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MIS (1 08 ). Dąb rowa, dnia 15 września r . 1908. Tohl V. 

Dokończenie , p. ;N; 17, str. 474. 

Płyn do utl~nienia siarkowodoru prz.):'goto- l . Zalączona tablic~ K~NDER~ wykazuje.ilości siar-
wano, rozpuszczaJąC 200 gr bromu w 4 htrach ki , otrzymane z uzyCiem 1 bez użyCia rury do 
kwasu solnego, rozcieńczonego wodą w stosunku spalań. -
l : 3, i d_odano doń małą ilość. r.ozteńczon.e~~ Z tablicy tej widać wyraźny wpływ stężenia 
kwasu .siarkowego w c~lu .usumęcia łędu, Ja 1 kwasu -na rezultaty siarki. Przy rozpuszczaniu 
powo.duJe rozpuszczalnosć Siarczanu barowego w metalu w kwasie solnym c. w. L19 rura do s a
k:v~sle solnym. Z kulkowym przy.rz~~em pochla; lań okazała się zupełnie zbyteczną, gdyż po w}ą
~naJącym połączono ~łuczkę, zawierającą 25 cm czeniu jej otrzymano rezultaty, różniące się 
Jedn?procentowego lOZ?zynu węglanu. sodowego. od poprzednich jedynie w granicach błędu. 
Ta 1lość węglanu alkalicznego była az nadto wy- . . . 
starczająf!ą, aby związać kwas siarkowy. wydzielo- Sąc~k1 z osadem BaSO. sp~la~o ~ stame ~11 -
ny po wyparowan iu nabromowanego kwasu sol- gotnym 1 be~ ~astępn~go użyc1a Jakiegokolwie.k 
n ego. Szereg ślepych prób wy kazał sumę siar- środka, _utlemające~o siarczek baru. P?kazało się 
czanu barowego wraz z ciężarem sączka 0,0062, pot~m, ze osad B.aS0 4, zebrany z .dwudziestu ozna
którą to ilość odejmowano od gotowych rezulta- czen, dal zaledwie słabe ślady siarkowodoru. 
tów si arki . 

Tablica KINDERA. 

l 
Średnia Średnia 

Ró~nica 
Znak l Bez rury Z rur" do między 

na. Moc kwasu do spa.luń ilość spa.la.ń ilość sposobami 
próbie proc, S s proc, S s operowa-

ni s 

100 cms k'wasu solnego J !!,140 0,140 0,140 0,141 +0,001 O " wody l O, 140 0,142 

c 

es 100 
" kwasu solnego f 0,128 0,135 0,137 0,1375 +O ,o (2 <i O 
" 

wooy 0,132 0,138 

' 
100 

" 
kwasu solnego j 0.125 0,124 0,1 31 0,1295 +0,0055 ~00 

" 
wody 0,123 0,128 

SW~ 
100 cmo kwasu solnego 0,112 O,HOo 0,115 0,113 +0,00:!5 o 

" 
wody 0,109 0,111 

100 
" 

kwasu solnego 0,075 0.0735 0,071 0,073 +O ,0005 200 
" 

wody 0,072 0,075 

W mareu r. 1907 przedsięwzięto doświadcze- 1 stężonego HCl przy powoi nem rozpusz-
nia na nowo i rozesłano członkom komisyj nowy czan iu 0,125 °/0 8 
materyał. Byla to średnia próba wiórków mo- rozcieńczonego HCl (1:1) przy szybkiem 
żebniejak najcieniej wierconych zwyklej stali węg- rozpuszczaniu 0,125 " " 
lowej, oznaczonej literą C i stali wolframowej, rozcieńczonego HCl. (1:1) przy powoinem 
oznaczonej literą W . rozpuszczanm 1,116 " " 

Dr. CoRLEIS wykonał znowu znaczną liczbę rozcieńczonego HCl (1:2) przy szybkiem 
badań, używając kwasu solnego rozmaitej mocy r ozpuszczaniu 0,1195" " 
i rozmaicie dlugi czas rozpuszczania. Dla lepsze- rozcieńczonego HCl (1:2) przy powoinem 
go przeglądu podano tylko średnie_ wartości. rozpuszczaniu 0,109 " " 

W próbie C znaleziono, używając: W próbie W z'naleziono , używając: 
stężonego HCl przy szybkiem rozpusz- stężonego HCl przy szybkiem roz-

czaniu 0,1335°/08 puszczaniu 0,117 " ,. 
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494 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNICZY 1908 

stężonego HOl . przy powoinem roz-
puszczamu 0,096 °/0 S 

ly szereg oznaczeń, posługując się metodą ScauL
TEGO. Określenia z rurą spalań i bez niej daly 
rezultaty, pomieszczone w tablicy następującej. rozcieńczonego HOl (1:1) przy szybkiem 

rozpuszczaniu 0,101 " ,. 
rozcieńczon ego HOl (1:1) przy powoinem 

rozpuszczaniu 0,069 " " 
rozcieńczonego HOl (1:2) przy szybkiem 

rozpuszczaniu 0,0835 " " 

Znak na próbie ::Jtętanie kwa- Bez rury do Z rura, do s pa-
su spalań lań 

proc. S proc. S 

rozcieńczonego HOI (1:2) przy powoinem 
rozpuszczaniu 0,038 " " 

c 1,19 0,141 0,143 
c 1 : 1 0,134 0,132 
w 1,19 0,122 0,128 w 1 : l 0,103 o 100 H. KINDER, rozpuszczając szybko próby w 

stężonym kwasie solnym, znalazł w C średnio 
0,140% S, w próbie W 0,123% S. Z oznaczeń tych widać, ?:e przy użyciu stę-

PHILLIPS używał próby ScHULTEGO, posługując żonego _k~asu y>lnego otrzymuje się większe _za
się octanem kadmowym i siarkanem miedzi, i po- wartości siarki 1 że rura do spalań stanowczo Jest 
daje następujące ~czególy. Do wszystkich okre- , zbyteczna. . . . , . . 
śleń ważono po 5 gr materyalu i rozpuszczano w W obec takich ~~~zb1ty?h doswi_adczalme 
100 cm3 kwasu solnego 1,19. Jako . pochlaniacz l wy~rowadzonych. f~ktow_ ko~ms.ra chemJC_zn~ T_o
slużyl rozczy n octanu cynkowego 1 kadm owego waJ zystwa h~tmko~ n~em1eckiCh o~naJm~a, ze 
(200 gr octanu cynkowego i 50 gr octanu kadmo- przy oznacz~mac~ s1a1:ln w surowcu 1 stah bez
wego w 8 litrach wody i 2 litrach kwas_u octo- wa.runko~o 1 komeczmo używać trzeba do roz
wego). puszezama ~1et~lu, stężonego kwasu solnego o c. 

Przy użyciu stężonego kwasu solnego wlą- w. 1._19, a uzycw rury do spalań Jest rzeczą zu
czono między naczynie do rozpuszczeni3t i naczy- pelme zbyteczną. 
nie pochłan iające maleńką kolbkę ERLENMEYERA, W razie pojawienia się kwestyi spornych 
zawierającą nieco wody, aby zatrzymać te pary proponuje kornisya używać metody siarczanowo
kwasu, które przechodzą przez chłodnice. Siar- barowej j ako metody normalnej, zachvwując na
kowodór, który mógł w kolbie zatrzymać się, stępujące przepisy. 
wydalono, gotując krótki czas zawartą w niej Do analizy musi być użyty bezwarunkowo 
wodę. Otrzymano następujące średnie rezultaty: czysty, niezardzewiały metal. 10 gr metalu raz-

Próba stali 0 %S puszcza się w 100 wz3 kwasu solnego o c. w. 1,19 
· w kolhie, z której powietrze wycieśnić trzeba kwa-

Stężony kwas solny, rozpuszczano powoli 0,131 sem węglowym. J ako środka utleniającego trze-
~ " " " szybko ba używać nabromowanego kwasu solnego, roz-

Rozciflńczony kwas solny 1:1, rozpuszcza- cieńczonego wodą w stosunku 1 : 3. Do tego 
no powoli 0,118 kwasu należy dodać nieco rozcieńczonego kwasu 

Rozcieńczony kwas solny 1:1, rozpuszcza- siarkowego, aby usunąć błąd, polegający na roz-
no szybko 0,132 puszczaluości BaS04 w HOL Do każdego ozna-

Rozcieńczony kwas solny 1:1, gazy pusz- czenia używa się 50 crn3 wspomnianego kwasu, 
czono przez rurę do spalań 0,132_ w której to ilości oznaczono j ak najdokładniej 

Próba stali W. % S siarkę w postaci BaS04 • Rozpuszczenie materya-

0,108 
lu w kwasie n ależy przyspieszać ogrzewaniem. 

Stężony kwas solny, rozpuszczano powoli Po zupelnem rozpuszczeniu ogrzewa się płyn 5 
Rozcieńczony kwas solny 1:1, r ozpusz- minut a potem 5 minut przepuszcza przez 

czano powoli 0,068 przyrząd dwutlenek węgla. T eraz zlewa się na-
Rozcieńczony kwas solny 1:1, rozpusz- bromowany kwas solny do parownicy porcelano-

czano szybko 0,097 wej, dodaje 5 cm3 dziesięcioprocentowego węgla-
Rozcieńczony kwas solny 1:1, rozpusz- nu sodowego i paruje do suchości. Pozostalość 

czano z użyciem rury do spalań 0,115 oblewa się 10 cma kwasu solnego (l : 1), małą ilo-
Zarówno więc i te określenia potwierdzają, ścią wody i sączy. Przesącz, wynoszący około 

że przez szybkie rozpuszczanie otrzymuje się 100 cm3 , ogrzewa się do wrzenia, osadza gor'łcym 
większe ilości siarki, że różnice, jakie otrzymuje rozczynem chlorku harowego, gotuje jeszcze 5 mi
się, używając stężonego i rozcieńczonego kwasu, nut, potem pozostawia się w ciepłem miejscu przez 
są w stali wolframowej znacznie większe, aniżeli noc. Osad, zebrany na gęstym sącz ku, wymywa 
w stali zwyklej i wreszcie, że przez rozpuszcza- się wodą gorącą, suszy ostrożnie w tyglu porce
nie w stężonym kwasie solnym bez użycia rury łanowym, potem zwilża się kilkoma kroplami azota
do spalań otrzymuje się zupełnie takie same re- nu amonowego, sączy powtórnie i spala. Od wa
zultaty, jak z użyciem tej rury. gi siarki należy odjąć ilość siarki, zawartej w 

Chemik huty .Phonix ~CHUPHAUs wykonał ca- użytych odczynnikach. 
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Dla celów praktycznych zupełnie odpowied
nia jest metoda octanu kacłmowego z następnem 
miarowaniem siarczku kadmowego jodem z za
chowaniem tych samych przepisów, jakie podano 
dla oznaczenia wagowego. 

Używając tej metody, dobrze jest pomiędzy 
kolbę do rozpuszczania a naczynie pochłaniające 
włączyć płuczkę, zawierającą 50 cm3 wody, w ce
lu pochłonięcia największej ilości przechodzące
go kwasu. Wobec tego, że woda w płuczce 
ogrzewa się prawie do wrzenia, niema obawy, 
aby w naczyńku tern pozostała część siarkowo
doru. 

OoRLEIS zbudował odpowiednią kolbę, która 
w swej szyjce mieści wtopioną płuczkę a, jak to 
zresztą wyraźnie widać na rys 5. 

Rys. 5. 

Rozczyn octanu kadmowego można przygoto
wać, rozpuszczając 20 gr chlorku kadmowego w l 
litrze wody; 50 cm3 tego rozczynu zaprawia się 25 1 

cm3 na zimno nasyconego rozczynu octanu amo-1 
nowego, aby kwas solny, który mógl przejść pod
czas got.owania, pochłonąć, wydzielając równo
cześnie kwas octowy. Te same usługi oddaje rów
nież rozczyn amoniakalny chlorku kadinowego 
i może być przygotowany w ten sposób, że 20 gr 
chlorku kadmowego rozpuszcza się w 400 cm3 

wody i rozczyn ten dopełnia amoniakiem o c. w. 
0,96 do litra. 50 cm3 tego rozczynu służy do po
chłonięcia siarkowodoru. Otrzymany osad siarcz-

ku kadmowego sączy się przez sączek z papie
ru lub azbestu, wymywa wodą, a potem osad wraz z 
sączkiem wrzuca się do kolby o pojemności 500 cm.3• 

Teraz dodaje się rozczynu jodu w nadmiarze jako 
też 10 cm3 kwasu solnego o c. w. 1,19, rozcieńcza 
do 300 cm3 i miaruje się rozczynem podsiarczynu 
sodowego, używając jako wskaźnika krochmalu. 
Rozczyn jodu przyrządza się, rozpuszczając 7,94 gr 
jodu i 16 gr KJ w 100 cm3 wody a potem rozcieńcza. 
do litra. l cm3 jodu= 0,001 gr siarki. Rozczyn 
podsiarczynu sodowego do od wrotnego miarowa
nia najlepiej przyrządzić, . rozpuszczając 8,4 gr 
krystalicznego podsiarczynu sodowego i 8 gr 
dwuwęglanu sodowego w 500 cm 3 wody. Rozczyn 
ten 1·ozcieńcza się tak, aby l cm3 odpowiadał do
kładnie l cm3 rozczynu jodu. 

Krochmal jako wskaźnik przygotowuje się, 
rozpuszczając 5 gr krochmalu w malej ilości 
zimn ej wody, potem rozcieńcza się do litra i dodaje 
2 gr jodku rtęci. Rozczyn mleczny gotuje się 
następnie aż do przezroczystości, póki nie znikną 
najdrobniejsze grudki krochmalu. 

Że ta metoda miarowa daje bardzo dobre 
wyniki, widać to z następujących doświadczeń 
porównawczych, wykonanych z użyciem i bez 
użycia rury do spalań. Do analizy użyto stal 
O. S. i O. S. 'V. tudzież żelazo tomasowskie. 

Bez rury do sp&lań Z rur~ rlo spal&ń 
Zn&k na pró- Stętenie 

bie kwasu 
Metoda l Metoda 'Meteda l Metod~-solnego 

miarowa wagowa. miarowa wagowa 

' 

Stal C. S.~ 1,19 0,137 0,140 0,138 O,H1 
2: 1 0,135 0.135 0,137 0,137 
1: 2 0,127 0,1:!4 0,130 0,129 

Stal ~ 1,19 0,122 0.111 0,123 {),113 
~·s. w. 1 : 2 0,084 0.073 0,085 0,073 
Zelazo ~ 1,19 0,076 0,075 0,077 0.082 tomasow-
okie 1 : 2 0,053 0,058 0,058 0,067 

Rezultaty powyższe jeszcze raz potwierdzają, 
że wprowadzona przez ScHULTEGO i 0AMPREDONA 

rura do spalań może być usunięta, jeżeli tylko 
materyał rozpuszcza się w stężonym kwasie sol
nym o c. w. 1,19. 

Hetzryk Wdowiszewski. 

<Ci~g dalszy, p . :M 17, str. ł71 ). 

R o b o ty przy g a z a c h n a p o c~ y l n i , 1~03. Linia l-l oz~acza stan robót,. gdy poraz 
IX- ej w r. 1903. N a rys. 325 przedstawiOne są p1erws~y pokazały s1ę w.pol.u g~zy w hpcu r. 190~. 
roboty na pochylni IX-eJ pokładu Fanvy w roku Jak w1dać z rysunku, mew1elkl obręb pola, znaJ-
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dujący się na wykończeniu, wchodzi 
cyplem w zawaliska. Od strony pól
nocno-wschodniej pole odgrodzone .iest 
od starych wyrobisk uskokiem u-u, 
zrzucającym stronę pólnocną na 5 m. 
Z przeciwleglej strony linia .lfxf( od
dziela pole od zawalisk z r . 1898. Dla 
ogólnej charakteryst.y ki pola dodać na
leży, że w części, gdzie znajdowały się 
roboty, paklad nie p osiadal żadnego 
prawie upadu. W kierunku na północ
ny wschód upad, jak wskazują horyzon
tale, zwiększał się dość szybko, tak iż 
w chodniku ab ułożona byla pochylnia 
(rys 327). Urobek z filarów ab od wo
zili ku p ochy l ni ciskacze, z pod p ochy l
ni konie przez przecznicę c. Ze wscho
du w kierunku z poludnia na pólnoc 
ciągnie się niecka, w której pokład wy
klinia się, przyczem w stropie niecki 
zalega bardzo mocny piaskowiec bula
sty. W miarę oddalania się od ścisku 
na zachód pomiędzy pokładem węgla i 
piaskowcem wklinia się niegruba war
stwa słabszego lupka. Stare zawa.liska 
MK z r. 1898 nie były szczelnie zawa
lone (rys. 326); obleciała warstwa lup
ku, troch ę pi askow ca i os tatecznie utwo
rzy lo się sklepienie, wsparte z jednej 
strony na ścisku, z drugiej na fil arach 
ab. Dalej na zachód !:!astępują zawali ska 
robót bie żących, zapełnione przeważnie 
rumowiskiem warstwy łupku , nad któ
rym w piaskowcu tworzy się dość wy
sokie sklepienie, przecięte dopiero na 
uskoku u-u. Za uskokiem n astępują 
stare szczelne za waligka. \V skutek 
upadu uskoku u od pochylni IX·ej filary 
węglowe ab wraz z warstwą lupku nad 
nimi slużą glówną podporą bryly pias
kowca, która przy stopniowem wybiera
niu filarów opuszczała się całą swą ma
są, obracając się dokola środka, leżące
go w ścisku. Powodowało to w miarę 
zmniej szania się szerokości KZ coraz 
większe nagniatanie na fil ary, które 
rozmiażdżały się przy towarzyszących 
temu zjawiskach pęknniaeh węgla, wy
~olujących odgłosy, zwane tąpaniem.*) 
Sciskanie węgla a zatem i tąpa nie ob
serwuje się nie tylko w filarach, znaj
dujących się w bezpośredniej odbudo
wie, lecz również czasami na znacznej 
odległości za nimi. Tak w chwili, przed
stawionej na rys. 325, tąpanie rozpo
wszechnialo się prawie na caly cypel, 
wystający w zawaliska poza gardlem 

*) Ana logiczne zjawisko znane j est przy r ozsze
rzaniu się ściśniętego węgla na znacznej głębokośei. 
Obj awy dźwiękowe, towarzys z ł:\ C6 tym zj awis kom. są 
pra·wie identyczne z opisanemi tutaj . . 
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XY . . Odg!~sy, które przy~em dają słysze? s~ę, 
bywaJą rowego rodzaJu: Jednorazowe krotk1e, 
przypominające uderzenia, wywołane nader cięż· 
kim przedmiotem; takie odgłosy zapewne pocho
dzą wskutek raptownych pęknięć, przyczem 
wprawne ucho odróżni pęknięcia w węglu od 
pęknięć w skale; pierwsze wywołują odgłosy niż
szego ton u, bardziej głuche, wyraźnie zdają się 
pochodzącemi z filarów tuż obok obserwującego; 
drugi o są bardziej dźwięczne, dosyć wysokiego 

A 

Skala l : 2 000 
Rys. 326. 

tonu, zawsze wydają się pochodzić ze źróclel od
leglejszych. Niezależnie od tych tąpnięć właści
wych, jeżeli przysłuchiwać się w chodniku obok 
filarów, ulegających ściskaniu, niemal bez przer
wy daje się słyszeć pewien dźwięk lub szmer, 
który górnicy zowią ruzmową lub szeptem węgla; 
zapewne pochodzi ten dźwięk od ruchu cząstek 

Skala l : 2 000 
Rys. 327 

węgla jedna po drugiej. Widocznym rezultatem te
go ściskania jest odrywa-nie się lawie pionowych 
podług szczelinowatości pionowej, rzadziej podług 
uławicenia poziomego, przyczem najbardziej cier-

Skala l : 2 000 
Rys. 328. 

r 

pią rogi oraz ściany chodników zgodnie z kierun
kiem szczelinowatości (rys. 329). Przy względnie 
mocnej spójni w uwarstwowieniu poziomem ławi
ce pokładu w warstwauh nad chodnikami przy 

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

tym procesie prawie· nie ulegają żadnym odkształ
ceniom. Można to objaśnić tem, że wysokość fi
larów, przyjmujących cale ciśnienie stropu, równa 
się wysokości ch od nik•.) w. Jeżeli na rys. 330 prze
dzielimy poziomą linią ab pokład na dwie części, 

Skala l: 100 
Rys. 329. 

górną nad chodnikami i dolną pomiędzy nimi, to 
rozgniataniu ulegają tylko części dolne adef. 
Cala część górna wraz ze skałą stropową przyj
muje udział czynny w rozgniataniu filarów, wsku
tek czego wsżellde odksztalcenia zachodzą tylko 
w filarach. Te ostatnie przy takiero ściskaniu 
powinny oczywiście rozszerzać się w stronę chod
ników, przytern w płaszczyznach szczelinowatości 
pionowej, jako 11ajmniej spojonych, warstwy węg
la będą najpierw oddzielały się. Takie oddziela-

Skala l : 100 
Rys 330. 

nie się następuje z początku na powierzchni ścian 
cJ10dników (rys. 331). potem postępuje coraz bar
dziej w gląb filarów (rys. 332 i 333). Przy ta
kim ruchu bocznym ścian przeclewszystkiem będą 
łamały się stemple, natomiast kapy najczęściej 
t ylko wcinają się w stemple. Jest to objawe.m 
charakterystycznym opisywanego zjawiska, że ła
mią się prawie wyłącznie stemple. Jeżeli zaś 
przy ciśnieniu bocznem ścian załamuje się i ka
pa, to odstaje ona środkiem od stropu, co też jest 
cechą charakterystyczną .zjawiska, ponieważ przy 
nacis1mniu z góry złamana kapa przyjmuje zwy
kle kształt zdeformowanego stropu. Po uprząt
nięciu odstałych brył węgla od ścian te ostatnie 
można zupełnie śmiało zabezpieczać tylko rozpo-
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rami lub krzyżami (rys. 332 i 333), zostawiając 
strop zupełnie bez budynku, zwłaszcza jeżeli two
rzy go pł-aszczyzna uławicenia. 

możliwie szybko wybierać filary, ponieważ przy 
tąpaniu i rozg ni ata niu robota na filarac h jest 
bardzo niebezpieczn a: kawały węgla różnej wiel
kości odrywają się w zabierka ch , przyczyniając 
liczne wypadki. Czasami tąpanie odbywa się tak 
rap tow nie i z taką silą, że na pewien czas nale
ży zupełnie przerwać robotę. Taki ni espokojny 
stan może trwać kilka godzin, później tąpanie 
może uciszyć się i nawet umilknąć zupeł nie. Ro
boty na wdzierkach przekonywują zupełnie do
bi t ni e, że górn e warstwy węgla nad chodnikami 
bi o1:ą czynny udział w roz g- ui ataniu filarów, po
nieważ w zupe.Jności zachowują swą trwałość, nie 
mówiąc już o stropie. 

Skala l: 100 Skala 1: 100 Może jednak stać si ~\ że skały nie znajdują 
R 331 R 332 żad11eg·o oparcia na rumowiskach boCZllj' elJ: wów-ys. . ys. . 

. . . czas głębiej sięgają wewnątrz fil arów powierzch-
Osiadama stropu t rwa !?rzez pewien czas, 

1 
ni e paraboliczne rozdrabiającego się węgla, mniej 

czemu _tow a~·zyszy ~taJ~ e rozgm ~tan i e 1i l::n·ów. Po-
1

. -..~ytrzymaly m staj e_ się słu_pe~ ś~·od kowy q, ~vresz ~ 
te~ os1adame ustaJe 1 następuJe względny _spo- me parabole przecinaJą s1ę 1 f1lary w całeJ sweJ 
kóJ. Należy przypuszczać, że podezas rozgrnata-

1 grubości zostaj ą zgn iecione. W ów czas opuszcza
nia w filara~h zachodzą różne zjaw i~ka. Podczas 1-1i. e s i ę stropu t rw a tak długo, dQpóki zruiażdżo
g?y w częściach b_ocznych następuJe r ozrych la- ny węgiel w filarach nie zajmie ca łej pustej prze
me węgla w pewneJ przestrzeni, ograniczonej po- strzen i ch od nik ów. Zawalanie s i ę chodników 
wierzchnią paraboliczną pp' (rys. 334), w ś rodku odbywa się przytem tak gwałtownie, że ludzie 
znajduje się przestrzeń q, ulegająca ściskaniu. Ta czasami zaledw ie zdążyć mogą opuścić miejsca 
ostatnia tak długo będzie ściskała się, aż opor- zagrożone, nie mówiąc już o wydostaniu szyn i 

Skala 1: 100 
Rys. 333. 

Skala l : 100 
Rys. 334:. 

ność jej nie zostanie zrównoważoną ciś nien iem z 
góry. Zapewne mogą być i t aki e przestrzenie, 
które w całym tym procesie nie przyjmują żad
nego udziału; są to neutralne trój kąty t i t', przy
legające do parabol p-p'. Gdy następuje zrów
noważenie , objawy ciśnienia ustają, lecz mogą 
one znowu być wywołane przy dalszej odbudo
wie, o ile nie nastąpi natychmiastowe zawalenie 
się stropu nad wybraną zabierk ą, w przeciwnym 
bowiem razie ta sama bryła kładzie się cary m 
swoim ciężarem na mniejszą liczbę filarów. 
Przerwa w ciśnieniu może być spowodowana rów
nież i tern, że bryła skały stropowej, opuszczając 
się nad filarami, siłą tarcia swymi bokami o są
siednie rumowiska może zatrzymać się na nowych 
oporach. Wówczas ruch tej hryly może wzno
wić się dopiero przy ponownych rabunkach, przy 
których punkty oparcia mogą zmienić swe miej
sca. W rzeczywistości zawsze daje się spostrze
gać, że rozgniatanie filarów odbywa się z pewne
mi przerwami. W czasie tych przerw starają się 

wozów. Zresz tą towarzyszący temu hałas łamią
cego s i ę drzewa i rozszczepi ającego się węgla 
uprzedza o niebezpieczeństwie. W tem samem 
polu pochylni IX-ej, gdy cypeL wchodzący w 
zawaliska, był znacznie dłuższy, w ciągu paru go
dzin został·y doszczętnie zgniecione 4 filary szero
kości ogól n ej 50 m i długośc i 100 111 a więc przestrzeń 
5 000 11'12• Po uciszeniu się ci~nienia zal edwie w 
jednym chod niku , który pierwotnie mial 3 X 3m 
wymiarów poprzecznych można było w postawie 
l eżącej przedostać się do zabierki. W zabierce 
skala stropowa była zupełnie mocną, noga przy
j ęła hztałt beczki, pokład z 5,5 m zmniejszył się 
do 3m, niektóre stępie byly złamnne, inne bez 
załamania wcisnęły się na 1,5 m w lupek w spodzie. 

Jeżeli zj awisko stopniowego osiadania stropu 
zostało spostrzeżone, wówczas zanim jeszcze nie 
przybrafo ono zastraszających rozmiarów, starają 
się mo.żliwie prędzej uc i ekać z robotami. W tym 
ce lu obkładają możliwie większą liezuę robót i 
rn'o ż liwie więcej ludzi na każdym numerze, przy
tern należy baczyć, żeby roboty trzymały się nie
daleko jedna od dru giej dla unikania tworzenia 
się .i eszcze węższych _języków, zostających w tyle. 

Z doświadczenia wi adomo, że przy energicznem 
posuwaniu się robót można uniknąć dalszego roz
gniatania filarów. W danym wypadku na pochyl
ni IX-ej sfera osiadania skały i rozgniatania 
węgla ogranicza się na wystającym w zawaliska 
cyplu do gardla XY. Opuszczanie się stropu 
mo~na sobie w ten sposób przedstawić, że (rys. 
335) linia stropu pokładu Co obraca się dokola 
środka C na osi XY, przyozem przypuśćmy, że 
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to osiadanie odbywa się równomiernie, tak iż li- ~ oznaczona jest osobno. Cytry rzymskie oznacza
nia Co w jeonakowych odstępach czasu obraca się ją obłożone numery, obok nich zwyczajne ozna
na jednakowe kąty, zajmując stopniowo położenia czają kolejne zabierki na danym numerze. Za· 
C11 C2 , C3 • W tych samych okresach czasu ogól- bierki, jednocześnie obsadzone, .oznaczone są je
ny przodek filarów zajmuje odpowiednio miej- dn akowemi kreskami. W każdero pojęciu kreska 
sca I, II, III. Wówczas o stopniu ściskania kropkowana przedziela nogę od właściwej zabier
fiJarów będzie stanowiła długość odcinka linii ki. Strzałki ozna::zają kierunki prądu, przyozem 
przodka od pierwotnej linii stropu do zajmowane- numery odpowiadają numerom zabierek. 
go w danym mon.encie jej położenia. Oczywiście, Ponieważ pierwotnie gaz dawał się uczuć 
że przy stałym punkcie C od cinki te będą tern tylko w chodnikach 4 i 5, przeto powietrze kie
mniejsze, im większe będą odległości pomiędzy rowano na chodnik 2 i w iilarze tym tama w 
liniami przodków. Stąd konieczność szybkiego gardle nie by la zamknięta. Powietrze przechodzi
posuw~nia się rob?t. w r azie osia~a~ia stropu ~ a lo cz.ęśr.iowo przez. zawalisko, częś?iowo . przez 
pewneJ przestrzem Jest praktyczme 1 teoretyczme przecwkę na chodmk następny, w ktorym rownież 
uzasadnioną, a tern bardziej wszelka dłuższa prze· nie bylo czuć g azów, a przet o i tu tama w gardle 
rwa w robotach może mieć skutek nader ujemny. nie była zamknięta. Natomiast w następnych fi-

. ~myśl.nie .nie?o dłużej z~trzy~al~śm~ się ?a larach ~amy w gardłach n~~:le.ż alo ~ieć pozamyka
wyswietlemu ZJaWiska rozgmatanta hlarow 1 Je- ne, a w1ęc ·tamę c w wązkle.J przecince, tamę d na 
go objawach, żeby lepiej wykazać te trudności, chodniku 4 i tamę e na chodniku 5. Na chodni
z któreroi. wy pa? a walczyć !5Ór~i kom, j~żeli w ku ~ powiet~·ze dochod~iło pr:Zez przebitą w tym 
tyQh okohcznośctach pokazuJą s1ę nadom1ar złe- czas1e przecmkę d. NaJgorzeJ bylo na chodniku 
go gazy, jak to mi:;tlo miejsce na pochylni IX-ej 5. Dla ułatwienia wybierania tego filaru pośpiesz
w r. 1903. Zrozumiałem jest wobec powyższego. nie przebito z dwóch stron przecinkę g. Gdy 
dlaczego wowczas starają się możliwie dłużej pra- szereg pierwszych zabierek był wykończony i 
cować przy gazach, następnie niedługo trzymać przystąpiono do następnych , trzymano otwarteroi 
pole zarukniętem, żeby, przygłuszywszy nieco roz- tamy b' i c', pozostałe w gardlach byly zamknięte. 
rost poż aru, znowu możliwie prędko wybierać filary . Przy trzecich za bierkach wszystkie tamy we wszyst-

Przy pierwszem zatamowaniu w linii 1-1 kich gardlach byly jui całkowici e zamknięte . Przy 
filary stały zamknięte przez 3 tygodnie, poezero takiej robocie wybieranie węgla na filarach wyko
w ciągu 2 tygodni zd0lano wybr·tć zaledwie do nywa się bardzo nieczysto; ploty przeważnie zostają 
linii 2- 2. Odbudowa filaru e wykonywala się nieruszone, okien w nich nie przebijają. Zwykle ro
prawie przez cafy czas przy gazach. Gaz doply- bota na zabierce trwa tak długo, zanim ploty nie 
wal wówczas od strony fil aru b, prąd zaś powie- zaczną przepuszczać przez rysy gazu. Rysy te zale
trza kierowano od a. Dzięki pr.zecin kom, prze- pi aj ą glin ą,jeżeli robota i eszcze niej es t wy kończ on a; 
bijanym !Japrzeciw każdej za bierki przez fil ar d czasami dla sprawdzenia grubości płotu przewierca 
do następnego chodnika, któ rędy odprowadzano się w nim jeden otwór, zalepiany natychmiast gliną. 
powietrze z gazem z fil aru c, można bylo względ- Zostawiane w ten sposób ploty miały najmniej l m 
'!'lie bezpiecznie wybrać zabi erki w filarze c. Po- grubości w środku, po rogach znacznie więcej. 
nieważ wtedy nie bylo p ewn ości, czy można bę· Wreszcie, gdy roboty zbliżyły się do linii 
dzie przy ga zach pracować , po wybraniu filaru 4-4, dalsze wybieranie stało si ę niemożliwem, a 
a nie próbowano wybierać następnego, przy któ- przeto pol e zostalo zamknięte ostatecznie tamami 
rym znajduje się szybik s, ponieważ filar ten byl c'", a"' , b"', b1v i f . Tym razem zdołano znacznie 
dość rozg nieciony i przeto bylo niebezpiecznie więcei odjechać , niż za pierwszym i, ponieważ 
zaczy n ać odbudowę bez pewności wykończenia. zbliżon o się prawie do linii xy, przypuszczano, 
T ak też się i stało . Po wybraniu 2-ej zabierki że roboty zostały już wycofane ze swery ogólne
w filarz e c należało pole ponownie zatamować w go r ozgniatania. Nie obawianosie przeto zatrzy
linii 2--2. Po upływie 4 mi es i ęcy w polowie li- mae się teraz z robotami na dłużej i fundamen
stopada r oboty wznowiono. Zdołano odjechać do t aln emi tamami klocoweroi fi, II, III i IV), zbu
linii 3--3, gdy gazy pokazały się ponownie. W ów- dowan emi w miejscach, które ni e ulegały ściska
cza s, żeby módz pracować przy gazach, zbudowa- niu, szczelnie izolować pole. 
no we wszystkich gardlach tamy czasowe, przed Po upły wie 9 miesięcy we wrześniu r. 1904 
każdą zaś .zabierką zbudowano t amy zapasowe. Te pole otworzono po uprzedniem wybudowaniu tam 
ostatnie wypadały w miejscach, odpowiadający ch ostatecznych izolacyjąych i obłożono nader silnie 
nogom następnych zabierek. Obliczono zawczasu, 4 fil ary z takiemi ostrożnościami na wszelki wy
w jakim porządku będą postępowały zabierki i we padek, jak pierwej, t. j . budowano naprzód tamy 
wszystki ch przyszłych gardł ach zbudowano czaso- czasowe w przyszłych gardłach. Gd y po upływie l 
we tamy zapasowe na t rzy zabierki uaprzód w miesiąca każdy numer wykon ał 5 zabier ek, przy
każdym chodn iku (rys. 336). czem ani śladu gazów nie zauważon o, można bylo 

Na r ys. 336 caly zakreślony pas byl odbudo- byćprzekonanym nietyle o tem, żepożar zostalcal
wywany przy gazaeh, przytern każda zabierka kowicie stlumiony, ilb o tern, że zdołano na tyle 
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oddalić się od jego źródła, iż prąd powietrza po
trzebował znacznie więcej czasu, niż przedtem, żeby 
rozżarzyć nanowo ognisko. Tymczasem, zanim 
mogło to nastąpić, pole zostało w listopadzie r. 
1904 bez przeszkód wykończone i tamami glów
nemi na stale odgrodzone. 

Odnośnie do tam, budowanych przy warun
kach, w jakich uskuteczniała ~ię odbudowa na po
chylni IX-ej, należy zauważyć, że budowa ich 
musiała być dostosowaną do ciśnienia, które usta
wicznie tamy paczyło. 

Skala l: 20 
R ys. 337. 

W przecinkach wązkich 1,5X1,5 m, przebi
tych w czasie odbudowy dla doprowadzania po
wietrza do zabierek, budowano ślepe tamy kloco
we bez wcinki (rys. 339). Klocki, dobrze wapnem 
oblane, rozldinowywują się mocno w przecince 
w miejscu, zlekka zrówllanem kilofem. Ci śnienie 
węgla wkrótce po wykończeniu tamy zbija kloc· 
ki pomiędzy sobą i doskonale uszczelnia tamę. 

J eżełi wzdłuż przecinki postępuje zabierka, tama 
musi być zbudowana możliwie dalej od chodnika, 
żeby zabierka mogla być możliwie najdluższą; 
przytern bezpośrednio przy tamie należy zostawić 
obok niej dość grubą obręcz węglową (rys. 337 
i 338). 

Skala l: 20 
Rys. 338. 

W gardłach szerokich t amy klocowe oczy-
wiście nie mogą być budowane. Tamy deskowe 

Skala l: 5 
Rys. 339. 

szeregu stempli, 

(c. d. n.) 

również nie odpowiadają ce
lo wi, gdyż prawie natych
miast po zbudow aniu łamią 
się. paczą i z wielką trudno
ścią dają się r1aprawiać, deski 
bowiem, złamane i spaczone, 
wychylają się z tamy w róż
ne strony, przez co tworzą się 
szerokie szpary poziome, nie
możliwe do zalepieni a. Naj
lepi ej mogą być dostosowane 
do podobnyeh warunków ta
my stemplowe, budowane z 

stojących jeden przy drugim. 

Heury lc Czeoott. 

Dokończenie , p.;'.! l'/, str . 484. 

N_ajb.ogatsze zatem to~varzyst:vo podobnych 1 ~uje _się od r .. 19~~ - 1901. . ~krótce po wojni.e 
przeds1ębwrstw dł'ugo pop1erać me może, pod Japonsko-rosy]skleJ, a raczeJ Jeszcze podczas WOJ

grozą likwidacyi swych własnych interesów. Hu- ny przemysł doznał chwilowego ożywienia, ale 
ty nasze muszą zatem przed ewszystkiem na siebie pokładane nadziej e w tem ożywieniu nie spraw
samych liczyć , a przynajmniej nie mogą wyma- dziły się . T ak samo "odradzająca się" Rosya nie 
gać nowych ofiar, i eżeli te nie prowadzą bez po- przynosi z sobą rozkwitu przemysłu. Przeciwnie 
średnio do pewnego celu i nie zabezpieczają trwa- przemysi jest dal ej w zupeł'nym zastoju, j eżeli 
le ich pr:z..yszlości. nie w upadku. Spożycie surow ca w Rosyi na l 

Skreśliwszy w krótkich zarysach położenie mieszkańca jeszcze w r. 1899 wynosiło 1,61 pud., 
naturalne, że tak wyrażę się, naszych hut, zasta- gdy w roku 1907 spadło do 1,17 pud .. i zaledwie 
nowimysię obecnie nad samym kryzysem, a szcze- równa · się 58% sprawności wytwórczej wszystkich 
gólniej nad wypływającerui z niego następstwami . zakładów metalurg icznych w Państwie. Nie mo-

Kryzys w przemyśle żelaznym nie tylko w żerny tutaj wchodzić w bliższe roztrząsanie przy
Królestwie Polskiem ale w calem Państwie da- czyn tego ogólnego zastoju, jest jednak więcej 
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niż pewnern, że ma on bezpośredni związek i z 
powikłanymi stosunkami wewnętrznymi, a szcze
gólnie ze złym gospodarczym stanem Państwa. 

Pewnem również jest, że przemysł żelazny 
nie może wyłącznie opierać się na spożywcy dro
bnym, iak np. przemysł przędzalniczy, i czekać 
tego czasu, kiedy włościanin rosyjski lub polski 
będzie spożywał podwójną ilość żelaza, aniżeli 
obecnie. 

Przemysł' żelazny opierać się może tylko na 
potrzebach, wynikłych z rozwoju cywilizacyjnego 
danego kraju, t. j. na konstrukcyach i budowlach, 
stanowiący ch postępy cywilizacyi, jak koleje, 
mosty, urząclzenia miast. budowa fabryk i t. d. 
Tym czasem jednak, gdy Państwo samo nie jest 
jeszcze należycie zorganizowanem, lecz, jak mó
wią, "odradza się", i gdy ma oczy swe i pienią
dze na inne sprawy zwrócon e, trudno mówić 0 

rozwoju cywilizacyjnym. Dhtego te7. wszelkie 
narady w Petersburgu przedstawicieli rządu i 
przemysłu nie mogą mieć żadnego poważniejsze
go znaczenia realnego, oprócz wyświetlenia sobie 
sianu rzeczy, który dla przemysłu żelaznego nie 
tylko j est poważnym, ale groźnym. 

Poł'ożenie tego przemysłu obecnie w Króle
stwie Polskiem, aczkolwiek ściśle związane z ogól
nem położeniem ekonomicznem Państwa i takim
że położeniem przemysłu rosyjskiego, jest jednak 
od tego ostatniego znacznie gorsze i jeszcze groź
niejsze. Kryzys zasta ł' nasze huty w położeniu, 
które wyżej staralAm się scharakteryzować: bez 
własnego koksu i prawie rudy, z urządzeni ami 
techniczne mi, przedstaw i aj ącemi bard z o wiele do 
życze nia, z finansami, wyciągniętymi do blizkich 
ostateczności granic, i oparte przewa~nie na 
drobny ch zamówieniach bi eżąeych. Do tego po
łożenia przy czynilo się jeszcze zupełnie swoiste 
również "odrodzenie się" w postaci calego szere
gu st rejków i dezorganizacy j pracy. Rewolucya 
ni e dala nam nowy ch spożywt;Ów, lecz zato nad
szarpnęła i te słabe podstawy, na których nasz 
przemysł żelazny wspierał się. 

Cale dzisiejsze położenie tego ostatniego 
można krótko zdefiniować: nasz przemy!;[ żel azny 
w takiej formie, w j aki ej jest obecnie, upada i 
dalej i stn ieć bez zmian zasad ni czych nie może. 
Nie możemy i nie po\Yinniśmy się co do tego 
stanu łudzić, i ten upadek wypływa nie tylko z 
samego kryzysu, lecz głów ni e z samego położe
ni a tego przemysłu u nas. Kryzys przyspiesza 
tylko gwałtownie ten proces, samo zaś naturalne 
położenie przemysłu naszego nosi w sobie oddaw
na czynniki rozkładowe, które wcześniej czy póź
niej do upadku doprowadzić muszą. Wyta
pianie w Królest'ń'ie Pol skiem na większą ska
lę surowca i opieranie rozwoju rrzemysłu że
laznego na ty m mianowicie wytworze jest zasad
niczym błędem gospodarczym W Królestwie 
Folskiero wielkie piece, z wyjątkiem małych do 

celów specyalnych, muszą przest&ć istnieć, gdyż 
wytapianie własnego surowca, choć obecnie jesz
cze może mieć pozory pewnych korzyści, musi 
ustać z chwilą jak najmniejszego ożywienia się 
przemysłu na Poludniu Rosyi, lub podwyższenia 
taryfy przewozowej na rudę rosyjską, albo po
wtórzenia się podobnych trudności w dostawie 
koksu, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. 
Wielkie piece z Królestwa Folskiego powinny 
znaleźć się na Południu Rosyi, miejscu przyro
dzonem do masowego wytwarzania surowca. W 
przeciwnym razie będą one takim samym non
se nsem gospodarczo-technicznym, jakimby dzisiaj 
byla besemernia w Warszawie. która kiedyś mia
ła swe usprawiedliwienie w dawnej t. zw. Stalow
ni ·warszawskiej. 

Idźmy jednak dalej. Jako następny wytwór 
hutni ctwa mamy wlewki żelazne, a dalej żelazo 
han<ilowe, helki, żelazo konstrukcyjne, blachę, 
drut i wyroby, potrzebne dla kolejnictwa. To jest 
zwykły program naszych hut. 

Ozy wytwórczość tych wyrobów musi uledz 
t <tk samo zagładzie, jaką warunki i okoli czności 
zgotował'y wielkim piecom? Przypuszczam, że 
nie, ac?.kolwiek kryzys dotknął nie mniej poważ
nie od surowca i te wytwory hutnictwa. 

Dzisiejsze ceny rynkowe zaledwie mogą po
kryć koszt własny powyższych wyrobów, lub na
wet nie dosięgają kosztu wlasnego, a za tem wy
rabi a się je ze stratą; ceny jednak nie są niewzru
szoną opoką, muszą one uledz zmianie, a przytern 
niezbędnie zwyżce, gdyż są one anormalnie niz
kie i nieodpowiednie nawet dla hut Południa Ro
syi, gdzie wytwórczość z natury rzeczy musi być 
tańszą od Królestwa Polskiego. Nie można lu
dzić się naturalnie. aby fabrykacya i tych wyro
bów mogła w Królestwie Polskiem w najbliższej 
przyszłości przynosić znaczne zyski, stosuje się 
to szczególniej do belek i korytek, których wy
twórczość u nas ma tylko racyę bytu przy oży
wionym ruchu budowlanym, a więc w każdym 
r azie nie obecnie. Przy wytwórczości wszyst
kich powyższych wyrobów, jak żelazo handlowe, 
drut, blacha gruba i cienka i t. d. nie wszystkie 
huty są w jednakawern położeniu co do swej 
sp rawnośc i. J edne z nich mogą jeszcze dzisiaj 
wyrabiać względnie pomyślnie żelazo h andlowe, 
inne znów drut, a inn e blachę i t. d., podczas 
gdy dla huty, wyrabiającej tanio żelazo h andlo
we, jest niemożliwą rzeczą dawać np. drut. bez 
znaczniejszych strat, aczkolwiek wszystkie huty 
pomimo różnorodnyeh urządzeń technicznych 
wytwarzają i to, co mogą tanio robić, i to, czego 
dobrze zrobić nie mogą. To samo tyczy się wy
robów dla potrzeb kol ejnictwa, a szczególniej tak 
popularnych podkładek i złączek. Znatli wypad
ki, gdzie huty brały zamówienia od dróg żel az
nych prywatnych na kilkaset, a nawet n a kilka
dziesiąt sztuk pewnego typu podkładek, którego 
u siebie nie wyrabiają, z oczywistą dla siebie 
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stratą, tylko dlatego, aby innej hucie, która spe- kiego położenia, jedynym ratunkiem dla upadają
cyalnie tem zajmuje się, zaszkodzić. Jest to za- cego przemysłu żelaznego jest utworzenie ze 
:pewne walka o byt, ale takie objawy, jak wiele wszystkich większych hut w Królestwie Polskiem 
mnych podobnych, przy jako tako unormowa- jednego wspólnego przedsiębiorstwa, t. j. trustu. 
nych stosunkach przemysłowych nie mogą mieć O ile utworzenie trustu z towarzystw metalur
miejsca. gicznych Poludnia Rosyi przedstawia doniosły i 

Naogól zatem biorąc, nasz przemysł żelaz- rzutki krok naprzód w rozwoju t amtejszego wiel
ny przy tanim surowcu z Poł'udnia Rosyi kiego przemysłu i najdogodniej szą formę zrzesze
mógłby dalej istnieć i wyrabiać wszystkie dalsze nia dla uniknięcia wzaj emnego współzawodnictwa 
wytwory hutnictwa, nawet nie wyłączając belek i opanowania rynku, o tyle wytworzenie trustu 
i korytek w pewnych okresach ruchu budowla- l u nas jest, podlug mnie, wprost koniecznością, 
nego w kraju, ale pod pewnymi warunkami. Po- niezbędną dla dalszego istnienia całego z agrożo
dług mnie te waru n ki, konieczne do dalszego n ego przemysłu żelaznego tak pod względem 
istnienia, są następujące: l) uregulowanie w>~ajem- uporządkowania rynku mieiscoweg o oraz regulo
nych stosunków handlowo-przemysłowych pomię- wania wytwórczo~ci, jak i rozwo.iu tej wytwór
dzy poszczególnerui :przedsiębiorstwami i 2) dąże- czości w najodpowiedniejszym kierunku oraz 
nie do dalszej przerobki wytworzony ch przez hu- wspólzawocinictwa z Południem Rosyi. 
ty półwyrobów. Widzimy z niedługotrwałej co prawda, ale 

Co do pierwszego warunku, to myśl uregu- charakterystycznej praktyki istniejących lub daw
lowania stosunków wzajemnych i wytworzenie ni ejszych syndykatów w przemyśle żelaznym u 
pewnej łączności w działaniu od całego szeregu nas i w Rosyi, ż e nie mają one ani ro zległego, 
lat pokutuje w umysłach naszych sfei.· przemy- ani reformującego znaczenia, ani nie dają spodzie
slowych i wyraża się najczęściej w różnych pró- wanej korzyści materyalnej stowarzyszonym. Je
bach zsynd y kowania pewn ych ga·ł ęzi wytwórczo- dyny rezultat realny, podniesienie cen, nie jest 
ści. Pról>y te jednak, z nielicznymi wyjątkami, długotrwałym, gdyż zawsze znajdują się odstępcy, 
zwykle na niczem spełzały lub też zawiązyw~tne którzy wy twarzają współzawodnictwo. Dlaczego 
porozumienia były bardzo krótkotrwałemi. Przy- u nas syndykaty żelazne nie mają tej doniosłości, 
czyny tego zjawiska należy szukać nie w niedo- jaką mają w innych krajach, nie będziemy tutaj 
statecznem zrozumieniu przez sferę przemysłu rozpatrywali, ten fakt jednak, ogólnie z resztą 
żelaznego potrzeby uregulowania stosunków tak znany, należy stw·ierdzić. Inaczej rzecz przedsta
wzajemnych, jak i rynkowych, ale z jednej stro- wia się z trustem, jednolitą organizacyą przemy
ny w malej wierze w rzeczywiste powodzenie słową, rozporządzającą wie lkimi kapitałami i po
syndykatów u nas i w Państwi e, a z drugiej stro- tężnem zrzeszeniem środków wytwórczości. .fe
ny w oglądanie się i w wyczekującero położeniu, dynie trust metalurgiczny u nas lub podobny ści
jak tę sprawę rozwiąże Południe Rosyi Mała sly związek może spełnić histo ryczną misyę dla 
wiara w pożyteczność syndykatów jest uspr awie· naszego przemysłu żelaznego, a mianowi cie może 
dliwioną ich praktyką, zresztą nie wiele wyrobów nie tylko unormować ceny i kierować rynkiem 
w hutnictwie pozostaje do syndykowania, a resz· żelaznym u nas, lecz jednocześnie i co ważniejsze: 
ta pozostaje w stosunkach z syndykatami ogólno- l ) rozwiązać w najkorzystniejszym kierunku spra
rosyjskimi, które bardzo wiele pozostawiają do Wf( wytwól'czośc i surowca w Król estwie Polskiem; 
życzenia, a odgrywaj ą bardzo niewielką rolę w 2) regulować wytwórczość ogólną i wytwarzać 
przemyśle: drut walcowan y należy do syndykatu pewne wyroby ty lko w tych hutach, w których 
"Gwóźdź", na belki, blachę, korytk a, rury, ban- środki techniczn e po temu odzn aczają się odpa
daże i t . d. istnieją też wegetujące związki ro- wiednią sprawnością, j ednem słowem kwalifiko
syjskie; pozostaje surowiec i żelazo handlowe. wać wytwórczość hut Rtosownie do urządzeń tech
Surowca obecnie na sprzedaż mało wytapia się, nicznych , a oddzialy pracujące ze stratą zamy
a zatem nie podlega on zsyndykowaniu, przez kać ; 3) dążyć do wytworzenia w kraju dalszego 
sam zaś syndykat żelaza handlowego los naszego przemysłu przeróbezego, ściś le związanego z wy
przemysłu żelazneg o ani położenie poszczegól- twórczością półwyrobów , jak up. fa.brykacyi rur, 
nych przedsiębiorstw ani na chwilę nie poprawi blachy białej, konstrukcyi żelaznych, wyrobów, 
się. W ogóle ani już istniej ące, a~i przyszłe dr o b- potrzebnych dl a r olni ctwa, zarządzeń arty leryi, 
ne syndykaty przemysłu nie uratują. marynarki i t . d. Jeszcze jedn a ważna okolicz-

W związkach rosyjskich interesy Południa ność przemawia za trustem, a mianowicie uregu
Rosyi będą za wsze stały na pierwszym planie ze lowanie stosunków robotniczych. Jakkolwiek te 
szkodą lub minimalną korzyścią dla naszego prze- ostatnie mogą wydawać się na pierwszy rzut oka 
mysłu. obecnie już uregulowanym i, . j ednakowoż tak nie 

Tutaj w obecnem położeniu, które od szere- j est. Nietylko szereg strejków ekonomicznych, 
gu lat wytworzyło się , należy zdobyć się na coś 1 le cz całokształt ogólnych stosunków w ostatnich 
~iększego, niż luźny sy!l_dykat. Podlug m~ie, l l atac~ ubieglyc~ zb~t głęboko wstrząsną! p_~dsta
Jedynem racyonalnem WYJSCiem z obecnego cięż- wami pra cy, azeby JU Ż można było prze.JSC nad 
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nimi do porządku dziennego. Dzisiaj kai-da 
buta poszczególnie reguluje swoje rachunki i po
rządki z robotnikami bez żadnego porozumienia z 
sąsiadami; stąd powstają nieraz dziwolągi, które 
ujemnie wpływają na wytwórczość, jej koszta 
własne oraz na stosunki robotników do przedsię
biorstwa. Oczywiste, że dla samych tvch stosun- ! 
ków nie potrzeba tworzyć trustu, lecz i ta oko
liczność jest jedną dodat nią z wielu innych waż
nieJszych. 

\Vielokt-otnie daje się slyszeć zdanie, że my 
możemy tymczasem o tych wszystkich zadaniach 
nie myśleć, bo jest już tak źle, że gorzej nie mo
że być, i należy tylko czekać, aż Poludnie Rosyi 
wytworzy trust lub dobrze zorganizowany inny 
podobny związek, a wtedy i huty Królestwa Fol
skiego do niego przyłączą siep. Takie zapatrywa
nie. c hociaż zupelnie zgodne z naszą bierną na
turą, jest podlug mnie zupełnie mylne. 'rrust ro
syjski nie może nam sam przez się pomódz, lecz 
może prędzej naszym interesom zaszkodzić, szcze
gólniej zaś wtedy. kiedy nasze huty, każda n~ 
wlasną rękę, będą z nim porozumiewały się. 
Trudno ludzić się, aby w tym wypadku trust ro
syjski powodowal się jakimi innymi względami, 
jak tylko wlasnym interesem, dążącym do roz
szerzenia swych rynków. 

Zupełnie jednak inaczej przedstawiać się ta 
sprawa będzie, skoro z trustem rosyjskim będzie 
porozumiewal się trust polski. Wtedy niewątpli
wie pomiędzy obu trustami znajdą się wspólne 
punkty i znajdzie się odpowiedni punkt wyjś cia , 
nie zagrażający bytowi naszego przemysłu. Ma
my na to dowody z dziejów przemysiu zagranicz
nego. O ile poszczególne f abryki wzajemnie zwal
czają się wewnątrz jednego kraju lub z tow arem 
zagranicznym. o tyle trusty i syndykaty wstępu
ją w bliższe porozumienie. W Niemczech syndy
katy węglowo-koksowe są w porozumieniu z syn
dykatami żelaznymi, a i st nieją również ścisłe po
rozumienia międzynarodowe pomiędzy synclykata
mi pomimo silnego współza wodnietwa. Dlatego 
dla naszych interesów jest przedewszystkiem po
trzebny nasz wlasny trust, bez względu na czas, 
kiedy zostanie utworzonym trust rosyjski i nieza-
leżnie od niego. l 

Staraliśmy się wyżej wykazać, że przy obec-

Zasady, dotyczące pędzenia 
t 

l 

nem położeniu przemysln żelaznego w Królestwie 
Polskiem tylko dobra i jednolita organizacya 
wszystkich ·.viększych hut może ten przemysl 
uchronić od ruiny a nawet dźwignąć, a przez to 
uc hronić od utraty wielomiliolflowe kap ita ty, rze
sze pracujących i całokształt stosunków przemy
słowych, z tym przemysłem od szeregu Jat zwią
zanych. Czy jednak utworzenie podobnego zrze
szenia, t. j. trustu jest u nas w naj bliższej przy
sztości możliwem? 

Gdyby w danym wypadku wszystkim istnie
jącym przedsiębic rstwom met-alurgicznym cho
dziło tylko o całokształt przemysiu żelaznego w 
Królestwie Polskiem. to utworzenie trustu nie 
przed s ta wiałoby z b y't po ważnych trud n ości. Je
dnakowo~ tak nie jest. Każdemu poszczególne
mu przedsiębiorstwu chodzi przedewszystkiem o 
siebie o swój własny interes. Jak wspominaliśmy 
wy:l.ej, nasze przedsiębiorstwa pod względem fi
nansowym są w niejednakowych warunkach . Są 
między nimi takie, którym dzisiaj przynajmniej 
nie grozi jeszcze rui na a brak im szerszAj przemysło
wej polityki .dnia jutrzejszego". Wolą trzymać 
się zasady oczekiwania i prowadzić politykę 
biernośei. Z powyższych względów powstaje 
także pod ej rzli w ość, że na truście mo!:;ą dobrze 
wyjść źle idące lub upadające przedsiębiorstwa a 
jako tako .ieszcze idące i finansowo zaiobne ma
łą odniosą z tego korzyść. Z tej strony są trud
ności poważne. Jednakże należy przyznać i 
stwierdzi ć fakt poeieszający, że myśl o zrzeszeniu 
coraz bardziej zdobywa sobie powodzenie wśród 
sfer naszego przemysłu i dlat~:>go utworzenie tru
stu nie jest wykluczonem, choć z pewneroi może 
ojstęps t wami, zasto,:owanemi do warunków po
szczególnych przedsiębiorstw i do warunków ogól
no - miej scowych. Gdyby;!jednak nawet poszcze
gólne przedsiębiorstwa mi aly ponieść pewne ry
zyko, to jednak powinny one pamiętać, że dlate
go, aby jutro bylo lepszem i pewniejszem, dzisiaj 
trzeba nawet do pewnych ofiar być gotowym. 

Na początku niniejszego artykułu w J'i2 17, 
str. 485, w lewej szpakie, w 25 wierszu od góry 
powinno być: "bez względu na wysoką cenę ko
ksu", zamiast: "bez względu na wysoką cenę su-
rowca". S. W. Surzvcld. 

budowy pieców kopułowych. 

Ciąg dalszy. p . . \> 16, str. 44Y) 

Zważywszy, iż konieczn ość taka zachodzi 
tylko w większych odlewniach, osobny zbiornik 
stosować należy tylko przy piecach o stosu nkowo 
dużych wymiarach. (Sreclnica 800 nun i więcej). 
Jest rzecz ą jasną, że surowiec w zbiorniku nieco 
oziębia się, co jedn ak nie wywiera w większych 

odlewn iach ze względu na stosunkowo g rube ścia
ny odlewów żadnego wptywu ujemnego. W wy
pad kach, gdzie waga odlewów pojedynczych jest 
małą, a suroVfiec musi być bardzo przegrzany, 
st0sowanie osobnego zbiornika nie jest na miejscu. 
Twierdzenie, jakoby przy piecach ze zbiornikiem 
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surowiec pochłaniał mmeJ siarki z koksu, mz 
przy "piecach bez zbiornika" nie jest uzasadnio
ne, jeżeli weźmiemy pod u wagę, że już w tempe· 
r aturze około l 000°0 50 - 60% siarki u chodzi w 
postaci gazu z koksu*); trudno zaś przypuszczać, 
aby reszta siarki, pozostałej w koksie w postaci 
połączeń chemicznych (CaS, CaSOł, MnS), wy
dzielała się z koksu i przechodziła do surowca 
płyunego, zbierającego s i ę na spodzie pieca. J e
dynie na początku topienia pierwszy surowiec 
pochłaniać może dużą ilość siarki z koksu począt
kowego, jeżeli nie postaraliśmy się o to, aby 
warstwa koksu początkowego przed rozpoczęciem 
topienia była zupeluie żarząca. W tym wypad
ku pierwszy surowiec zawsze będzie bogatszy w 
siarkę, czy mamy do czyn ienia z piecem bez 
zbiornika, czy z piecem ze zbiorn ikiem . Niebez
pieczeństwo pochłaniania siarki przez surowiec 
istnieje bowiem przeważ nie w strefie spala nia i 

Tablica 

Średni ca pieca mm l 500 600 700 -l 800 
b. z. l z z. 

j h, 500 525 600 650 l 350 

mm l "• 400 400 400 400 

"= ht+h· \lO O 925 1000 JO;)O l 7;)0 

Należy jeszcze oznaczyć wysokość górnej 
części pieca czyli szybu. Obliczmy naJpierw 
wielkość naboju koksu i surowca oraz jego wy
sokość przy danej średn icy pieca kopulowego i 
przy danyru namiarze koksu. N a pod s ta wie prak
tyki kopulakowej przyjąć można, że spalanie ko
ksu i bieg pieca są prawidłowe, jeżeli nabój ko
ksu na l m 2 przekroju pieca wynosi około 50 kg 
i jeżeli grubość warstwy koksu nabojowego wy
nosi mniej więcej 100 mm. 

Uwzgl ędn i ając dalej, że l nz3 koksu w luź
nych kawalkach waży 500 l<g , a l rn3 surowca w 
luźn ych kawałkach 2 500 kg, otrzymamy wyn iki 
następuj ące: 

T abli ca XIII. 

Nabój 
N a bój surowca w kg przy namiarze 

Średnica Przekrój koksu koksu 

pieca p 100 mm 

6 proc./7 proc.IS proc./8 pr oc .llO proc 
mm mi 'vysoki 

wA·g 

l w zaokr. l 
500 0,1964 10 Ag 166 142 125 111 100 
600 0,2827 14 " 233 200 175 144 140 
700 0,384~ 19 " 316 270 247 237 190 
800 0,5026 ~5 " 416 360 312 278 250 
900 0,6362 32 " 533 460 400 355 320 

1000 O, 7854 39 " 650 560 488 433 3\JO 
1100 0,9503 48 " 800 690 600 533 480 
1 200 1,1310 56 " 943 800 700 622 560 

Wysokość naboju .-urowca w mm 332 l 285 l ~50 l 220 l 200 

l 
l 

*l Przegląd Górniczo · Hutniczy, r . 1907, ::-;, 7. str. 162 i 16.'1. 
**) Bli~ej o zbiorniku osobnym jest mowa w Htahl und Eisen 

(r. 1>·03, .~! 19), Stahl und Eisen (r. 1908, .~; 18 }, Giessereizeitung 1907, ,y, 16, 

strefie ogrzewania (począwszy od temperatury 
700°0), gdzie z a-pomocą topn ików należy przeciw
działać siarce koksu**) . 

Poniżej podam zwyczajne odd~:~ l enie dysz od 
spodu pieca z osobnym zbior11ikiem: 

T abli ca XI. 

Średnica. pieca w mm ROO i 900 11 000 li 1 O O 11 200 

Oddalenie dysE od spodu 
pieca h1 w mm 350 l 400 l 450 l 500 l 550 

Jak już wspomn iałem, granica pomiędzy dol
ną a górną częścią pieca powinna znajdować się 
przy normalnie pędzonym piecu kopulowym mniej 
w ięcej w 400 mm ponad dolnym brzegiem dyszy. 
Wysokość D doln ej części pieca będzie więc wy
no siła ht+h2= D. 

XII***). 

900 l 1 000 1 100 1 200 
b. z. l z z. l b. z. l z z. l b. z. l z z. b. l . l z z. 

675 l 400 700 \ 450 750 l 500 800 l 560 

400 400 400 400 

1075 l 800 1100 l 850 1150 l 900 1~00 l 950 

Większy nadmiar koksu przyczynia się do 
podniesienia temperatury pieca w strefie spala
nia; wskutek wyższej temperatury surowiec prze
~rzewa się bardziej, a gazy spalania, powiększa
j ąc swą objętość, przech odzą z większą chyżością 
przez warstwy górne i opuszczają piec o wyższej 
temperaturze. Chcąc wyzyskać lepiej ci e pło ga
zów, musimy przedłuży ć ich pobyt w piecu; osią
gamy to w sposób dwojaki: albo powiększamy 
wysokość pieca, albo jego średnicę w szybie. Przy 
danej ilości gazów skutek jest ten sam, gdyż w 
obu wypadkach powiększamy slup na bojowy. 

Przedstawię poniżej wplyw różnego namia
ru koksu na wysokość pieca bez zmiany średnicy 
szybu. 

Jeżeli S~ oznacza wydajność pieca na go
dzinę, i m dlugość pobytu surowca w piecu (mi
nuty), cały slup nabojowy będzie 

S~ 111 
~V = 6o kg surowca. 

Liczbę i poj edynczych nabojów surowca 11 

otrzymamy: 
. "V .Sg 111 

l = n = 60n 

Wysokość jednego naboju surowca wynosi 
s Jl'lm, wysokość naboju koksu k mm. 

**•) b. z . oznacza bez zbiornika. 
z z. " ze zbiornikiem 
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Wy sokość g <'> rnej części pieca będzie wy
nosiła : 

G = Sg m [ + l [ + l 60 /l s k =i s k . 

Obliczmy na podstawie powyższego równa
nia górną część pieca (wysokość szybu) np. o 800 
rnm średnicy. 

Tablica XIV. 

Namiar koksu 16 proc. J7 pooc.:8 proc /9 proc. IIOproc. 

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

Wydajność -'g 1 5 
Dłu~ość pobytu surowca w piecu (min.) 
Słup nabojowy surowca .V kg 

1 

3 

000 4 300 3 700 3 300 3 000 
40 50 6U 70 80 

::!33 3 58:-l 3 700 ::!850 4 OvO 
Waga nabOJU surowca ("l w kg 416 360 312 278 250 
Liczba nabojów fi) (w zaokrl\gl. J l 
Wy•okość nabuju (s ) mm 
"'ysokość naboju koksu (k l mm 

Wysokość sz.•·bu n """ 3 
Pojemność szybu przy piecu o 1000 mm w ms

1 

2 

8 10 
3H2 285 
100 100 
456 3 850 
714 3 024 

12 14 16 
250 220 200 
100 100 100 

4 200 4 480 4 800 
3 29!! 3 518 3 770 

Wysokość szybu ni e powinna być, jak wi
dzimy, nigdy mni ejszą od 3 456 111111; przy gorą
cym biegu pieca wskutek dużego namiaru koksu 
(10%) powinna ona wynosić nawet 4800 111111. 
Wysokość szybu nie zależy od średni<.:y pieca, 
lecz tylko od namiaru koksu (p rzy danej ilośc i 
powi etrza). Przy namiarze koksu 6% piec kopulo
wy o '500 mm średnicy wymaga wi9c ([Jrzynajmniej 
w teoryi) t a kiej samej wysokości szybu, jak piec o 
średnicy 1200 mm. Wyjątek sta n ow i ą tylko ma
łe piece o ś rednicy 500 i 600 llllll, przy który ch 
ze względu na zawieszanie się nabojów wysokość 

szybu wy n osi zwyczaJ me tylko 3 000 - 3 500 mm. 
Ogólna wysokość pieca H składa się z wy

sokości dolnej jego części D, zależn ej przeważnie 
od p ojemności zbiornika (wewnętrznego), jako też 
wogóle od tego, czy piec jest budowany bez osob
nego zbiornika, czy z osobnym zbiornikiem (ze
wnętrznym) i z górnej części, czyli szybu G, któ
rej wysokość. j ak wykazaliśmy w tablicy XIV-ej, 
zależy od wielkości stosowanego namiaru koksu. 

Zestawmy więc wyniki t ablicy XII i tabli
cy XIV i otrzymamy H w n'lm. 

T ab lica XV. 

Wysokość ogólna H kopul aka wynosi mm. 

l 
800 

h. z. l z z. 
1 200 

b. 7 .. l z z. 
mm l Śr~dnica 

pteca 500 l 600 l 700 

~ l ' ,~, l "?'l '"'i Hii6 4 506 4206 4 :">31 4 256 4 556 14 306 1 4 606 4 356 4 656 4406 
4- 800 
5 150 
5 430 
5 750 

-"~ 7 proc. 4 7;>0

1 

4 77-;J 

a 9 proc.(;>380) ( >40;))1 

4 8ii0 4 900 4 600 4 U25 46:">0 4 950 4 700 5 000 
5 ::!00 15 O:JO 5 350 

4 750 5 0:">0 
.~ 8 procp 100) (? 12?1 f> 200 5 250 4 9ń0 5 275 5 000 

5 580 i> 330 l 5 630 
fdOO 5 400 

(5 480) 5 ń30 5 ~30 5 ń50 5 2RO 5 ::!80 iJ 680 z lO proc.' (5 700) ( fJ n:)) ' tn8oon 5 850 5 ń50 5 875 5 łiOO 5 900 5 650 5 \150 5 700 6 000 

Należy powiedziećjeszcze kilka słów o dy szach 
i obliczyć wymiary ich stosownie do podanej 
w tablicy Vlii. iloś c i wiatru i wydajności pieca. 
Kwestya dysz stanowi dotąd punkt sporn y; jest 
ona jednak dosyć prostą, j ak to poniżej obszer
nie wykażę. 

Zaznaczam z góry j ak naj wyr::t.źniP.j, że i lość 
powietrza jest n ajważn i ejszym czyn nikiem, Tla
tomiast rzeczą podrzęd ną jest urządzenie samych 
dysz, któremi wprowad?:amy powietrze do kopulak a. 

Kopulak jest bardzo prostym przyrza,d em; 
kształt jego nie da się :łatwo zmienić. Dlatego 
fabrykanci, chcąc odróżnić swój system pieca od 
innych systemów stoSUJą różne urządzenia dysz 
(rys. 1-7) i dają dyszom najróżniejsze kształty 

*1 Piece, oznaczone ( ), budujemy ze względu na. z awiesza-
nie &ię nabojów przy stosunko,vo małej średni,...y zazwyczaj nitsza 
Aby i przy tak małych piecach wyzyskać ctepło gazów i uniknąć pło: 
mieni wylotowych przy większym namiarze koksu, pędzimy je trochę 
wolniej, stosuji\C odpowiednio małe, ilość pówietrza, 

(rys. 8 - 12, gdzie strzałki oznaczają kierunek 
wiatru). Rys. l przenstawia najprostsze urządze
nie dysz . Osie wszystkich dysz przechodzą przez 
środek pieca, podczas g dy w rys. 2 tworzą one 
lini e styczne do koła , wykreślonego współ'środko
wo z obwodem pieca. Celem tego urządzenia 
dysz j est, aby prądy powietrza, pochodzące z po
jedyn czych dysz, nie wstrzymywaly się wzajem
nie. Zważywszy jednak, że powietrze, wstępując 
do pieca, napotyka w nim koks, że przechodzić mo
że ty lko przez kanaliki między pojedynczymi ka
wałkami k oksu, nie można myśleó, aby prąd po
wietrza nawet dosyć silny zatrzymać mógł pier
wotny swój kierunek; tylko przy bardzo małej 
średnicy kopulaka (około 500 mm) urządzenie ta
kie może rr.ieć pewne znaczenie, jeżeli stosuje się 
koks w stosunkowo bardzo dużych kawałkach. 

(c. d. n.) Jerzy Buzek. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1908. 
Wydobywanie galmanu. W czerwcu r. 1908 wytwórczośe galmanu była następująca : - -

Rok 1907 H ok 

Nazwa kopalni Od począt. ku l 
Czerwiec roku do 30 Czer wiec 

czerw~a 

--
p u d ó 

Bolesław. soo66 30) 419 408l7 
Józef 39 257 242 724 r7 88s 
Ulisses 193 371 l 215 931 225 009 

Razem l l 702 074 

1908 
W r. 19J8 wydobyto więcej C+>'; 

albo mniej C-), niż w r. 1907 

l Oci ]'OCzątku Od początk u roku 
roku do HO Czerwino do 30 czerwca l cze •·wca 

-
w pudów l o l o pudów % 

2) l 455 -

214 400 -

l 
l 403 9)5 + 
1 86g8 ro l + 

9 239 -

21 372 -
3' 638 + 
l 027 1 + 

l 

r8 - 5' 91)4 1 - '7 
5-1 - 28 324 - 12 

r6 + 188 024 1 + '5 

l'odług gatunków wytwórczość g;:tlman u l)yJa n astępująca: gruby 
174 348 pudów. 

·wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: 

o l+ 107736 1 + 6 

109 373 pudy i drobny 

N azwa kopalni 

olesł'aw B 
Jo 
u 

' ze f 
lisses 

Rok 1907 

Oił początku 

Czerwiec roku do HO 
czer wca 

--
]l u 

20 557 167 g64 
- -

13 529 5° 193 

Rok 1908 

Od poczl\tku 
Czerwiec roku do 30 

czerwca 

d ó w 

3 995 l 5' 94° 
- -

r6657 90110 

-.. 

W r. 1908 wydobyto 11 i ęcej C+) 
albo mniej C- ), niż w r. 1907 ---

Od początk u roku 
Czerwiec do 30 t'Zerwca 

-
pudów l % pudów l o/o 

l i 
- 16 562 

l - 8o - 116024 - 69 
' - l - - -

+ 3 128 '+ l 
23 + ' 

39917 ·+ 79 

Razem 34086 l 218 ' 57 l 20652 l 142050 l - '3 43-ł ' - 39 1 - 76 107 1 - 35 

Dnia 30 czerwca r. 1908 pozostałość wydo- zarobili 25 556 rubli. Przeciętny zarobek jednego
bytego galmanu na kopalniach wynosi. ,[a 367 573 r obotn ika na dn iówkę wynos ił lrnb. 11 kop . Wy
pudy i ga lmanu z błyszczem ołowiu 32 674 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 13, 

W czerwcu r. 1908 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych czę~ciową niezdoln ością do pracy 
niach galmanu przeciętna li czba robotników wy- l i 12, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
nosiła l 050. Robotnicy odrobili 23 093 dniówki i 1 

Płukanie galmanu. W czerwc u r. 1908 wytwórczość galmanu pfuka nego byla nas tępująca : - .. 

!{ok 1907 Rok 1908 \V r. 1908 otrzymano więcej <+l 
albo mniej (-) , niż w r. 1907 

Nazwa płuczki Od początku Od początku Od początk u roku 
Czerwiec roku do 30 Czerwiec roku do 30 Czerwiec do 30 czerwca 

czerwca czerwca 

]l u d ó w pudów l % p u dów l % 

Bolesław ska 86 712 532 :q8 55 785 l 330691 - 30927 1 - 36 - 201657 - 38 
Olkuska 2973° 106810 72000 

l 
259 6o5 + 42 "J,70 '+ 142 + l 52 795 + 143 

Mechaniczna 103050 581 86o 9174° 530 86o - 11 3101- II - SI 000 - 9 

Razem . 219492 II 221 018 l 219525 l l 12 1 1)61 + 8 
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Wytwórczość błyszczu ołowin była 11astępująca: 

- -

Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więGoj (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1907 - ---

Nazwa płuczk i Od począt.ku Od poczt~tku Od począt.k u rolm 
Czerwiec roku do 30 Czerwiec roku do 30 Czorwiec do 30 r.ze rwcn 

czerwca czerwca 

---p u d ó w pudów l o/o pudów l o/o 

Bfllesławska l 528 761 
i 8003 - 767 - ·o ·.PS ' l 34 12 254 ) - -

Olkuska 4040 7024 5 !60 25 077 + l 120 + 28 + l~ 053 

l t 
2j6 

Mechaniczna 300 '900 2jl 2 449 - 49 - J6 + 549 29 

Razem · l s868 21 178 1 6 172 35529 1+ 304 / + so / +14 35 1 i+ 67 

Dnia 30-go czerwca r. 1908 pozostalość gal- zatrudnionych robotników wynosiła 292. Robotni
manu płukanego na płuczkach wynosila 222873 cy odrobili 6 432 dniówki i zarobi li 4 792 ruble. 
pudy, btyszcz u ołowiu 14 333 pudy. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dn iówkę 

W ezerwcu r. 1908 w 3-ch czynnych plucz- wynosił 75 kop . "'Wypadków nieszczęśliwych 
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna li czba z robotnikami nie było. 

Wytapianie cynku . W czerwcu r. 1908 wytwórczość cynku była następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 \V r. 1908 otrzymano wi ęcej r+) 

albo mni eJ (-), niż w r. 1907 - "f' '''"'"' ---
Nazwa hu ty Od poczt~tku Od począt.ku roku 

Czerwiec roku do 30 Czerwiec rokn do 30 Czerwiec do 30 czerwca czerwca czerwca 

auli na p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin 

- p u d 

' 9 212,)0 ! J 5 507,75 
12 412 72 539 
r8 192 !08 028 

ó w 

l 

,g 457 108 443,75 
12 403 72 602 
'5 so r 94 57 1 

pudów l o/o pudów l o/o 

1-- 75'i,)O i- 4 - 7 064 6 
- 9 - o + 63 \+ o 

-2 69 1 1- rs - 13 457 12 
l 

Razem . l .:;g 8 r6,so l 296 074,]5 1 46 36r ! 275 616,75 1- 3 --tss ,so 1- 7 /- 20 458 1- 7 

Wytwórczość pyJku cynkowego była nas tępująca : -
Hok 1907 Rok 1908 l W r. 1908 otrzvm:wo wi ęcej (+J 

(....:._), n i ż w r . 1907 albo mniej -l l Od poczt~tku Nazwa huty l Od początku Od początku roku roku d o 1JO l roku do 30 

aulina p 

I 
B 
\:onstanty 
ędzin . l 

Czerwiec 

- p 

3 150,60 

427 
610 

Czerwiec 
czerwca 

u d ó 

14118,30 I 830 
2 894 5""5 
4 326 393 

l 

Razem . l 4 187,6o l 21 338,301 2 7-18 

Dnia 30-go czerwca r . 1908 pozostalość wy
topionego cynku w hutach wynosiła 79 488,15 pu
dów, pyłku cynkowego 3 070,35 pudów. 

W czerwcu r. 11:108 w 3-ch czynnych hutach 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro 
botników wynosiła 914. Robotnicy odrobili 20106 

w 

czerwca Czerwiec do 30 czerwca 

pudów l 0 /o pudó w l o/o 
l 

- 4 885,9j 9 232,35 - 1 32o,6o - 42 - 34 
2 836 + g8 + 23 - 58 - 2 
2 70 1 - 217 - 36 - l 625 1- 38 

! 4 769,35 1- r 439,6o /- 341-6 s68,9s J- 3' 

dniówek i zarobili 27 669 rubli . Przeciętny zaro 
bek j ed nego robotnika na dniówk~t wynosił 1 rub. 
38 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było 2, zakończone częściową niezdolnością do 
pracy i 5, zakończonych wyzdrowieniem zupel-
nem. J. H. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1908. 

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

była następująca: 

~~~~~~~~~~~~-~·~~~~~~~-~~--~~~-==---~~ 

Nazwa kopalni 
Właśc i c i e l lub 

dzier ża we a 

Niwka . ·l Tow. Sosnowieckie. 
Klimon tów . " " 

,, 

" " 
" 

Hr. Renani 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" " 

" "' ·~ ... 
"' ~ o 

Rok 1907 Hok 1908 

" o 
·~ ... 
Q) 
N 
o 

\V r. 1908 wydoby to węgla wię · ·ej c+> 
albo mni r,j (- l, niż w r. 1907 

Czerwiec 
Ud początku roku 

do 30 czerwca 

centnarów l!letryezny•:h ctr. metr. l % ctr. meLr. l % 

39533 1 1 2jl079r, 2999~5 1 
228lti5j - 953861- 241-228131

1
- ~ 

- l - 41 76 1 i 300 jO l + 41 761 ~ + - + 300 5~ 1 + -
347 188 '1

1 

207 1 6g8 2:;6 919 l 759 188 - 90 269 - 2Ó _ 312 510 - 15 
347995 21 8g926 28ó225 j 2 ' 359~7 - 61770 - 18 -- 53979 _ 2 
498072 3028716 -1)1 O·jOI 2 713 734 - 67032 ~ - 13 -284 982 _ g 
40035 200230 22634

1 
1617o'i - '74011-- -13 __ 38522 _ 19 

391 477 2 4'i5 8oo 382 272 \ 2 37 1 354 - 9 2051- 2 _ 84 446 l _ 3 

- - 4 97°1 73 ·ł75 + 4 970
1 + - + 73 475 + -

Mortirner 
.Milowi c e 
Hr. Ren ard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
J akób II 
F ehks . 
Paryż. 

Koszelew 
" 

F ran c.-W Joskie 
57700 299 6oo l o 900 2 ~o 8oo 46 8oo ll _ g, - s8 700 - 20 

\ ! 
( 434992 2637936 393401

1 
z ćg8 439- 41591

1
- 10 + 6o 5o3

1

. + 2 

Saturn ~ Saturn 
Czeladź " Czeladzkie 

" " i l 
52 1786 2 96477-1 515984 , 3289379 - s8oz

1
- ' + 3246os 1+ II 

4162-15 228n284 4o7 s78
1

2 55s483 - 8667 - 2 +272 ,q9 + I2 
Flora . . ·1 " Flora 
Franciszek . " " 
Mikołaj " " 

203o84
1 

I 1299-19 2038)91 1 310182 + /7) + O + 180233 + I6 

~ 4'96 31917 5 367 2)672 + 11 71 + 28 -- 624) - 20 

l l Jan Spadłe hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
G roJ ·>. (•C II Tow. Grodzieckie. 
Antor.i 
Reden 
Tad eusz II. 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
P okl. I gnacy 
Jakób I . 
Wańczy ków 

Andrzej IH 
Jadwiga . 
Stanisław 

Dz. Scho u i Lamprecht 
Tow. F r auc.-Rosyjskie 

" " " 
Dzierż. M. Żo1'ędziowski. 

" J. vVrzosek .·1 
" vV. Szyszkin . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

W . Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 

J. Wrzosek 
St. Modzelewski 
St. Hilczyński 

Razem 

32036 197002 21 196i 10486o -- To84o
1

-- 34 - 922o2 - 47 

45 4'4 237930 26 598j 222 530 - 188 16, - 4 ' - Jj 400 - 6 

319458 '701402 378798 2~84238 + 593-101
1+ ·S +682836 + 40 

88 ' 4:~ 586 o66 93 8321 ss9o-t s + 5 68gl + 6 - 27 02 1 - s 
8o]1:l 1 43673 1 '333531 7g6.~/ ' + 52572+ ós + 3_:;9640 + 82 

- 688ćis 35 '591 ' 770-19 + 35 1591 +- + ,c,8 184 +'57 
1 770 -ł f42 29C) 163 101 106477- l 381\ - 8 - 3)822 - 25 
4056 29820 53011- 4056-100 - 24)19 - 82 

6 798 51 975 12 68s 78948 + 5 887 + 87 + 26973 + 52 
26 796 I jó676 3996-1 [ 247 o87 + ,3 ,68 + '-~9 + 9o 4r, + 58 

7 992 39623 2 890 1 43CJ3l - j (02- 64 + 3408 + 9 
19 134 r368o7 = l 47 552 _ '9 134 - 100 - 89255 - 65 

- 2 l jU -- - - - :l I 50 - 100 

7036 44804 167941 JJ0 ,134 + 97581+ ' 39 + 6só3o + q6 
- l l f 561 - - - - - I l 156 - IOO 

- - 509-1 1 7 29 1 + 5094 +- + 7291 +-
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Pod~ug gatunków wytwórczość węgla w 
czerwcu r. 1908 była następująca: gatunki gru
be 1 927 037 ctr. metr. (47,63%), gatunki średnie 
730690 ctr. metr. (18,06°/0 ) i gatunki drobne 
1387807 ctr. metr. (34,31°/0). 

Dnia. 30-go czerwca pozostałość wydobyte
go węgla na kovalniach wynosiła: gatunki grube 
206741 ctr. metr., gatunki srednie 317 666 ctr. metr. 
i gatunki drobne 451661 ctr. metr. 

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

Użyto na. p0trzeby Sp,·zodu.no Razem 
własne kopalń 

Gatunki grube 24 831 1 895 789 l 920 620 
średnie 58 572 641743 700 315 
drobne 357 957 l 049 330 1407 287 

Razem: 441 360 3 586 862 4 028 222 
Rozchód węgla na potrzeby wlasne kopalń 

składał się z pozycyi następującycli (w ctr. 1netr.) : 

.H.od zaj rozchodu 

Opał dla pracujących, l 
opalanie domów zbor 
nych i zabudowu.ń ko - l 
1Jalnianych . . . . . , 

Opalanie kotłów paro-
wych . . • ..... 

SkreśJouo węgie1, któ
ry stracił wartośó . 

Oatuuki 
gT·nbe l 

Gatunki l 
średnie 

Gatunki 
drobne 

ltazem 24 831 l s8 5721 357 9571 

Rozchód węg l a sprzedanego sldadaJ 
pozycyi uastępującyc h (w ctr. metr.) : 

Razem 

44 1 360 

się z l 

Gatunk i ! Gatunki l Uatunki 
Rodzaj sp rz~daży grube l ś redni e drobn e J:tazem 

Sprzedaż na kopa lniach 62 0251 78 !O-J ' 113 S I I 253 h40 
Wysyłka drogami że- 8 51 6 g 8 

Jaznami o o o o o o l 20 9 4 5 r 74 l 931 074 3 313 7 7 
Wysyłka rlt·ogł\ wodni\ 12 8ool 1 890; 4 745 19 435 

Razem: l 895 ;;~~ 641 7431 1 049 33013 5~6 862 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 839 367 
ctr. metr. węgla grubego i 8 711 ctr. metr. węgla 
średniego . 

W ysylka węgla drogami żelaznemi podług 
kierunków była n astępująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l 
grube średnie 

Gatunki l 
drobne łtazem 

-, ?"S&,i W Kró!astwiu llolskiein 541 713 921 75~ 3 186 334 
Za Białystok . 20)! 300 2 35 1 

20 4261 20426 Brześć 

3 !81 g86 3764! Kowal 
33 4741 

" granicę 42 '44 J68ss l 8o36 67035 

Hazem: II 82~g64 1 s61 7491 931074 13 313 787 

Z ilości węgla, wysłanego drogą wodną, wysła
no za granicę 480 ctr. metr. gatunków grubych. 
VvT czerwcu roku 1908 w 26 kopalniach węgla 
kamienn ego przeciętna li czba zatrudnionych 
robotników wynosiła 23 333. Robotni cy odrobili 
513325 dniówek i zarobili 688804 ruble. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy
nosił l rub. 34 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z r obotnikami bylo 6, zakończonych śmiercią, 20, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
i 454, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
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Dnia 31 czerwca r . 1908 pozostałość wydoby-l pujących: l) sprzedaż na kopalniach 39 611 ctr. 
tego węgla na kopalniach wynosiła 22866 ctr.mtr. metr., 2) wysyłka drogami żelazn emi 39 340 ~tr. 

Rozchód węgla w czerwcu roku 1908 wyno- metr. Wysyłka węgl'1 drogami żelaznemi według 
sił: 86 345 ctr. metr. i składał: się z pozycyi nastę- kierunków była następująca: w Królestwie Pol
pujących: l) użyto na potrzeby własne kopalń skiem 37 975 ctr. metr., za granicę l 365 ctr. metr. 
7 394 ctr. metr., 2) sprzedano 78 951 ctr. metr. \V czerw(;U r. 1908 w 5 czynnych kopalniach 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne k o- wegla brun atnego przeciętna liczba zatrudnion ych 
palń, składał się z pozycyi następujących: l) robotn ików wynosila 556. Robotnicy odrobili 
opał: dla pracujących, opalenie domów zbornych 12 233 dniówki i zarobi li 11 666 rubli . Przeciętny 
i zabudowań kopalnianych 1370 ctr. metr., 2) opa- zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosit 
lanie kotłów parowych 6 024 ctr. metr. 95 kop. Wypadk ów nieszczęśliwych z robotn i-

Sprzedaż węgla składała si ę z pozycyi nastę- kami nie było. }. H. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1908. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" Surowiec 

" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lejarski 
dla dalszej przeróbki l 
w odlewach z wielkiego pieca / 
bez wymienieni a 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 
R az em 

Wytwór drugi B . 

Odlewy surowcowe z kopulaków pie-
ców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców martenow
skich i tyglo wych oraz gruszek . 

Rury surowcowe wodociągowe z połą
czen iem mufowem i koł:nierzowem 

! w Y t w ó r 

Rok 1907 

/Od poczo,tku 
Czerwiec roku do d. 30 

czerwca 
-

p u 

gB s3 r I 848883 
I 4ro 558 5 663 875 

I 57 506 33-1740 
587303 

l 666 645 8-J3480I 

94 583 365 374 
29959 q6o83 

I 90T 728 IO gcio 9-'15 

f 43 s83 8i:<o 283 

Z 045 3 I I I l 84T z28 

94 8Tg 6sg 635 

14878 86 530 

47 97 1 l 

c z o ś ć z a p a s Y 

Rok 1908 
Dnia 30-go Dnia 30-go 

l Od poczo,tku 1 

cze rwca czerwca 

Czerwiec roku do d . 30
1 

r. 1907 r. 1908 
czorwca 

D ó w 

l 

64 237 4273°7 
l '42 73 T 154 ss8 

724 194 s690957 3 ros 131 z 647 83I 
I79 z64 I 050016 179 1)0 341 995 

432 gs6 395 8g6 
I 417 l 417 59 443 Z3 I7Z 

24 777 26941 
163-H s8oo 
44 5Z7 336ZI 

l szz zo --- l 6g l7 Jn 
3 782 3910 

g6g !I2 7171219 

l 
4 029 396 3 64064 I 

87 Iog 444694 401 6I7 587 z8o 
5 T 4-19 z T7Ó7j 26 Z09 6r 38z 

l I T 834 6z22 
I Gs4 752 

l 
1 rg67 I8 I 6I8 559 Il)l 5000 1 

78 Of2 tio5 102 zo8 787 298 gzo 

l 73Z 764 :1 gzo 102 1 l 417339 l 923 70I 

i 
l 

75 396 s84 96s f )O 430 I74697 

I l 265 74 8go 4604 3 6z4 

s86 

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



.M 18. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 511 

Części fasonowe do tychże 
Razem 

Bloki kute i przewalcowane jako też 
kęsy płaskie j 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 . 
Szyny kopalniane wagi mniej, niż 

8,32 f. na l stopę bieżącą . 
Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe 

i profilowe 

" 

resorowa i sprężynowa 
narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy 

w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości więk· 

szej nad 3 11un . 

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 m11t włącznie oraz 
żelazo do wyrobu rur 

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

Osie parowozowe, tendrowe i wagono
we nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce wytłoczki 

od wyro bu o b ręczy 
Razem 

Wytwór czwarty. 
Wyroby. 

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

Razem 

-

109 744 

144 175 

120 264 
2 o6o 

15 

16040 l 

957 r69 
3 380 
-
-

239 667 

69 383 

54 753 

35 442 

'46 300 

52 75 I 

21846 

107 596 

r 826 672 

59 726 
89954 

5 389 

l 
J02gD 

J6j 359 

W czerwcu r. 1908 liczba ogólna zatrudnio- i 
nych robotników wynosiła 15 836. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są J 

na podstawie danych, które nadesłały następują-

78 -
747 214 86 66! 

6g2 950 1!8 387 

3o80IO 24 8o8 
63152 24 211 

l '57 -
i 
l 

s8 744 l -

s 859 542 711 170 

43972 13 109 
- -
- -

l 368949 138704 

459 950 ;6 528 

330 S IO 87810 

' 99 392 37 434 

l 
8ooog6 1

3
1
6341 

450 488 (l 627 1 

!28 ()()2 12 344 

516 6o9 77746 

10 ;88 573 l 327 12) 

4o8 0J6 54 838 

737 993 109758 
2 _) 233 5 306 

'93 926 l 198 11 

l 3Ó3 J68 I89 713 

l) 

66o 456 

736 876 

206 348 
32 634 

4 6o7 

33 I8j 

5294400 
85996 

-
-

933 384 

473 339 

357 929 

237 323 

9gG464 

l 
2)771 3 

107 SSJO 

410 490 

9 425 402 

297 793 
I 018 432 

30990 
105 866 

l 453 o81 

-
155 034 

61 034 

r66 382 
6 r6o 

699 

21704 1 

' .137 58; 
l 8!8 

166 

732 

z6o98 

18895 

38 478 

27 )II 

24745 

25 6;1 

20 32 1 

66 740 
86786 

954 

-
'78 321 

100929 

75 8oo 
19168 

933 

!6291 

l 299 19] 

5 543 
'56 
474 

44 393 

J6 164 

so 402 

41 075 

33 324 

15 Ijl 

9 9g8 

74 958 
85892 

21 

- ---1 1090 
154480 \ 161961 

ce zakłady hut nicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa, huta K atarzy 
na, Blachownia, Towarzy stwo Sosnowieckich fa 
bryk rur i żelaza w Sosnowcu, Towarzystwo Sos-
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nowieckich fabryk rur i żelaza w Zawierciu, 
walcownia Milowice, zakłady Starachowicki e, Nie
tulisko, zakŁady B od zechowskie, huta Puszkin, 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w Niwce, 
Stąporków, T-wo Poręba, .H,uda Małeniecka i 
Sielpia. 

Zakłady Nieklań i K am ienna pomimo wie
lokrotnych upominań się o dane statystyczne żad
nych wiadomości nie dostarczyły . 

). H . 

)rzegfąa fiteratury górniczo- nutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczc=hutnicz9ch. 

Gazeta Przemysłowo - Handlowa. N!! 32. 
Dla lepszej przysz to{ci. Porozumienie pomięd zy 
związkami przemyslowyroi i r obotniczymi j est 
niemożliwe ze względ u na brak j ed nośc i w łon i e 
samych związków ro botn iczych danego zawodu. 
L. R einschmidt . Opodatlwwanie przemystu ·wobec 
samorzqdu. TJ!alka z symulacvq przy w_vpadl~ach 

niesz częśli·wych. St reszczenie projektu nowego pra
wa, :;.łożonego p rzez rząd parlamentowi włoskie
mu. Projekt nowe; ustawy jinlandz ldej o ubezpie
czeniu robotników na starośc' . Wiadomości b ieżqce. 
R.ronika. 

N!! 33. Rok strajkowy (1905 ) ·w świetle cyfr. 
lT~ystmva prz emystu i roluictwa w Cz~s tochowie. 
TVzrost celt w ostatnich czasach i jego zasar:lnic.se 
przyczyny . Wiadomości bieżqce. /(ronika sqriowa . 
Krouilw . 

Promyszlennost' i Torgowla. N!! 16. Len 
i jego znacz e11ie handlowo - prz en1yslowe ·w Ros_vi. 
Ładunki dodatkowe 1Ul drogach że lazuych . E uge
Jtiusz Lubowicz. ProJe/ci przepi~ów o s q da ch g iel
dowych . Emisya papierów proceulowych w r. Jf./07. 
Chwila p rz elo111owa w przemyśle sanwjazdow_vm . 
Ry nel< że lazny . N a międzynarodowym ry nku że 
lazn ym zauważyć si ę daje pewne słabe zresztą ce
ch y polepszenia . 'Nywóz z Rosyi za granicę ru
dy żelaznej i surowca zmniejszył si ę z roki em 
ubiegłym . f{. S . 

M. W. Fridlender. Cechy szczególne urzą
dzeń elektrycznych w górnictwi e. Autor artykułu, 
pomieszczonego w czasop iśmi e Ele!ztricz estwo i wy
danego w oddzie ln ej odbitce, por usza sprawę bar
dzo ważną i bardzo żywotną w chwili obecnej 
dl a naszego przemysłu, a mianowicie najszersze 
zastowwan ie · elektryczności w górnictwie i hut
nic t wie. 

. Rozwój techni~i wspól'czes~1ej w tych g~l'ę-
ziach przemysłu śc i śle lączy s 1 ę, a nawet Jest 
prawie nie do urzeezywist nien ia bez zastosow ania 
el ek try czn ości . Obecnie wszystk ie bez wyjątku 
większe zaklady górnicze i hutnicze w Królestwie 
P olskiem posiadają centralne stacye elektryczne, 
które sJużą nie tylko do oświetlenia , ale w znacz
nej mierze i do przenoszenia siły i wprowadzania 

l 
w, ruch maszyn pomocni czych zapomocą moto
row elektrycz nych . 

Pompy, maszyny warsztatowe, podnoś niki i 
żóraw i e n ajróż norodni ejsze, kolejki na powierzch
ni i _podz i ~ I~H-le na kopalniach, wentylatory, rolki, 
naWIJ aczln 1 u1n e maszyny pomocnicze w walcow
niach, zresztą wielka li czba in nych pomniejszych 
maszyn, które t rudno byłoby tu wyliczyć, mogą 
być poruszane za pomocą e l ektryczności bez żad
nych trudnośc i. 

Co si ę tyczy jednak zastosowani a popędu 
elektrycz uego do wielkich maszyn o przem ij a.ją
cem obc i ąże niu. j ak ma ~zy ny wyciągowe w ko
palniach i walcownicze w hutnictwie, to do nie
dawna spoty kalu ono nieprzezwyciężone t rud
ności. 

Rozwiązanie techniczne ostatniego zadan ia, 
t ._ j. zastosowani e popęd n elektrycznego do wiel
kiCh maszyn o przemijająceru o bciążeniu stan owi 
główną treść artykułu p . Fridl endera. 

Wychodząc z zal,)żenia, że zastosowan ie elek
tryczności może osiągnąć korzyści tylko wtedy, 
g dy będziemy rozporządzali tanią e nergią elek
tryczną, autor zastanawia s i ę nad g lównemi jej 
źródłami, a mi anow icie parą i gazem. Wady i 
zalety maszyn parowych i gazowych były już 
szer o.ko omawia ne w li te raturze technicznej, nie 
będzi emy więc nad tem dłużej zastanawiali się, 
tem bardziej że ch ar akter takiego porównania, 
j eżeli nie od ni esiemy go do pewnych określonyt:h 
warunków miei scowych, będzie nosił cechy dyle
tanckie i obraca.l s i ę w ogóln ikach. 

Co do z u żytkowan ia- gazów pieców kokso
wych i wielkich pieców, to pi erwszych Król estwo 
Polski e nie posiada, drugie zaś, o ile wiemy, zu
żytkowywują s i ę u nas dotychczas tylko przez 
spalani e pod kotłami i w apa r atach Cowpera, t. 
j. w sposób najmniej ekonomiczny . J edn ak nie 
należy sądzić, że dzieje się to sk u t ki em zacofania. 
Warunki miejscowe, niepewna przyszłość przemy
siu metalurg icznego w Królestwie P olskiem, wy
soka stopa pr ocen t owa, taniość węgla i wysokie 
ceny koksu, a pozatern stosunkowo niewielkie 
rozmiary poj edy nczych zakładów, posiadających 
przeważn i e jeden lub naj wyżej d w a wielkie pie-
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ce w biegu, wszystkie te okoliczności nie sprzy- twornik nie będzie wcale przechodził prąd i mu· 
jają wielkim nakładom, połączonym z zastosowa- tor nie będzie pochłaniał żadnej pracy. 
niem motorów gazowych i nieuniknionym w tym Gdy liczba obrotów a zatem i sila fllektro
wypadku oczyszczaniem gazów. W da]szym cią- ·wzbudzająca wzrosną jeszcze, to odwrotnie mo· 
gu autor podaje wskazówki ogólne co do wybo- tor zacznie posy:fać prąd do obwodu, t. j. stanie 
ru rodzaju prądu i wysokości napięci a; te dane się generatorem, ale żeby utrzymać tę liczbę ob
nie są pozbawione interesu dla technika, lec~ bez rotów, trzeba go będzie poruszać siłą zewnętrzną. 
uwzględnienia warut1ków miejs cowych są zbyt Aby więc unikuąć spalenia, należy włączać mo
ogólnikowe. tor, powiększając napięcie stopn iowo od O do 

Informacye co do turbin parowych i moto- normalnej wielkości, równomi ernie z tem jak 
rów gazowych, zastosowanych w przemyśle gór- wzrasta liczba obrotów twornika a zatem i jego 
nicze-hutniczym w Rosyi jak również, co do urzą- opór pozorny (w rozróżnieniu od oporu omiez
cizeń elektrycznych,oJwysokiem napięciu nie są zbyt n ego w stanie spoczynku) . Ponie,yaż stacya elek
dokł'adne . T ak naprzyklad w liczLie zakładów , po- tryczna daje prąd 0 napięciu stałem, więc, aby 
siadających t urbiny parowe, spotykamy Hutę Ban- włączyć motor. musimy wprowadzić r <Jzem z twor
kową, posiadającą 1 turbiuę 0 sile 500 koni sy- nikiem opornik, który zwiększy znacznie opór 
stemu Zoelly do wytwarzania prądu trójfazowe· tworuika i uchroni go od uadmiernego prądu w 
go. Tymczasem turbin a ta jest systemu Rateau i pierwszej eh wili. 
wytwarza prąd stały 0 napięciu 240 voltów. Po- Zatem stopniowo ze wzrostem liczby obro 
tem czytamy: ,;Towarzystwo Flora w Królestwi e tów winniśmy wyłączać opornik. tak żeby przy 
Polskiem (szy b Saturn, 2 000 voltów prąd trójfazo- normalnej liczbie obrotów motoru był on zupe!
wy)". Otóż Towarzystwo Flora nie posiada szy- nie wyłączony. 
bu Saturn, zaś Flora i Saturn są dwa zupeł'nie Opisany sposób wląezania j est najzwyldej-
niezależn(· towarzystwa kopalniane. szy , stosowany powszechnie w praktyce. Ma on 

jednak znaczne ni edogod ności , mianowicie: l) po-
NajciBkawszą część artykułu stanowi rozdział woduje stratę energii w oporniku (energia ta gi

III, zatytułowany: "Wyrównanie wahań, powodo- nie bezużytecznie, przechodząc w ciepło); 2) wsku 
wanych przez motory o przemijającetn obciążeniu te i{ iskier przy wtączaniu i wyłączaniu aparaty 
na s tacyach elektrycznych". Tę część postaramy włączające często psuj ~, się; 3) szkodliwie oddzia
się streścić bardziej szczegółowo. ływa. na napięci e na stacyi, powodując mniejsze 

Poprzednio zaznaczyliśmy już, że bez trud· lu? więl~s~e skoki. ~i erwsz~ ni.e dają się. u s unąć 
ności dają s ię włączać do stacyi elek trycz.nej t.y l- [ am zmmeJszyć; dru.gie _staraJą s1ę ~lagodz1ć przez 
ko takie motory o przemij ającem obc1ążemu l specyalną budowę apar atu włączaJącego, uzywa
który ch sprawność jes t małą w porównaniu z~ jąc oporniki pł'ynue, g rafitowe i inne; nad trze
sprawnością samej stacy i. Przyczyny tego są na- cim zastan owimy się dłużej. 
stępujące. Gdy włączamy motor i część prądu, wytwo-

Przypatrzmy się, co zachodzi przy włącza
niu motoru w obwód prądu (dla prostoty przy
puszczamy prąd stały) o stal'em napięciu. Zbroja 
motoru a raczej jego twornik w stanie spoczyn
ku niczem nie różni się od zwyczajnego prze
wodnika miedzianego o bardzo małym oporze. 
Gdy włączamy taki przewodnik do obwodu o 
stałem napięciu , to następuje krótkie spięcie: przez 
drut przebiega prąd o bardzo znacznej sile i mo
mentalnie rozgrzewa go i topi. To samo nastą 
piloby z twornikiem motoru, gdy byśmy go włą
czyli wprost bez opornika: zostałby on natych· 
miast spalony. 

Zupełnie co innego ma mieJsce podczas ru
chu twornika. Jego obrót wytwarza w nawinię
ciu silę elektrawzbudzającą w kierunku odwrot
nym do prądu poruszającego. Siła ti.t W?.rasta z 
liczbą obrotów, tak że pozornie jest zupełnie tak, 
jakby opór zwojów twornika wzrastał stopniowo 
wraz z li czbą obrotów. 

Przy pewnej liczbie obrotów ta siła elektra
wzbudzająca może dojść do tej samej wielkości, 
co i napięcie w obwodzie, i w tym wypadku przez 

rzonego przez sta.cyę , odgałęzia się i przepływ a 
przez motor, to nie może to pozostać bez wpły 
wu: obciążenie stacyi zwiększa się, w s ku te k tego 
prądnica ?.walnia bieg i napięcie spada, potem 
regulator maszyny parowej zwiększa napełnienie 
wskutek zmniejszenia li cz by obrotów i rrądn i ca 
znowu dochodzi do normalnej szybkości a zatem 
i do normalnego napięcia. Z tego wi docz nem 
jest, że przy włączaniu motoru muszą zachodzić 
wahania n ap i ęcia na stacyi. T e wahania są bar
dzo sz kod liw e, szczególnie przy prądzie zmien
nym, poniew>lż ze zmianą obrot.ów zmi eni a się 
liczba peryndów na minutę. 

-wszystki e n i e d ogodnvści opisanego sposobu 
włączan ia potęgują się oczywiście w miarę zwięk
szenia motoru. Aparaty do w.!ączan i a stają się 
dla wi elki ch motorów t~k c i ężkie, że do zamy
k ania ich hez niebezpieczeństwa tr~eba używać 
powietrza śc ie śn i o n egJ ln b inn ej siły. Zresztą 
wahania napięcia wzrastają niepomiernie i unie
możliwiają włącze nie motoru o sile większej nad 
pewną określoną w stosu n ku do si.J:y stacyi. 
Możn a byłoby rozwiązać zadanie, zwiększając sta
cyę, lecz przez to otrzymali byśmy tylko wysokie 
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koszta budowy, a eksploatacya byłaby nieekono
miczną, bo przeciętne obciążenie stacyi byłoby 
względnie małe. Jedynym środkiem do pokona
nia tych trudności byłoby posiadanie zapasowego 
zbiornika energii, z którego możnaby ją cz<;~rpać 
chwilowo przy włączaniu motoru, nie obarczając 
zbytnio stacyi. Takim zbiornikiem może być ko
ło rozpędowe i akumulator elektryczny. Działa
nie kola rozpędowego jest bardzo proste: gdy ob
ciążenie stacyi wzrasta, prąd!1ica zwalnia bieg, 
lecz temu zwalnianiu przeciwdziała kolo rozpę
dowe, oddając przytem część swej energii prąd
nicy. Zupełnie podobnie działa baterya akumu
latorów, t. zw. buforowa. Gdy napięcif' spada 
poniżej pewnego minimum, baterya za czyna roz
ladowywać się i zasilać stacyę i odwrotnie, gdy 
napięcie wzrasta ponad pewne maximum, stacya 
laduje bateryę. Te spowby wyrównywania !la
pięcia na staf'yi, a zwła szcza kolo rozpędowe, sto
sują zawsze przy urządzaniu stacyi; co do aku
mulatorów, to spotykamy je znacznie rzadziej z 
powodu znacznego nakładu, połączonego z ich 
urządzeniem, jak również i dlatego, żeregulacya 
przytern nie jest kompletną, gdyż różnica między 
napięciem rozlndowania i napięciem naładowania 
jest dość znaczną (około 10% ); w tych więc gra
nicach musi w tego rodzaju urządzeniach wahać 
się i napięcie na stacyi. 

Jednak te sposoby, choć łagodzą raptowne 
skoki napięcia przy włączaniu motorów, nie usu
wają dwóch pierwszych wad, t. j. st.rat w OJ'Or 
nikach i trudności przy włączaniu i wyląezaniu 
motorów o znacznej sile, a te trudności wzrasta
ją przy wielkich motorach do tego stopnia, że 
czynią popęd elektryczny i nieekonomicznym i 
trudnym do zastosowania. 

Usuną~ te trudności można tylko, stosując 
inne sposoby włączania motorów o przemijającem 
obciążeniu podług systemów Leon:uda. Ilgm'ra , 
Kreple i innych, i do tych sposobll\v przejdzie
my obecnie. 

Idea, stanowiąca podstawę wszystki ch tych 
systemów, jest jedna i ta sama, mianowicie: wy
tworzyć prąd zasilający o zmiennem napięciu od 
O do pewnego maximum, włączać motor przy 
nizkiem napięciu i stopniowo zwiększać je ze 
wzrostem liczby obrotów motoru. Oczywiście. iż 
opornik w tym wypadku staje s ię zbytecznym, 
jak również upadają i trudności przy włączaniu, 
gdyż włączanie do obwodu o napięciu blizkiem 
do O nie przedstawia żadnycl1 trudności. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak ta idea zosta.Ja 
urz eczywistniona w każdym ze wspomnianych sy· 
stemów. 

Leonard buduje specyalną prącinicę o napię
ciLl zmiennem i od niej zasila motor o obciąż e niu 
przemijaj ącem . Ta prądnica , którą nazwiemy za
silającą, jest zazwyczaj maszyną o prądzie stalym 
i o wzbudzeniu równoległem (Shuntmaschine). 
Zmienn e napięcie otrzymuje się przez regul a-

cyę prądu w odgałęzie11iu, wzbudzająceru mag
nesy (shuntcie). Oczywiste, że w razie, gdy przez, 
to odgałęzienie prąd nie pn>:echodzi wcale, mao-
nesy nie są magnetyzowane i prądnica nie wy
twarza żadnego napięcia, stopniowo zaś gdy prąd 
wzbudz11ją~y zwi~ksz amy, zwiększa się i napięcie. 
Motor o przemijająccm obciążeniu musi być rów
nież o prądzie statym i wzbudzeniu równoleglem. 
Do wzbudz ania magnesów tak prądnicy za.silają
cej jRk i motoru musi być użyty prąd stały ze 
źródła niezależnego, np. ze stacyi centralnej, je
żeli wytwarza ona prąd stały. 

Leonard w swoim systemie porusza piącini
cę zasilającą zapomocą maszyny pa.ro>vej lub ga
zowej, zaopatrzonej w ciężkie koło rozpędowe, 
prądnica osadza się na wale tej maszyny. Na 
siacyach o prądzie stałym prądnica Leonarda 
może być umieszczona na wale glównej maszyny 
parowej lub gazowej obok prąclnicy głównej pod 
warunkiem, że koło rozpędowe będzie dostateez
nic ciężkie. 

W stacyac h o prądzie trójfazowym nie mo
żna stosować kola rozpędowego, gdyż w celu wy
korzysta nia jego działania trzeba, aby szybkość 
obrotu mogła spadać w chwilach obciążenia przy
najmniej o 15 ~, tymczasem takie wahania przy 
prądzie trójfazowym są niedopuszczalne. 

Mnżna byloby zast'lpić koło rozpędowe przez 
prądnicę o prądzie stałym, osadzoną na tym sa 
mym wale, co i prądnica trójfazowa, i połączoną 
równolegle z buforową bateryą akumulatorów, 
lecz to rozwiązanie ma tylko bardziej teoretycz
ne znaczenie. 

Nie wdając się w dalsze szczPgóły, streści
my gl6wne zalety i wady systelllu Leonarda. Do 
pierwszych należy usunięcie strat w opornikach 
i niedogodności przy włączaniu, jak również wy
równanie w znacznej mierze wahań napięcia na 
stacyi; do wad należy ta okoliczność, że każdy 
motor o przemijająceru obciążeniu musi posiadać 
osobną prądnicę z1.silającą i że koła rozpędowe, 
a w razie prądu trójfazowego baterye akumulato· 
rów, wypndRj ą zbyt wie] ki e 

System Ilgnera, najbardziej udoskon alony i 
rozpowszechniony w praktyce, bardzo mało różni 
się w zasad zie od systemu Leonarda i stanowi 
raczej jego modyfikacyę. 

ligner również dla każdego motoru o prze
mij ająceru obciążeniu buduje osobną prądnicę za
silającą, lecz te ostatnie porusza nie parową lub 
gazową m aszy ną, lecz osobnym mo torem elektrycz
nym, zasilanym ze stacy i . Motor te n, koło roz
pędowe i prądnice zasilające (może być ich kil
ka) są osadzo ne na jednym wale i stanowią ra
zem t. zw. grupę reguluj ącą Il g nera. T akie ugru
powanie, ch ociaż zasadniczo nie wiele różni się 
od poprzednio opisanego, jednak ma za sobą 
znaczn e korzyści: g rupa regu luj ąca, t. j. motor, 
koło rozpędowe i prądnica (lub prądnice) zasila
jąca mogą robić wielką liczbę obrotów, ni edostęp 
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ną dla maszyny parowej lub gazowej i przez to 
wymiary kola i prądnicy wypadają znacznie mniej
sze; system daje stosować się równie dobrze do 
prądu stalego jak i zmiennego, gdyż maszyna i 
prądnica na stacyi centralnej są zupełnie nieza
leżne od grupy regulującej; wreszcie, jak wyka
zała praktyka, przy stosowaniu systemu Ilgnera 
można zupełnie usunąć wahania napięcia i obcią
żenia na stacyi a zatem do poruszania grupy re
gulującej można zabierać na stacyi prąd o stałem 
przeciętnem natężeniu. 

W chwilach, gdy motor o przemijającero 
obciążeniu nie będzie obciążony, cala energia prą
du pójdzie na zwiększenie liczby obrotów kola 
rozpędov;rego, i odwrotnie gdy ob0iążenie tego 
motoru jest większe od przeciętnego, nadwyżkę 
daje kolo rozpędowe, zwalniając bieg. 

Nawet przy zatrzymywaniu motoru o prze
mijającero obciążeniu możemy go hamować bar
dzo silnie sposobem elektrycznym, przyczem mo
tor pracuje jako dynamo i oddaje stacyi z po
wrotem energię, straconą na hamowanie. Ta włas
ność ma szczególne znaczenie przy popędzie wal
cowni zwrotnych*). 

Trzeci sposób wyrównywania, podany przez 
autora, jest system Kreple. Polega on na włą
czeniu do obwodu maszyny t. zw. voltowyrów
nującej. Maszyna ta składa się z prądnicy o prą
dzie stałym, osadzOllej na jednym wale z kołem 
rozpędowem. W łącza się ona w szereg z moto
rem o przemijającem obciążeniu i odgrywa rolę . 
opornika przy zwyczajnem włączaniu z tą różni- · 
cą, że nie pochlania bezużyteeznie energii, lecz 
oddaje ją kol'u rozpędowemu, i odwrotnie w chwi
lach pełnego obciążenia motoru koło zwraca na
gromadzoną energię, posyłając ją do motoru. Po
dobnie jak prądnica Leonarda, maszyna ta ma 
wzbudzenie równolegle i zapomocą regulacyi prą
du wzbudzającego może wytwarzać zmienne na· 
pięcie od+ e do- e (e napięcie na stacyi o prą
dzie stałym). Gdy motor o pelnem obciążeniu 
zostanie wyłączony, prąd ze stacyi przechodzi 
przez m~szynę voltowyrównującą, porusza ją ja
ko motor i zwięks~a szyb kość obrotu koła rozpę
dowego aż do pewnej określonej normy, przy 
której napięcie, wytwarzane przez maszynę, sta
je się równem i wręcz P' zeci w nem napięciu na 
st.acyi~ w~edy maszyn~ ~rzes~,aje pochlan~ać ener-

1 
gtę (me hcząc drobneJ 1lośc1, zużywaneJ na t ar-
cie walu w panewkach). l 

Teraz włączamy motor o pelnem obciążeniu 
i jednocześnie zaczynamy osłabiać (przez włącza
nie opornika) prąd wzbudzający. Voltowyrównu
jąca maszyna zaczyna pochłaniać energię aż do 

*' no jakieg o stopnia mo:tna pusuuą.ć hamowanie colektryrzue, 
Ś"':'iadczy fakt, ~e przy pró bie w Uoorgsmarienhiitt.o z dwoma wi olki· 
m1 motorami, porusza,jl\(:ynli wn.lcownię (o s il e ltłOO k. P. przeciętnie ) 
mo:tna było w stanie ni e obcią.:tonym motorów zmienić ~ razy w 
e.ia,gu 1ninuty kierunok ruc>.bu motoró '" i doprowadzić za każdy111 raze tu 
llczbę obrotów do normalnuj (60 obcotów ). ~tahl und ~:i sen, r. !90S, 
NW 

chwili, gdy p1 ąd wzbudzający spadnie do O. Za
tem, gdy prąd ten zmienia kierunek. maszyna za
czyna działać, jako prądnica w ten sposób, że 
jej napięcie i prąd wytwarzany dodają się do na
pięcia i prąd u stacyi centralnej, tak że przy 
n aj większe m obciążeniu motoru n a pięcie może 
być równem e + e = 2 e. 

Gdy wyłączamy motor, musimy zmienić zno
wu kierunek prądu wzbudzającego, aby otrzymać 
napięcie = O. Tego jednak nie usiąga się w prak
tyce: przy wyłączaniu a często i włączaniu po 
linii przebiega prąd o znacznej sile i aparaty 
włączające muszą być obliczane na maximum prą
du, przebiegającego przez motor, a zatem są kosz
towne i niszr~zą się prędko przez iskry. Jest to 
największa wada :ego sposobu. Zatem i co do 
oszczędnego zużytkowania energii sposób ten jest 
pośrednim między or)isanymi i zwyczajnym włą
czaniem z opornikiem. W reszcie \~ razie prze
rwania prądu na stacyi w poprzednich systemach 
L eonarda i Ilgnera motor porusza się . jeszcze 
przez czas dłuższy przez koło rozpędowe i prąd
nicę zasilającą, zaś w systemie Kreple zatrzymu
je się natychmiast po przerwaniu prądu na sta
cyi. Co do nakładu jest on tańszy, o ile mamy 
do czynienia z jednym motorem o pelnem obcią
żeniu; jeżeli zaś mamy ich kilka, to nie można 
tego z góry orzec, ponieważ do każdego motoru 
musi być osobna maszyna voltowyrównująca z Iw
lem rozpędowem; tymczasem w systemie Ilgnera w 
grupie regulującej może być tylko jedno koto 
rozpędowe, które może wypaść znacznie mniejsze 
od poprzednich, razem wziętych. 

N a tern koń czymy streszczenie pracy p . Frid-
1endera, pomijając sposoby wyrównywania bez 
kóf rozpędowych zapomocą akumulatorów głów
nie z tego powodu, że w naszych warunkaeh nie 
mają one widoków urzeczywistnienia; na sta
cyach o prądzie stałym możemy zawsze stosować 
kolo rozpędowe. zaś nastacyach o prądzie zmien 
nym stosowanie akumulatorów wogóle .iest połą
czone z wielkim nak!adelll, gdyż muszą lJyć Hży
te transformatory rotacyjne, zamieniające prąd 
zmienny na stały. 

Pt)mijamy również zestawienie porównawcze 
różnych sposobów wyrównania, gdzie autor słusz
nie oddaje pierwszeństwo przed innymi systemo
wi Ilgnera. U wagi ogólne o stacyach okręgo 
wych, k tóre mogłyby zasilać energią cale okręgi 
przemysłowe, w naszych warunkach należą do 
bard:1.0 od leglej przyszłości, nie będziemy więc 
nad tem zastanawiali się, jako nad sprawą mało 
aktualna. 

W ogóle praca p. Fridlendera, jak już zazna
czyliśmy na wstępie, ma wielkie znaczenie dla 
naszego przemysłu, gdyż, jeżeli żaden z opisanych 
sposobów dot.y chczas nie został urzeczywistniony 
w Królestwie Polskiem z powodu znacznych na
kładów, to jednak wkrótce zapewne >:taną one 
na porządku dziennym i każdy technik, a szcze-
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gólnie hutnik i górnik, będą musieli z nimi za
poznać się. . 

Pewną trudność przy korzystaniu z pracy 
p. Fridlendera stanowi to, że napisana jest spe
cyalnie dla. elektrotechników, przytem bardzo 
zwięźle, prawie konspektowo. Pominięte są rów
nież rysunki i wzory urządzeń istniejących, 
które mogŁyby wiele dopomódz do gruntownego 
zrozumienia; nie uwzględniona jest również 
choćby w zarysie sprawa kosztów porównawczych 
różnych urządzeń w zestawieniu ze zwykłą ma
szyną parov.·ą. Takie zestawienie byłoby bardzo 

Opis zagłębia Krakowskiego.*) Najnowsze 
poszukiwania górnicze, przedsięwzięte w okręgu 
Krakowskiego urzędu górn.iczego, wykazały, że 
zagłębie Krakowskie przedstawia z powodu ()d
krycia bogactwa minerałów zastrzeżonych, a prze
dewszystkiem węgla kamiennego, pierwszorzędne 
znaczenie dla krajowego przemysłu górniczego i 
hmniczegc, tudzież w związku z nim stojącego 
przemysłu fabrycznego. Korzystne wy ni ki do
tychczasowych poszukiwar"l górniczych, odnoszące 
się do tych części terenów. które jeszcze przed 
kilku laty uważane były jako mało lub zupełnie 
beznadziejne, wywołał) niezwykły ruch między 
poszukiwaczami i spowodowaŁy zajęcie sąsit·dnich 
dotąd nieodkrytych terenów na obszarze ~rawie 
całego tutejszego okręgu górniczego. W dniu 
l kwietnia r. b. liczba zamówionych _wyłączności 
górniczych wynosiła 23 937, spoczywających prze
ważnie w rękach obcokrajowców. Wnrtość od
krytych wytwórczych terenów \:ęglowych ocenia
ją zr:awcy w tak olbrzymich cyfrach, że sprawa 
ta domaga się sama przez się szczególniejszej 
opieki ze strony kraju i państwa. W tym celu 
okazal'a się potrzeba wydania zbiorowego clzicla, 
obejmującego ogólny przegląd obecnego ruchu ko
p~lni~nego w zagfębiu Kral~owskiem ora~ w?-run: 
kow .Jego przyszłego rozWOJU. Myśl podJęCJa teJ 
prrtcy powstała podczas z.iazdu I-go górników i 
hutników polskich w Krakowie w roku 1906 i 
przekazaną została do wykonania Stalej Delegncyi 
tegoż zjazdu, która w lutym r. b. powierzyŁa 
redakcyę zamierzonego wydawnictwa specyalnemu 
komitetowi redakcyjnemu, zalecając mu możliwie 
spieszne jej wykończenie. Komi te t redakcyjny, 
ustaliwszy program wyd aw ni ctwa, poruczył opra
cowanie pojedynczych jego działów znakomitym 
siłom fachowym, których niestrudzonej pracy i 

• ) P r "egla,d Gó1·nicz•>- llutniczy, r. !90S, .\l 15, st~. 4~4-!~~. 

ciekawe dla przemysŁowców i techników w prze
myśle górniczo-butniczym 

Pral\da, że pod tym względem niema jeszcze 
liczb ustalonych i toczą się zażarte spory elek
trotechników ze zwolennikami maszyny parowej, 
jednakże okoliczność, że wielkie zakłady w Au
stryi i Niemczech po gruntownem zbadaniu spra
wy nie szczędzą nakladów na urzeczywistnienie 
urządzeń według systemu llgnera na wielką ska
lę, świ~dczy wymownie o tern, że sprawa jest 
na czaste. 

Mirhal ś-wieży/zski. 

b i e? ą c a. 
ouywatelskiemu poświęceniu zawdzięczyć należy, 
że praca ta wkrótce będzie mogła wyjść z druku 
nakładem "Związku górników i hutników polskich 
w Austryi" . 
• Monografia węglowego zaglębia Krakowskiego" 
obejmuje treść następującą: 

Część I. 
l. Wstęp. 
2. Położenie geograficzne i zestawienie kar

tograficzne uprawnień górniczyeh w okręgu gór· 
niczym Kralwwskim, w skali l: 100 000; 

o) nadanych miar górniczych; 
b) wylączności górniczych; 
c) poszukiwawczych pól naftowych; 

według stanu w dniu l kwietnia r. 1908, ze szcze
góŁowym opisem słownym, sporządzonym na pod
stawie danych urzędowych, i indeksem, oraz z 
uwidocznieniem tych części tercn0w poszukiwaw
czych, które na podstawie dotychczasowych od
krywek przedstawiają się, jako wytwórcze. 

3. Budo\\-a geologiczna zagŁębia węglowego 
Krakowskiego: 

n) z ogólnem uwzględnieniem stosunków 
okoli c sąsiednich, z mapą w skali l: 1200 000 i 
3-ma profilami schenwtycznymi; 

b) ze szczególowem n względnieniem zagŁębia 
Krakowskiego i Karpat, z mapą w skali l: 200 000 
i z d w oma profilami formaeyi wytwórczych: 
Carbonu i Try as u. 

Część II. 

4. Monografie pojedynczych przedsiębiorst 
górniczych i hutniczych w hraju. 

5. Statystyka. 
6. Przemysł fabryczny. 
7. Taryfy kolejowe i polityka taryfowa. 
8. Drogi wodne i kanał Dunaj -Odra- WisŁa 

Dniestr. 
9. WpŁyw rozwOJU przemysłu górniczego i 
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hutniczego, względnie fabrycznego, na ekonomię 
społeczną i na podniesienie gospodarstwa krajo
wego. 

Ponieważ wydawnictwo powyższe, ze wzglę
du na sporządzenie wielkoformatowych litogra
ficznych map i rysunków wymaga bardzo znacz
nego nakładu kosztów, przeto Komitet redak
cyjny, chcąc ustalić liczbę zapotrzebować się ma
jących egzemplarzy, uprasza o uskuteczuienie mo
żliwie rychłego zamówienia pod adresem: 
Górnic?.y komitet redakcyjny w Krakowie, ul. św. 
Jana, L 13, l. p. przy do!ączeniu sumy 25 K za 
jeden egzemplarz, tytułem prenumeraty. 

Część I monografii oddaną zostanie wkrótce 
do druku i będzie mogła być prenumeratorom 
bezzwłocznie po opuszczeniu drukarni w oprawie 
płóciennej przesłaną. 

Zebranie górnicze odbędzie się w Krakowie 
w dniach 3-go i 4-go października r. b. z progra
mem następującym: 

Sobota (3 października): rano i po południu 
posiedzenie Stałej Delegacyi Zjazdu górników 
polskich, odczyty; o godzinie 71

/ 2 wieczorem ze
branie towarzyskie. 

Niedziela (4 p3źrlziernika): rano zgromadzenie 
walne Związku górników i hutników polskich 
w Agstryi; w południe zebranie towarzyskie; po 
południu odczyty. 

Po zebraniu odbędzie się w poniedziałek i 
wtorek wycieczka uczestników do Dąbrowy Gór
niczej i Warszawy. 

Wkładkauczestników zebrania wynosi 5 koron 
albo 2 ruble od osoby. Udzia.J' pań jest pożądany. 
Zgło:>zenia i wkładki należy nadsyłać na ręce 
sekretarza Stalej Delegacyi p. Adama Łukaszewskie
go we Lwowie ulica J akóba Strzemię, M l albo 
p. Kazimierza Srokowskiego w Dąbrowie Górni
czej. 

Organizacya pracy robotniczej (podług Tay
lora)*). W zawiadywaniu pracownią spostrze
ga się dowolność i różnolitość stosowanych sposo
bów i zasad kierowniczych, a obok niewielu udat
nych niemal powszechnie spostrzega się nieudat
ne w znaczeniu najwyższej wytwórczości pracy 
robotniczej. Wbrew utartym pogląciom, miarą war
tości zawiadywania jest trwałe zadowolenie pracow
nika na dłuższy okres czasu pomimo taniej ro
bocizny, środkiem zaś potemu jes;t ścisły dobór 
najzdatniejszego robotnika, wydobycie z niego 
pełnej sprawności i trafne zwiększenie zarobku od 
30 do 100%. Dziś jest powszechna opieszałość ro
botnika, wyplywająca z natury ludzkiej wogóle, a 
względnie z wyrozumowania. Możliwość wzmoże
nia wytwórczości 2-4: razy nie jest spostrzeganą. 
.Zjawisku opieszałości nie zapobiega żaden sposób 
płacy, natomiast w odpowiedniem uzupełnieniu 

*) tlkrót odczytu w Stowarzy•zeniu Techników. 

administracyjnem utrafiony sposób płacy staje się 
niepomiernie skutecznym, obniżając koszt roboci
zny, podwyższając zarobki, pomniejszając starcia 
i zwiększając dobrobyt robotnika doborowego. 
Zarówno płaca dniówkowa, zwykła akordowa, 
akordowa z nagrodą, przedsiębiorcza, postępowo 
akordowa, jak i w praktyce pochlebnie znana 
i rozpowszechniona godzinna z nagrodą w posta
ci 2 do 4-ej części od wygranego czasu na czasie 
wyznaczonym na dane zadanie robocze (Towne
Halsey), wreszcie nawet kooperacyjna z nagrodą 

l dywidendową, wszystkie te sposoby płacy są do-

l 
b re zależ n i e od okolicz n ości płacy. Wszystkie zaś 
Sól; w praktyce niemal wylącznie stosowane Jlieu
datuie wskutek każdorazowej nieznajomości po-
trzebneg o ściśle czasu sprawnego robotnika; okreś
lenie takiego czasu musi jednak stanowić podsta
wę placy. Np. w hucie żelaznej South-Bethlehem 
dopiero przez ścisłe zbadanie i odpowiednie me
todyczne pokierowanie różnorodnych robót bry
gady wyrobniczej, dożonej z kilkuset ludzi, a 
zajętej wyładowywaniem wagonów, przeładunkami, 
dostawami i t. p., po 2-ch latach pracy organiza
cyjnej c,siągnięto 3,56-krotne wzmożenie spraw
ności robotnika, a mianowicie osiągnięto do
konanych dziennie 47,9 tonn materyałów za
miast dawnych 16,25 tonn na robotnika, przy
czem zarobek dzienny wzrósł z 5,75 do 9,49 
franków, tworząc związek robotniczy natural
ny z ludzi najdzielniejszych, zadowolonych z 
z popłatnej i wytężonej pracy a wysuniętych ży-

J ciowo nowym zladem. Zaprowadzenie jednak ta
,1· kiego ziadu jest równorzędne z pracami biura bu

dowy technicznej i oprócz nakładu kosztów i wy
trwałości wymaga nieraz kilku lat czasu. Zasady 
wytyezne wzorowego dadu pracy są: 

l) Każdy robotnik imiennie i każdodziennie 
otrzymuje pelne swe dzienne zadanie robocze, 
śuiśle wyznaczone. 

2) Wraz z zadaniem otrzymuje on obowiązu
jące go pełne wskazówki i przepisy, wszelkie przy
bory, wzorce i narzędzia. 

3) W razie dokonania wyznaczonego dzienne
go zadania roboczego robotnik osiąga wysoki za
robek. 

4) W razie 7.aś nienadążenia robotnik bardzo 
traci na zarobku. 

5) Zadanie robocze stale wyznacza się dla isto
tnie doborowego robo t nika. 

Powyższe wytyczne dają się z astosować do wszel
kich sposo bów płacy. Przeistoczenie zladu na 
wzorowy niekiedy bywa nieutrudnio11e. Np. w od
dziale sprawdzania kulek bicyklowych w Symonds 
Rolling M. Co. dzięki jedy nie <administracyjnym 
zabiegom w przeciągu 6-iu miesięcy wzmożono 
sprawność zatrudnionych robotnic dobrych w 2,42 
razy, na ogół zaś przeszlo w 3,6 razy, t ak że po 
usunięciu niechętnych i niesprawnych, 35 robotnic 
wyborowych zastąpiło dawnych 120 miernych, 
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pracując 8 1
/ 2 godzin zamiastdawnych 101

/ 2 godzin okolicznośei technicznych umożliwia poczynienie 
dziennie, przy zarobku tygodniowym 32,5-45 fran- wielu niedopatrzonych ulepszeń i obuiżenie kosz
ków za.miasL dawnego 17,5-22,5 fr. i przy staran- tu; np. w hucie żelaznej Mi(lvale koszt oczyszcze
niejszem sprawdzaniu kulek o 42%. Zastosowanie nia bateryi kotłowej 300-konnej obniżono z 310 
wzorowego zawiadywania do dużej pracowni me- do 55 fr. dzięki drobiazgowemu przepatrzeniu da
chanicznej wymaga natomiast mnogości ścislych nej roboty i poczynieniu wielu technicznych 
pomiarów i badań, ulepszeń technicznych i prze- udogodnień i przyborów z zamianą dniówkowej 
dewszyskiem przewrotu dotychczasowego zładu płacy na akordową. 
wojskowego, a mianowicie zastąpienia jednego od- Stosunek do robotników jedynie życzliwy 
pśow_i edzial·1~ę';o kier?k~nikad o_gflnegho pr_z~z, dajr~~' na ogół, a wyróżniajacy zasługi. wytrzymuje kry
? mm ~~P? rero,~m ow,_ zre ~cyc 1? 1 ~ _zy sre re tykę administracyjną. a bezpośrednie omawianie 
I za~auna,]ących całą myslow~ I zapobre~h.wą obec- s raw z robotnikiem działa j ak klapa -bezpieczeń
ną_ pr~cę warsztatu; względme ,ro~o~mk~w: S_to- f stwa. 
~UJe srę _wtedy zaro\:n? c~o wspolkrerowmkow Jak Związki robotnicze, zwłaszcza angielskie, 
l wszelkrch praco.:vmko.w o wy~yczny~h zasad wzo~ odegrały rolę dodatnią w położeniu robotnika, lecz 
:oweg~ zład~, ścrsle dzr_eląc nuę~zy mch c~.ynnoścr często rozgoryczały stosunek wzajemny robotnika 
l ?zymąc kazdego w meustann:J s~yc~noscr z ~~- i zarządu chyba tylko dlatego, że za wpłacane 
Wl:~zonym .mu mo~e_ntem pr~ebJegow wytwoi~ składki związkowi wyczekiwali doraźnych plo
czy t; h. _Czterech wspo~herowmkow wyko_nawc~ych. nów . W serka sprawność robocza najtrwalej za-
usta,wmezy, .narz_ędzJOwy, rozr~chowy. 1 odbrorca ewnia [ ołecznie wysokie zarobki. · 
obrobek zawraduJą wykonywamem obrobek w bez- P P . . . . 
pośredniej i ciąglej styczności z robotnikami; czte- . Z różnych kar naJwłaśclw_sza )est kara pre-
rech zaś innych, kierujący złaciem obróbek, ulda- mężna, wpłacana do pracowmaneJ kasy wsparć 
dający przepisy, rachujący czas i zarobek, czuwa- przy wypadku. 
jąc_y n~d ładem, ~wor~ą bi~ro kiero~vnicze, znaj- Kulturalne i t. p. urządzenia fabryczne są 
duJąC srę z r?bo~mkam_r w erągJym_ prs~mnym sto- druaorzędne w porównaniu z należytern ustale
sunku .• ~sp?ł~ner~wmcy _pr~cowm, _procz z_nany~h nie~ _Pł~c w myśl wysokich zarobków przy _taniej 
czynnoser k1erowmczych 1 prsemnyeh, badaJą ob1a- robocrźme Zyo-nw 11 t Klamborowslez. 
biarki i sprawność obróbek, opracowywują wzorce · -"' 
i przepisy najdrobiazgowsze, należycie obliczają Wytwórczość półwyrobów żelaznych i sta-
czas obróbki, prowadzą prawidłowe spisy technicz- lowych w państwie Rosyjskiem w tysiącach 
ne i administracyjne oraz klasyfikator kierowniczy. pudów. 
Reorganiza.cya wzorowa w:1rsztatów mechanicz
nych konsekwentnie doprowadziła do wynalezienia 
najodpowiedniejszej stali narzędziowej i rozpo- 0 
wszechniającego się przełomowego procesu obrób- gs 
ki "White-Taylor" , do rozprzestrzenia nia się wzor- ....., 
ców i t. d., a każdorazowo sprawiała wzmożenie ;..; 
wytwórczości 2-3 razy i porozumienie robotni
ków z zarządem. Wzorowe przeistaczanie pra
cowni wymaga istnienia wydziału zarobkowego 
z ludzi zawodowo badających sprawność wszel-
kiej roboty, z pomocą umyślnych notatników 
z ukrytymi sekundnikami, spostrzegających trwa-
nie poszczególnych elementarnych działek pra- ..., 
cy, składających się na pewien powtarzający gs 
się okr.es I?racy wyd~jnej .. Spostrzeganie taki e daje- \ ~ 
odpowredz na czas 1stotnrepotrzebny do spraw11e- ;.., 
go wykonania pewnego zadania roboczego we wzo
rach algebraicznych prostych; w zastosowaniu j ed
nak do obrabiarek, a zwłaszcza tokarek, wniosko-
wanie staje się niezmiernie złożonero wobec 9-iu 
zmiennych czynników wydajności. Taylorzaledwie 
po 22 latach nieustannych badai1 ustalił względ-
nie prosty wzór, umożliwiający przy zawiady- C'l 

waniu obrabiarkami wpisywanie istotnego cza- gs 
su danej obróbki prawie na poczekaniu, przy- ..., 
czem oznacza się szy L kości i wiór najkorzyst- ;..; 
niejsze. 

Zbadanie istotnego czasu pracy i wszelki ch . 

Poluduie R.osyi 
Ural 
Królestwo Polskie 
Okręg Centralny 
Okręg Pó!nocny i Nadbałtycki 
Syberya 

Pol11dnie Rosyi 
Ural 

Razem 

Królestwo Polskie 
Okręg Centralny 
Okręg Pólnocny i Nadbałtyc ki 
Syberya 

Poludnie Hosyi 
Ural 

Razem 

Królestwo Polskie 
Okręg Centralny 
Okręg Pólnocny i Nadbaltycki 
Syberya 

R azem 

7 023 
21 091 
6357 
8470 
6313 

289 
49543 

11241 
22120 

7 459 
8421 
7267 

378 
56 886 

14475 
24311 
8989 
7049 
9702 

353 
6"'4879 

Ofo 
14,1S 
42,57 
12,83 
17,10 
12,74 

0,58 
!00 

o/o 
19,76 
38,89 
13,11 
14,80 
12,78 

0,66 
100 

% 
22,31 
37,47 
13,86 
10,87 
14,95 

0,54 
100 
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0' % 
Południe Rosyi 

l() 

17 759 24,06 Południe Rosyi 66690 41,47 
C'O Ural 26403 35,77 o Ural 40881 25.42 
~ Królestwo Polskie 11506 15,59 o Królestwo Polskie ~0 821 12;95 00 ~ 
....-! Okręg Centralny 7872 10,67 ....-! Okręg Centralny 20389 12,68 
~ Okręg Pólnocny i Nadbałtycki 9904 13,42 ... Okręg Północny i Nadbałtycki 11872 7,38 

Syberya 363 0,49 Syberya 163 0,10 
Razem 73807 10'0 Razem 160 796 100 

Południe R osyi 
% % 

30648 33,71 Polud nie Rosyi 68517 42.32 
~ Ural 28263 31,08 ....-! Ural 41549 25;66 
~ Królestwo Polskie 12023 13,22 o Królestwo Polskie 23093 14,26 
00 ~ 
....-! Okręg Centralny 9773 10,75 ....-! Okręg Centralny 19040 11,76 
~ Okręg Pólnocny i N adbaltycki 9 t\23 10,80 ~ Okręg Pólnocny i Nadbałtycki 9564 5.91 

Syberya 395 0,44 Syberya 139 0,09 
Raz f:\ m 90925 150 Razem 161 902 100 

% o/o 
Południe Rosyi 26194 29,41 Południe Rosyi 62458 40,66 

10 Ural 28456 31,95 C'l Ural 39984 26,03 
&5 Królestwo P olskie 12 915 14,50 o Królestwo Polskie 19246 12.53 

~ 
....-! Okręg Centralny 10250 11,51 ....-! Okręg Centralny 21 646 14,09 
;..; Okręg Północny i Nadbałtycki 10910 12.25 ~ Okręg Pófnocny i Nadbałtycki 10134 6,60 

~yberya 344 0.38 Syberya 143 0.09 
Razem 89069 100 Razem 153 611 100 

o: o/o Al 
Poludnie Rosyi 28540 29,54 Południ e Rosyi 68312 43,65 

CD Ural 30070 31,12 C'O Ural 38969 24,89 
~ Królestwo Polskie 14 774 15,29 o Królestwo Pólskie 22878 14,61 
00 ~ 
....-! Okręg Centralny 10 625 11.59 ....-! Okręg Centralny 16929 10.82 
;..; Okręg l:'ółnocny i N ad bałtycki 12231 12,66 ;..; Okręg Północny i Nadbałtycki 9294 5;94 

Syberya 384 0,40 Syberya 140 0,09 
Razem 96624 100 Razem 156 522 100 

o o/o -o 
Południe Rosyi 34 165 31,25 Połud nie Rosyi 80293 45,04 

['.. Ural 31322 28,64 ~ 
Ural 39371 22,09 

~ Królestwo Polskie 16 770 15,34 o Króles two Polskie 27 263 15,29 
00 ~ 
....-! Okręg Centralny 12588 11,51 ,..., Okręg centralny 20682 11,60 
;..; Okręg Północny i Nadbałtycki 14237 13,02 ~ Okręg Północny i Nadbałtycki 10499 !),89 

Syberya 260 0,24 Syberya 158 0,09 
Razem 109 342 100 Razem 178 26u 100 

o; % 10 

Poludnie Rosyi 45217 35,42 Poludnie Rosyi 74577 46,02 

00 Ural 35965 28,17 lQ Ural 39466 24.35 
~ Królestwo Polskie 18663 14,62 o Królestwo Pol skie 20314 12;54 
00 ~ 
....-! Okręg Centralny 14622 11,45 ....-! O kręg Cen tralny 19370 11,95 
~ Okręg Północny i Nadbałtycki 12700 9,95 ~ Okręg Pólnocny i Nadbałtycki 8250 5,09 

Syberya 495 0,39 Syberya 80 0,05 
Razem 127 662 100 Razem 162 057 Wo 

u. o/o !O 

Południe Rosyi 62205 41,78 Poludnie Rosyi 69260 43,61 
~ Ural 37037 24,88 CD Ural 38837 24,46 
~ Królestwo Polskie 20079 13,49 o Królestwo Polskie 23804 14,99 
00 17.> 
...-t Okręg Centralny 15536 10,43 ....-! Okręg Centralny 17834 11,23 
J.i Okręg Północny i N ad bałtycki 13686 9,19 ~ Okręg Północny i N adbaltyeki 8990 5,66 

Syberya 339 0,23 Syberya 85 0.05 
Razem 148882 100 Hazem 158 810 100 

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



520 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1908 

o/o 
Poludnie Rosyi 86577 49,93 

t- Ural 36589 21,10 
~ Królestwo Polskie 24394 14,07 
...-< Okręg Centralny 16143 9,31 

;.... Okręg Pólnocny i Nadbaltycki 9600 5,54 
Syberya 85 0,05 

Razem 173 388 100 

% 
·eT Poludnie Rosy i + 59 667 + 849,6 
·r·-~ u ral + 19 790 + 93,8 
0 :~: Król estwo Polskie + 14 440 + 227,2 
g E~ Okręg Centraln y + 11 918 + 140,7 

Północn y i 
N ad bałtycki 

Królestwo Pol
skie 

1903 
1904 
1905 
1906 
HJ07 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

146548 
88652 

164001 
1179 

189 992 
306107 
276448 
299880 
138547 

118441 
219 738 
226 791 
230028 
96705 

~~~Okręg ~ółnocny i Nadbal-
l: ::. . :~ tyckl + 
i:!::±" Syberya 

5 559 + 88,1 · Razem 
126 - 43,6 l

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

3562255 
4 8U3940 
4672286 
5128964 
4 693 725 

1345 929 
l 740 941 
2160026 
1947 684 
1787 990 Razem 

......,........,....,.....,....,,..".., + 111 253 + 224,6 

-~~o Po!'udnie Rosyi 
.;~g Ural 

+ 19887 
4292 

+ 3592 
7 045 

% + 29,8 
10,5 

+ 17,3 
30,4 

..... :~- Królestwo P olskie 
~s~ Okręg Centr alny 
= ~ .. Okręg Północny i N ad bal-

..:.: -" k " 19,1 
47,8 
7,8 

1:- ... t y c 1 

St:f= Syberya 
Razem 

2 27~ 
78 

+ 12592 + 
H. 

Wytwórczość surowca specyalnego (zwier
ciadlanego, manganowego, krzemowego, krze
mowo- zwierciadlanego) w państwie Rosyj
skiem. 

Zapasy w koń-
Okręgi Rok Wytwórczość en r oku 

Poludnie Rosyil!~i 
1906 
1907 

Ural 

Moskiewski 

l t~~~ 1905 
1906 
1907 
!903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1903 
1904 

Nadwołżańsk i 1905 
1906 
1907 

p n d ó w 
3 371 264 872 200 
4 602 342 970 206 
4453 977 l 407142 
4854820 1173356 
4 597 469 1331647 

190 99 l 85 229 
55 050 136 643 

129 657 172 979 
110143 157 065 
95 077 160 928 

45169 
70143 
45366 
67037 
47669 
34 898 
38104 
31300 
20 318 
12494 

H. 

Spożycie dynamitu i prochu przez prze
mysł górniczo- hutniczy w Królestwie Polskiem. 
---------~D----y--n---a---nr---i --t----~P~r--o~cl~r-

1-------~ --~-------1·------~ 

Rok 

1901 
1902 
lHO:I 
1904 
1905 
1906 
1907 

Kopalnie l l{op~l nie l Kopalnie Razem węgla galm anu węgla 
----~'- - -

]' u n t y 
··--- -- ------- ,-----

534 717 l ? ? l 716116 
622 481 23 888 646 369 l 857 079 
653 420 33 050 686 470 2 012 752 
592 859 40 165 633 024 2 015 676 
364 787 34 025 398 812 ' l 486 348 
607 859 36 474 644 333 11 804 766 
616 59! 39 405 655 996 l 990 610 

Prócz tego pewną ni ewielką ilość dyn amitu 
spożytkowuj ą kopalnie rud y żelaznej, brak jednak 
jest danych w tym względzi e . J. H. 

Rury miedziane, otrzymywane sposobem gal
wanicznym. Aby zapobied z kruchości, jaką posiada 
miedź galwanicznie osadzona, wystarcza utrzymy
wać w ruchu roztwór, z którego ją wydziela się. W 
tym celu HARRI!W N i DAY stosują pompę odśrodko
wą, wciskając do naczynia, gdzie odbywa się pro
ces, dołem roztwór siarkanu miedzi (z dod atkiem 
kwasu siarkoweg o), który wypełnia naczynie i 
wypływa w górnej jego części do przewod u, pro
wadzącego do pompy, filtrując się po drod ze z 
osadu, w nim zawartego. Miedź osadza się na gład
kim wałku o wymaganej średnicy; by zapobied z 
przyleganiu miedzi do walka, smaruje się go grafi-
tem· rozrobionym w olej u. CzasopiOUI O Techniczne. 

Sprostowanie. W M 16-ym PrHeglqdu Gór
nicz o - H utniczego (str. 440-441) rysunki 319, 320 
i 321 powinny być nachylon e nalewo tak, żeby 
p rzekroj e szy bów wypadły prostopadle do poziomu. 
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