 

NQ 29. }a11 Dmochowski. Projekt reformy 
prawodawstwa al~cyjne~o. Zamknięcie i likwida
cya towarzystwa akcyj nego. O podatku przemy
słowym. Rozpatryw anie w Sen acie Rządzącym 
spraw, dotyczących państwowego podatku prze
mysłowego. G. M. VIII kongres międzynarodowy 
architektów w Wiedniu. K. Ba11kiewicz. l z bv han
dlowo-przemysłowe. Belgia i Hol and ya. f,Viadomo
ści bieżqce. Kronilw. Wytwórczość surowca w 
Niemczech w r. 1907 wynosiła 13 045 760 t. 

zagranicznych ceny rosyjskich wytworów nafto
wych spadają. Naftę rosyjską rug uje nafta ame
rykańsk a , galicyjska i rumuńska . R ynek żelazny. 
Wytwórczość surowca na kuli ziemskiej wyn osiła 
(w tonn ach): 

Stany Zj ednoczon e 
Niemcy 
An gli a 
Francy a 
Rosy a 
Belgia 
Pozos tałe kraj e Eu

r opy 
K anada 
Pozostale kraje 

r. 1906 

25 712106 
12478067 
10 210178 
3 319 Oi\2 
2700000 
1431160 

2023 700 
550618 
650000 

.Razem 59 074 861 

Wytwó rczość żelaza zlewnego 
skiej w_ynosiła (w tonnach ): 

Stany Zjedn oczone 
Niemcy 
An g lia 
Belgia 
Fran cy a 
Rosy a 
Pozo stałe kraj e Eu

ropy 
Kan ada 
Pozostałe kraje 

r. 1906 

23 772 506 
11135 085 
6565670 
18!5 660 
2 371377 
2500000 

1170 500 
515200 
420000 

Razem 49 636 998 

r . 1907 

26193863 
13 045960 
10 082638 
3688949 
2800000 
l 427 940 

2 325220 
590444 
625000 

60 680 014 

na kuli ziem-

r. 1907 

23 733 391 
12 053 632 
6627112 
1183500 
2677 805 
2700000 

1286 600 
516300 
405000 

51183 340 

Promyszlennost' i Torgowla. NQ 14. Prze
mysl cukro·wniczy . Budżet pm:Zstwowy na r. 1908. 
Jlfowa cz lonka Rr~dy Państwa profesora Wasil/ewa
o polityce jinan~owej. Proje/;:t przepisó·w o komisyo
nerach. S t,zn elconomic.eny Niemiec w r. 1907. }. 
Rummel. Taryfy leo lejowe i żegluga handlowa. 
S. F armakowsld. Niesko Jłczo 11a filautropia. Zjazd 
ziemstw postanowił utworzy ć związek w celu do
konywania zbiorowy ch zakupów blachy dachowej. 
Narzekania na drożyznę żelaza są niesłuszne. Zysk 
zakł::tdów metalurgicznych wy nosi zaledwie 10-
15 kop. na pudzie, co daje 31

/ 2 - 51
/ 2 ~ zysku od 

kapi tału zakładowego. Zmniejszenie kosztów wła
snych blachy dachowej byłoby możliwem dopie
r o po usunięciu tych warunków nienormalnych, 
które wpływają uj emn ie na przemysł żelazny 
Uralu. W razie zniesienia da przemysł uralski 
będzie zniszczony i ro botnicy stracą 24 miliony 
rubli roczn ego zarobku. Handel żelazem, organi
zowany przez zi emstwa, powinien opierać si ę na 
zasadach handlowych. Ry11ek uaftowy. \\"ytwór- Ceny żel aza na wszystkich rynkach spad ają. 
czość nafty w Baku nie powięk sza się w porów- Rosya zaczy na grać rolę poważn ego czynnik a w 
n aniu z r okiem u biegłym; nie powiększa si ę rów- ~ mi ędzyn arodowym handlu żelazem. Do Anglii 
nież wywóz. Ceny nafty spad a.i ą . Na rynkach wysy ł ane są szyny z Rosyi. K. S. 

O~krycie rudy ~elazne.i. V! myśl § 26 ~n- J cz,y : n~ p~łnoc z g run tam i .włościańskim~ ws1 
strukcyt o zas tosow amu art. 334 1 415 ustawy gor- Mterzęc1ce 1 Sadow e, na wschod z gruntarot ws1 
niczej inżyni er okręgowy okręgu Będzińsk i ego Sadowe i Toporowice, na południe z g run tami wsi 
ogłasza, że na mocy odkr ycia ru dy żelazn ej , do- Dąbe, Gołąsz.a i Nowa Wieś, 11 a zachód z gruntami 
konanego d. 12 maj a r . 1908 przez p. p. T EODORA włości ,lńskimi wsi N owa Wieś i Sadowe. Dnia 21 
SKAwiŃsKJEGO i J uLIANA GRABIAŃs KIEGO na gruntach sierpnia r. b. o godzinie 101

) 2 r ano w biurze inży nie
PIOTRA BIAZ..ASA i zaświadczonego d. 29 maj a 1908, r a okręgowego okręgu Będzińskiego (w Dąbrowie) 
Częstochowskie Towarzy stwo górni cze stara się będą rozpatry wan e zarzut y i protesty przeciwko za
o uzyskani e nadani a górniczego "Bi ałas Sadowe I " twierdzeniu projektowanego nad ani a, o ile przed t er
przestrzeni 250 000 ~ążn i kwadratowych dla wy- minem powyższym będą on e zgłoszone. Interesowa
dobywania rudy żelaznej na g run tach włości ań- ni Illogą do dnia 2 września r . b. rozpatrywać w 
skich wsi Sadowe, N owa Wieś, Dąbe i Gołąsza w biurze in ży niera okręgowego plan i rej estr parnia-
powiecie Będzińskim . Pomienione nadanie gr an i- rowy p omienianego nadania górniczego. S. 
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Bitans Towarzystwa Starachowickich za
kładów górniczych. W M 27 Wiestnika Finan
sow, Promyszlennosti i Torgawii z r. 1908 ogłoszo
ny został bilans Towarzystwa Star ac howicki ch 
zakładów górniczych za rok 1906/7 (za czas od l 
października roku 1906 do 30 września r. 1907). 
W roku sprawozdawczym Towarzystwo osiągnęło 
zysku czystego 1129 rub. a łącznie z pozostalością 
zysku z roku poprzedniego w sumie 2641 rub., ra
zem 3770 rub.; sumę tę postanowiono zaliczyć do 
zy sków roku nas tęp n ego. Stan czynny bilansu 
składa się z pozycyi n astępujących: majątek nie
ruchomy 4560326rub., zapasy wyrobów, materya
łów i inwentarz 1303333 rub., depo?.yty 117674 
rub., kasa 3t'-186 rub., dłużnicy 230079 rub.,wydat
ki, polegaj ące umcrzeniu stopńiowemu 107 722 rub., 
r achunki przechodnie 10944 rub .; !"tan bierny: ka
pitał zakłado wy 2 250 000 rub., kapitał zapasowy 
l 016 781 rub., fundusz amortyzacyjny 1 936 389 rub., 
depozyty 117 674 rub. , wierzyciele 999 428 rub., 
sumy przechodnie 43 222 rub., zysk 3 770 rub. 

H. 
Bilans Towarzystwa akcyjnego walcowni 

Mitowice. W M 27-ym Wiesillika Fillaltsocv , Pro
myszlellnosti i Torgowli z r. 1908 ogłoszony został 
bil ans Towarzy stwa akcyj nego walcowni Milowice 
za rok 1907-y. W roku sprawozdawczym Towa
rzyst wo poniosło straty: cele użyteczności pul>lic?.
nej 850 rub., amortyzacya 32 113 ru b. , na wytwór
czości 90 221 rub.; zys ki : z rac hunku procentów 
l 871 rub., różnica kursu 318 ru b.; str ata netto na 
przedsiębiorstwie 120 995 rub. Stan czynny bilansu 
składa się z pozycyi n astęp ujący ch: nieruchomości 
474 020 rub. , maszyny 197 847 rub., maj ątek ru
chomy 4 104 rnb., ziemia 82423 rub. , kasa 533 rub. , 
papiery procentowe 19 878 rub., 7-apasy materya
Łów 146398 rub., zapasy wyrobó w 411023 rub., 
weksle 28 042 rub., dłużnicy 675 978 rub. , poręcze
nia wekslowe 12 030 rub ., strata 53 695 rub. (strata 
w roku sprawozdawczym 120 995 rub. - saldo 
rachun k u zysków i str at z roku 1906-go 67300 ru b.); 
stan bierny: kap itał ak cyjny 1 252 000 rub., kapi
tal zapasow.v 68 039 rub., lundusz dyspozycyjny 
191079 rub., dywidenda niepodniesiona 488 rub., 
ubezpieczeni e robotnikó w od wypadków ni eszczę
śliwych 47 29 1 ru b., delcredere 8 588 rub., wie
rzyciele 346 344 rub. , hipot eka 18 500 rub .. porę
czenia wekslowe 12 030 rub. , r achun ek bankowy 
161 612 rub. Na pokrycie sald a r achunku zysków i 
strat skreślono z kapitału zapasowego sumę 53695 
rub. B . 

Bilans Towarzystwa kopalni węgla Flora. 
W M 27 Wiest11ika Finansow Promyszlen11osti i 
Torgowli z r. 1908 ogłoszony został bilans Towa
;rzystwa akcyjnego kop alni węgla Flora za r ok 
1907. W roku sprawozdawczym Towarzystwo mia
ło wpływy: ze sprzedaży v:ęgla l 277 914 rub., 
procenty 9 494 rub. , różne l 050 rub.; wydatki: 
eksploa.tacya kop alni l 020 387 rub., utrzymanie 

administracyi i zarządu 59 327 rub., podatki i 
opłaty 24145 rub., prowizyo bankowe 1879 rub., 
dłużnicy wątpliwi 25 560 rub., zysk czysty osią
gnięto w sumi e 157 160 rub., które postanowiono 
podzielić w sposób następujący: na kapi tał zapa
sowy 7 858 rub., na fundusz amortyzacyjny 67 805 
rub., na dywidendę 53 625 rub. (5% ), na wynagro
dzen ie dla czło nków zarządu 2 787 rub., dla admiui
stracyi l 394 ru b.; z pozostalej sumy, po dodaniu 
r eszty czystego zysku z roku 1906 w sumie 3 154 
rub., skreślouo 25 000 rub. na dodatkową. amor
tyzacyę kopalni oraz urządzeń kopalniany ch, po
zostałość w sumie 1 845 rub. , postanowiono zali
czyć do zysków na r ok następny. Stan czynny 
bilan su składa się z pozycyi następujących: war
tość kopalń 530 986 rub. , budowle 96 885 rub., 
ziemia 11850 ru b., maszyny i przyrządy 320 235 
rub., majątek ruchomy 38 027 rub., materyaly 35 754 
rub., artykuły spożywcze 2 663 rub. , zapas wę
gla 874 rub., gotów ka w k asie oraz rachunki ban
kow e 294 707 rub., papiery procentowe 26 946 rub., 
dłużnicy 258 595 rub. , pozostające wpłaty na ak
cye 427 500 rub. , depozyty 88 011 rub., stan bier
ny: kapitał akcyjn y 1 500 000 rub., fundusz amor
tyzacyjny 216 312 rub. , kapitał zapasowy 18 026 
rub., wierzyciele 81 792 rub. , kaucya 86 611 rub., 
sumy przechodnie 69 978 rub., zysk w roku spra
wozdawczym 157 160 ru b., pozostalość zysk u z 
roku poprzedn iego 3 154 rub. H. 

Nowy sposób odlewania zapomocą maszy
ny V EF. DER A częśc i maszyn do pisania, liczen ia, 
zegarów, t elefonów itd. odbywa się przez wytwo
rzeni e próżn i w formie, do której doprowadzony 
metal wypełnia z nieznaną prawie dotąd dokład
nością najdrobniejsze zagtębiania, tworząc litery, 
czopki, ząbki, cienkie ścianki, nierówności, d ające 
karbowaną powierzchnię i t d. Do odlewu używa 
się specyaln ego stop u, w którym cyna jest głów
nym składnikiem; stop ten podlega pewnym 
będącym własnością wynalazcy procesom przygo
towawezym, by da! się użyć do zupelnio ni ena
g anny ch odlewów, .iedu akże maszynę VŁUJERA sto
sować mo7;na do innych także stopow ła two to 
pliwych np. metalu czcionkowego. Forma do od
lewów musi by ć z naj większą dokładnością przy 
gotowana, gdyż od le wy wykonywa się z dokła
dnością 1

/ 20 -
1

/ 50 mm, ta k by dały się używać 
jako części wymienne. I stotnie są one r.ak wybor
ne, że bez żadnej obrób ki wprost z maszyny mo
żna je zestawiać i np. pewne przyrządy do licze
nia bywają z nich sHadane przez kobiety, zupeł
nie bez współudziału mechanika. Maszyna robi 
dzi e nnie do 50 000 odlewów, pracuje wskutek te
go niezmierni e tan io, n adając się naturalnie tylko 
do masowych wy robów; odlewy poniżej 50 - 100 
tysięcy sztuk nie nadaj ą się do t ego rodzaju roboty 
z powodu bardzo kosztownej roboty formy. Metal 
VEEDERA ma wytrzymałość 10 kgfmm.2, niejest wra
żliwy na działanie atmosferycznych wpływów ani 
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wody, topi się przy 230 -260 °C, pozwala się 1 lub też The London Secretary Transvaal Chamber 
powlekać galwanicznie innymi metalami. Mając of Mines 202, 203 and 206, Salisbury Circus London 
bardzo obszerne pole zastosowania, nie nadaje się E. C. 
jednak do wyrobu części maszyn, podlegających Próby w niewielkim zakresie przyrządów wier
większym ciśnieniom, wielkiemu tarciu, wysokie- tniczych urządziło w r. 1907 jedno z pism zawo
mu gorącu. Czasopismo TechnicEne· d owych W Johannesburgu i po ich od byciu przy-

Statystyka wypadków w kopalniach węgla. ~na~ o nagrodę w ilości 2 600 fr. przyrządowi Gor-
W grudniu r. 1907 w kopalniach węgla w Stanach ona. P 1 zegląd Tec hniczny. 

Zjednoczonych straciło życie około 800 górników; Wytwórczość i zapasy surowca lejarskie-
katastrofa w kopalni węgla w Monongah (Wir- go i na przeróbki w państwie Rósyjskiem. 

Z apasy w koń-· ginia) pociągnęła sama jedna 344 ofiary. Wskutek 
zwiększającej się liczby katastrof zajął się tą spra
wą rząd Stanów i przedsiębierze kroki do możli
wego zmniejszenia . wypadków. .M.iędzy innemi 1 

postanowione zostało utworzenie biura górniczego, 

Okręgi Rok Wytwórczość cu roku 

które zająć się ma sprawą przepisów ochronnych 1903 
w kopalni aeh. Clarence Hill i \Valth er Snelling 11 ~00~ przeprowadzili w czasopiśmie Geological Survey Poludnie Rosyi v v 

ankietę, z której wynika. że liczba zabitych gór- 1906 
ników jest w Stanach Zjednoczony ch większa, niż 1807 
gdziekolwiekbądźindziej, jak to widać z następu
jącego zestawienia: 
Liczba górników, zabitych na każdy l 000 roczni e: 

Francya (1901-1906) 0,91 
Belgia (1902-1906) 1,00 
Anglia (1902-1906) 1,28 
Prusy (1900-1907) 2,06 
S ta ny Zjednoczone (1902-1906) 3,39 

Z powyższego wynika, że we Francyi zdarza się 
najmniej wypadków, pomimo że w wielu kopal
niach występują gazy wybuchające. 

W stosunku do wydobytego węgla w Stan ach 
Zjednoczonych wypada 6,04 zabitych na każdy 
milion tonn wobec tylko 4,96 w Belgii. 

Przegląd Techniczny . 

Konkurs na przyrządy wiertnicze w ko
palniach. Rząd Transwaalu w porozumieniu z 
izbą górniczą tego kraju urządza na wiosnę r. 1909 

Ural 

Moskiewski 

N ad wołżański 

)

1903 
1804 
1905 
1906 

' 1907 

1903 
1904 
1906 
1906 
1907 

l

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

konkurs na niewielkie przyrządy wiertnicze w ska
le. Typy rozmaite przyrządów takich o popę
dzie różnym będą dopuszezone: do przyrządów, 
pędzonych powietrzem, komitet dostarczy powie
trza o sprzężeniu 4,2-6,3 atm. manometrycznyc h. 

P ·~ . 1904 

)

1903 

OHIOCny l 190-
N ad bałtycki 190~ 

Warunki konkursu wymagają, aby usuwanie kurzu 
z przyrządów wiertniczych było samoezynne. Do-
świadczenia próbne rozpoczną si~ na wiosnę r 1909 K 'l p 

d 
. ro estwo ol-

i trwać bę ą sześć miesięcy: tymczasowe przed- skie 
wstępne odbędą się na powietrzu , poczAm wier-
t arki obeślą po różnych zakładach górniczych 
Transwaa lu, gdzie próbowane będą na wydajność, 
oszczędność, trwałość i t . p. Nagród wyznaczono 
dwie: glów na 100 000 fra nków i druga 26 000 h. 
O bliższe szczegóły zglaszać się naleiy pod adre- Razem 
sem: The Secretary Stope Drill Liompetition Trans-
vaal Chamber of Mines Johannesburg Transvaal; 

1\cJ07 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

,
1903 
1904 

,1906 
,1906 
1907 

p u d 0 w 

79 891384 
106 038 900 
98639 904 
97161 630 

106 437 033 

408(33 676 
40064496 
40 9646G7 
38104 306 
38416280 

6 747 732 
6632843 
6182636 
5 263146 
:!807 664 

1496 912 
789860 
7tl4194 
261494 
214285 

18 6G8 ~97 
2~669 696 
16 290087 
18288 614 
17 386 989 

146 667 001 
175186794 
160 861388 
169 068 989 
.167 261141 

4842108 
(j 629 326 
9 187 104 

11126 768 
7 323 647 

26163164 
2o 130 187 
23675191 
21 287 378 
24607 804 

3166 798 
2183191 
1320204. 
1468272 
1635 686 

2620329 
3771381 
2960377 
3676890 
1989614. 

6436834 
5 760880 
6 419 663 
6836946 
5457 655 

3080636 
4338:!29 
3344926 
3364647 
3209147 

46297 768 
46 813 394 
46 807 466 
47 739 791 
44123362 
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