
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISMO, POSWlĘCON.l!: SPRA WOM PRZ.l!:MYSŁU tiÓRNlCZEGO I HO'l'Nl CZEGO. 

M 4 (liS). Dąbrowa, dnia 15 lutego r. 1909. Tom VI. 

(Ciąg dalszy, p . J\~ 3, str. 68) . 

Por ó w n a n i e r e z u l t a t ó w d o ś w i a d
c z a l n y c h i t e o r e t y c z n i e w y l i c z o
n y c h d l a s t a n u r o b ó t, w s k a z a n y c h w 
t a b l i c y I - ej.*) 

Przedstawmy schemat przewietrzania w po
staci: rys. l tablicy IV, na którymlepiej uwidocz
niają si ę bocznice normaln e i prze'kątne. Pierw
sze oznaczone są liniami grubszemi, drugie cień
szemi. T e same liter y w tablicy III i na rys. l 
t abliny IV oz n acz aj ą t e same punkty. Z rys. l 
tablicy IV widać, iż system składa się z dwóch 
glównych bocznic normalnych . Jedną KD1IlLA' 
stanowi prąd IV od szybu Aleksander do szybi 
ka VII, bocznica IV B 3 oraz szyb XVI; drugą 
ABA' tworzą prądy III, I i V. Grupa druga w 
B rozdziela się na 2 bocznice k lasy l-ej: BCUA 
prąd III i BYA' system prądów I i V, jako bo
cznic klasy 2-ej: BXY-IA i BZY- V. Prąd III 
skład& się z bocznic klasy 2-ej: U?U-IIIA i 
CPQU- IIIB, z których każda rozdziela się j e 
szcze raz na bocznice klasy 3-ej: pierwsza na Ra.U 
i l?SlJ, dr uga na PQ i P 1'>Q. Wszystkie pozosta
le bocznice stanowią prądy przekątne różnych 
typów. 

Tak zlożone systemy wogóle nie mogą być 
rozwiązane nawet w przybliżeniu. Metody nie- \ 
ścisle polegają na uproszczeniu systemu drogą wy
łączenia niektórych mniej ważnych prądów lub 
złączenia punktów końcowych różny ch bocznic, 
przyozem uproszczenia takie nie zawsze mog~ do
prowadzić do ugrupowania rozwiązaln flg o. Zeby 

przekonać się, czy i jakie uproszczenia można wy
konać w danym systemie, należy porównać mię
dzy sobą opory wszystkich części skladowych 
systemu, wyrażone w murgue'ach. Liczby mur
g ue'ów, wyliczone sposobem znanym podług 
wzoru: 

- ~ L.P . 1000 ~- - ...., .--:53K. 

oznaczone są na schematycznym rysunku 1-ym 
tablicy IV-ej przy odpowiednich bocznicach, przy
ezem w obliczenie oporów włączone zostaly opo
ry okienek tam r egulacyjnych , określone podług 
wzoru PETIT'A: 

. = 1000. o0 (- 5- _ l)2 
~ 20'52 ms .s l 

gdzie: S przekrój chodnika, w k tórym stoi tama 
regulacyjna w rn 2

, s otwór tamy regulacyjnej, 
g -9,81, 50=1,2, rn=0,65. 

Wykon aj my n astępui ące uproszczenia. 
l) Punkt E przenieśmy w punkt B, przyJ

muj ąc opór EB=l nader niezJJ acznym. 
2) Punkt H złączmy z ] , ponieważ 

}H 27 
HCB= 1302 = 0•02 

3) Bocznicę K] (prąd IV A) wylączmy, gdyż 
ilość powietrza, płynąca w niej i wynosząca 0,3m3 

na l sek. (tablica liczbowa I ], może być przyjętą 
za nader nieznaczna. 

4) Boeznice P~·, i ~ T i ~~ wyłączmy, ponie
wa7, ilość powietrza w bocznicy Pn jest bardzo 
niewielka, mianowicie 0,02nz3 (tablica liczbowa I), 
w bocznicy zaś ~ T prąd nie posiada określonego 
kierunku. 

Uproszczenia 3 i 4 mogą być wykon ane t ylko 
przy sprawdzaniu rezultatów doświad czalnych, 
gdy przepływające ilości powietrza są znane. 
Oczywiście, że w wywodzie teoretycznym pro
jektowanej sieci, gdy ilości te są nieznane, uprosz
czenia teg o rodzaju nie mogą mieć miejsca. 

5) Punkt Q przenieśmy w U, ponieważ 

* \ Chcąc teoretycznie wyli czyć o pól' tak złożo 11 ego ugru po
wania prądów, jaltie przedstawia przykład p ol a zachodniego kopalni 
Saturn w r. 1~06, spotkałem poważne trudności teoretyczne. Mia.no 
wicie, nie mogłem znaleźć '\V całej literaturze z dziedzin~' przew ie
trzania rozwiązania po wyższego zadan ia dla takich ugrupowań prą
dów powietrznych, które nazwałem przekątnymi i do których a nalo
giczne ugrupowania prądów elektrycznych znane !;(\. z teor;vi t ak 
zwanego mostu Witstona. Rozwiązani e tego zadania. doprowadziło 
mni e do uzupełnienia teoryi przewietrzania przez wyprowadzeni e 
nowych wzorów, słu~s,cych do określa.nia oporu systemów przeks,t
nych jak równiA:t dl a określ ania "\Vielkoścd otworów "\V tamach regu~ 
lacyjnych celem ustal enia ilości powietrza, przepływających w bocz
nicach ugrupowań przeks,tnych w żs,danym stos.nnk.n. Teorya prs,
dów przekątnych, której opracowanie opóźniło wydanie części trze
ciej pracy niniej szej . .nie mo~e być tu załs,czons,, stanowi bowiem 
samoi~tną rozprawę, która została wydaną. w- postaci osobnej broszu
ry w Języku rosyjskim pod tytułem: .K wovrosu o projekth ·owanii 
~e~tilacii rudnikow . .Rieszenie zadacz lJO wientil acii w diagona.lnoj 
S1st1emie IJrowodow". W Przeglą.dzie Górniczo - Hutnic~ym zostan1e 
umieszczone streszczenie tej pracy. 

QU 51 
; CPQ =2346 = 0•02 
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94 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1909 

6) Punkt Mprzenieśmy w D, ponieważ Llf0=7. 
7) Punkt O przenieśmy W. A', ponieważ OA'=2. których pólosie są: 

, 8) Wreszcie zróbmy duże uproszczenie, wy- y- J/721 
lączając bocznicę a.L, przez którą przepływa a1 = ~ = 481 =1,224 
3,63m3 na 1 sek. (tablica liczbowa I ). 

Po tych zmianach uproszczony schemat 
przewietrzania (rys. 2 tablicy IV-ej) przedstawia 
normalne zlączenie dwóch prądów głównych ADA' 
i ABA', z których drugi pomiędzy B i A' przed
stawia złączenia normalne dwóch prostych syste
mów przekątnych BUA' i BYA', jako boczn ic 
klasy 2-ej . Drug i z tycl1 systemów przekątnych 
B Y A' możd być jeRze ze uproszczony przez prze-

EX 12 
niesienie punktu X w B, gdyż XY = 337 =0,036: 

11 721 =7 751 r 12 , 

11 .721 -3 760 r 51 - • 

11 721 r 337 =1,463 

a kąty nachylenia asymptot do osi OX: 

~ 7,751 - 6,331 - 1,224 a l 

b z 1,463 0,389 
3,760 -

(12 

pierwszy jednak BU w żadnym razie nie może 
być zastąpiony przez system normalny, gdyż sto
sunek oporów części bocznych nie zezwala na 
żadne więcej uproszczenie. Wykonane uproszcze- ~ 
nia schematu przewietrzania polegaj ą głównie na 
przypuszczeniu, że szyby XVI i Antoni otrzymu
ją prądy określdne, mianowicie przez pierwszy znajdujemy· 
wychodzi prąd IV, przez drugi prądy II i III; · 
przytern w przyp::1szczen iu tern najpoważniejszy 
wpływ na rezultat ostateczny może wy kazać 
wyłączenie bocznicy a.L. W te.i ostatniej 
bocznicy płynie w kierunku od prądu BUA' ku 
prądowi ADA' 3,63m3 na l sek., wobec c.zego w 
wywodzie teoretycznym mu,simy otrzymać ilości 

X = qa = 1,29 

· wchodzące powietrza w bocznicach ADA' i BYA' 
większe, a w bocznicy BUA mn i ejszą, niż w rze
czywistości, lub przynajmniej stosunek ilości te
Ol·etycznych powietrza prądu IV-go i prądów II 
z III powinien być większy od stosunku ilości 
rzeczywistych. 

N a schemacie rys. 2 tablicy IV systemy prze
kątne BYi BU wchodząjako części składowe bocz
nic k lasy 2-ej BUA' i BYA'. Ponieważ wylicze
nie ogólnego oporu podług schematu ogólnego wy
maga znajomości oporów części składowych, jako 
danych, przeto obliczenie oporu calego systemu 
powinno być poprzedzone przez określenie oporu 
systemów przekątnych BY i BU. 

Określenie oporu przekątnego systemu BY. 

Dane: 
a = BZ 481 
a'= ZY 51 
b BX 12 
b' = XY = 337 
c = xz 721 

Z rysunku hyperbol zasadn iczych: (rys. 374) 

xz (Y+l)Z - l (C) 
( ~ ) (+) - . . . . l 

yz (X+l )Z 
( ;. ) - ( :. ) =1 .... (C,) 

q c 

q b• = 1,71 Y = -
q c 

gdzie ąa. qb'. q0 il ości powietrza, przepływaj ące 
w jednostkę czasu p r zez odnośne bocznice a. b' 

c lub BZ, XY i XZ. 

l. 
tt;= J,u" c1 
Rys. 374. 

1 . 

l 

Opór ogólny systemu BY określamy jako 
przeciętną z czterech liczb, wyliczonych podług 
czterech wzorów oporu: 
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a (X) 2+ a' (X+1)2 481 (1,29)2+51 (2,29)2 
_ 

66 6 
.1!1= (X+ Y+1)2 = (1,29+1,7 1+1)2 - ' 

b' (X)!?+ b (Y+1)2 337 (1,71)2+ 12(2,71)2 _ 
67 3 

il12= (X+ Y+1)2 = (1,29+1,71+1)2 - ' 

11. __ c+ a'(X+1Jz+b( Y+1)Z = 721+51 (2,29)2+12(2,71)2 = 67 26 1 
a- (X+ Y+l ? (1,29+1,71+1)2 > 

a(X)2+b'( Y)Z-c 481(1,28)2+337(1,71) 2-721 
il14= (X+ Y+1f = (1,29+1,71+1)2 = 

66•65 

Jlf = ___!_ ~ !f = a(X)Z+a'(X+1)2+b'(Y) 2+b(Y+1 )2 = 67 4 """" l 1, z, a, " 2 (X+ Y+1)2 . 

Określenie oporu przekątnago systemu BU. 

Określamy: 

BF 
liA1(FJ) 
liB(FH) 
F( H]) 

a = B(HJ) 
b = BC 

(Ilj)R 
R(UT) 
RS 
su 
ST 
S( UT) 
RSUT 
R(UT) 

a'= (H]) (UT) 
b'= CP(UT) 
c = C(H]) 

z rysunku hyperbol cl i c2 (rys. 
375), których półosie są: 

a 1 = Jl ~ = Jl !~! = 0,507 

bl- Jl ~ = Jl /l~~ = 0,382 

a2 = Jl ~· = Jl ~~~ = 1,27 

b2 = J1 ~· = y ~~~~ = 0,263 

a nachylenie asymptot ku osi OX: 

Tgo.1 = ~ = 0,382 = O 755 
a 1 0,507 ' . 

M A _!f l A M 
32 ------

305010,218 
2009,0,268 

612 0,486 -
644 
iTI6" 
""'86 

64 1,50 

l 
65 l 

l 6,5 
71,5 142-

2,92 ' 17 - -103 
2397 
166 

Y 

---:J,PL-

A il1 A 

l 

30 2,5 
23 2,2 

4,7 

Rys. 375. 

95 

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



96 PRZEGL.ĄD GÓRNICZO-HUTNICZ Y 

T b2 0,263 O 2 ga.z = ---a; . = 1,27 = ' 07 Y=~= 0,70 
ąc 

1909 

znajdujemy: q,. 
X= -- = 2,25 

q c 

Stąd podług wzoru M opór ogólny: 

llf = a(X)2+a'(X+l)2+b'( Y)2+b(Y+1)2 
_ 644(2,25)2+103(3,25)2+2 397(0,70)2+1136(1,70): = 283 

· 
2(X+ Y+l)2 2(2,25+0,70+1)2 

• 

Określenie oporu calego systemu wykonywamy podług schematu ogólnego złączeń normalnych 
T a b l i c a l i c z b o w a II. 

Szyb Aleksander 
Prąd IV A(DM) 

" IVB1 MN 
" IVB2 DN 

(DM ) N 
N(A'O) 
(DM)N(A'O) 
prąrl IVB3 ML 
szyb XVI LA' 
MLA' 
(DM)A' 
Ogółem prąd IV 
A(BE) 
system przekątny 

BU 
szyb Antoni UA' 
BUA' 
system przekątny 

BY 
szyb XV YA' 
BYA' 
BA' 
ABA' 
AA' 

l Cały prąd. 
M l A 

5 l 
l 

47 1,758 

Bocznice klasy I. 

Całe l Części skła-
d o we 

M l A M l A 

l 1487 

. 

l 
36 2,001 1523 0,308 -

3 

l 
ł 

65,5 1,486 
68,5 1.450 - l 

Bocznice klasy JI. 

Całe rzęŚoi skła-
d owe 

M. l A M 1 A 

6.3 1,53 
6 

69 1,44 -
174 
284 

458 ~ -

2831 
) 

3 
286 0,7-10 -

67 

172 -239 0,776 

\Boooo>o sy l 

?.1 l 

338 
193 

e kla
IL 

A 

0,65 
0,86 

Opór ogólny . . . JJf = 52 l z otrzymanych rezultatów znajdujemy. 
Otwór równ oznaczny A = 1,67 Ilość ogólna powietrza Qt= Vr---:li =V 19,3X40= 
Te~nper~ment. . . . T_= 19,3 =28m3 na 1 sek. Ilość rzeczywista powietrza 

W obhczanm, obJętem tabliCą powyższą, su- (tablica liczbowa I)Qe =35,55. Zatem 
mowanie oporów części składowych wykonano 28 
podług wzoru: Qt= Qe-

35 55
= 0,79 Qe 

i11 = _l: fi· t. j. ilość teoretyczna powietrza jest mniejszą _od 

Składanie bocznic, złączonych równolegle, wyko
nywano drogą zmiany oporów na otwory równo
znaczne podług wzoru PETIT ' A: 

11,989 
a-

V M ' 

rzeczywistej o 21 ?~ . Prawie taka sama różmea 
była osiągnięta przy sprawdzaniu w r. 1902 re
zultatów doświadczalnych obliczeniem teoretycz
nem· przy przewietrzaniu naturalnem*). 

Wówczas mieliśmy Qt = 15,47, Qe = 19,09 

poczem ogólny otwór równoznaczny 
prostern sumowaniem podług wzoru; 

skąd 15,47 
określano Qt = Qe· 19 09 = 0,81 Qe, 

' 
A-= _l:a. 

różnica wynosi 19%. 
Określmy stosunek procentowy ilości powie

trza w bocznjcach. 
Ponowne przeJSCie na murgue'i wykonywano we- Wyliczenia te streszczone są w tablicy liczbowej 
dług drugiego wzoru PETIT'A: l III-ej, zawierającej stosunki otworów równo~nacz-

Jif = 144,4 nych, proporcyonalnie do których powietrze 
A 2 *) Przeg!ąd Górniczo-Hutniczy. r. 1905, .-.;M !l. lO i n. 
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rozdziela się w bocznicach i prądach. , T ablica liczbowa IV zawiera dla porównania r zeczywiste ilości powie
trza i ich stosunki rzeczywiste. 

Prąd 
IV 

Prąd 

T a b l i c a l i c z b o w a III. 

i 

j
Prad IVB12 1,44 12 6 3 53\ Prąd l VB1 0,65 5,4 1,54 

17,5 4,90 . ' ' ' / " IVB2 0,86 7,2 1,99 
" IVB3 0,56 4,91,37 " IVB3 O,ó6 4,9 1,37 

~(~5 22,45 6 28 1 Prąd IIA 0,218 10,05 2,82 

l 
' l " IIB 0,268 12,40 3,46 

1 70 16 95 4 74 \Prąd IIIA(c) -1- 9,98 2,79 

0,308 17,5 4,90 Prąd IV 0,308 

jPrąd II(a) 

Prąd (II, 0,710 R9,411,02)Prąd III(b) 

(I, II, 1,40 
III, V) l III) (BU) - l 

82,5 23,10 { P rąd I (b) 
1 

Prąd (I , V) 0,776 43,112,08 Prąd V(a) 

' ' l ' t " IIIB(b') O 70 6,97 1,95 
2 71 29 20 818 J Prąd IA(b') 1'71 18,43 5,16 

' ' j ' \ " IB(c) '1 10,77 3,02 

100 ~ (BY) 100 28 
l 29 13 90 3 90 Prad V 13,90 3,90 
· 100 !28 · 1oo 28,oo 

! 
T a b l i c a l i c z b o w a IV. 

Prąd IV 

--~' % ~' qe~~ --~~ ~%~ ~qel _--~% ,-ąe l~ 
l JPrąd I VB1 __ 2 8,82 ,3,10 f Prąd ii~1 
14,90 5,30 14,90 5,30 l " I VB

3 
6,94 \2,47 : IVB: 

{ Prąd II(a) 30 10 10 68) Prąd IIA 
' '· l " IIB (II, III ) 45,83 16,27 _ PradiiiA(c) 

Prąd III(b) lb,73 5,59 ~ ,,' IIIB(b') 

J
Pra.d I(b) 281810 03J Prąd IA(b') 

' ' , " IB( c) 
39,27 13,98 )Prąd V( a) 11,09 3,95) Prąd V 
1"50" 35,55 100 35,55 l 

Prad 

Prąd (I, II , 85 10 30 25 J. . 
III V) ' ' l ' l Prąd (I , V) 

Oprócz tego: Xe = ąe. prąd V - 1 Oi Y. ąa prąd IA - - 1 74 
ąe. prąd IB - ' ' e. - ąe. prąd IB - ' ' 

, q e prąd H , qe prąd IIIB _ O 
45 X e = d I I I = 3,27, Y e - d III - ' ąe prą A qe prą A 

l % l ąe 
2,98 1,06 
5,84 2,04 
6,94 2,47 

12,56 4,45 
16,56 5,88 

9,16 3,26 
4,40 1,56 

18,50 6,59 

1

10,66 3,79 
11,09 3,95 
i0035,55 

Porównanie stosunków teoretycznych z rze- chowują stopniowość analogi czną. 
czywistymi wskazuje, że chociaż różnią się one Wreszcie zgodn ie ze zrobioną uwagą, system 
jedne od drugich, mimo to stosunki teoretyczne prądów (II, III) w wyliczen iu teoretycznem otrzy
wogóle są podobne do rzeczywisty<;}J. N aj- m uje mniejszą stosunkową ilość (39,40fo), niż w 
większe podobieństwo znajdujemy w grupie prą- rzeczywistości (45,8% ), wszystkie zaś pozostale 
dów (I, V), największą różnicę w prądach IV B 1 , większe; tak więc prąd IV w wyliczeniu otrzy
IVB2 i IV B3 , co może być wyjaśnione najwię- muje 17,5 %, prąd (I, V) 43,10fo, w rzeczywistości 
kszemi zmianami tych prądów w sch emacie upro- natomiast prąd IV otrzymuje 14,90fo, prąd (I, V) 
szczonym, jak również nieprawidłowo określone - 39,27°/0 • Oprócz tego wewnątrz grupy BU wsku
mi wielkościami S i P przy wyliczaniu oporów tek wyłączenia strumienia aL powinna zmniejszyć 

~ pL się ilość powietrza w bocznicy BH prądzie II-im 
tych prądów podług wzoru P· .= .. -----gaK. 1000 i zwiększyć się w bocznicy CPU prądzie III B

1
• 

Grupa prądów (II, III) posiad a stosunki teore- Zgodnie z tern przypuszczeniem w wyliczeniu teore
tyczne dość zbliżone do rzeczywistych. Ich sto- tycznem otrzymano ilość powietrza w prądzie II 
sunki wzajemne wyrażają się cyframi: 22,45% i w pr~dzie IIIB1 6,97%, w rzeczywistości 
teoretyczne l: 1,23: 0,99 : 0,69; X't =2,25, Y't = 0,70 zaś mamy 

0 
w prądzie II 30,10% i w prądzie 

rzeczywiste l: 1,31:0,73: 0,35; X' e =3,27, Y'.e = 0,45 IIIBt 4,40 %. 
Cyfry te, jakkolwiek różnią się między sobą, za- J (d. n.) . Henryk Cuczott. 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1908. 
Wytwórczość 

W roku 1908 wytworzono więcej 
(-t) lub mniej (- ), niż w roku 1907 

/ '/, a p a~ Y 

Rok 1907 Rok 1908 
----""""",...."-:,-::-:."- I·--------- - ----IDnia 30-go Dnia OC-go 

\

Od pocz-. t- \Od pocz-.t- l listopada listopada 
. ku roku . ku roku \ Od pocz-.tku roku 

L10topad no d. 30 Listopad do d. 30 Listopad do 80 listopada r. 1907 r. 1908 
listopada. listopada 

Wytwór pierwszy. 

l % l pudów / Ofo l p u D ó w 
1-----1 ---~~ ---------~--~\ --~----~~----~/ ----

P U D ó w 

Surowiec: 
lej arski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-140foMn . 

" 19-200foMn. 
manganowy 50-60 Ofo Mn 

" 78-80 Ofo}Jln 
krzemowy 
krzemowo-zwierciadlany 

Stare żelazo 
Okruchy surowca 

Razem 

Wytwór drugi A. 
Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 
Bloki pudlowe 

Razem . 
Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopula
ków i pieców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców 
martenowskich i tyglowych 
oraz gruszek 

Rury surowcowe wodociągo
we z połączeniem mufowem 
i kolnierzowem 

Części fasonowe do tychże . 

Razem . 
Bloki kute i przewalcowane 
jako też kęsy płaskie i rów- 1 

naboczne . 
Wytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i ko
rytkowe wysokości ponad 
100 mm 

Szyny dla kolei konnych i 
Feniks 

92495 26J6I39 
I 344 441 I I 783067 

I35 o67 I o888I2 

- s873o3 

I 179 

l 572 'J03 I6 076 soo 
13 l 503 795 83'l 
40 ' 95 323080 

g667r 
8o3 oo6 
r82 952 

757067+ 4'76 + 5 -l 859072 - 71 

9 oo884I -s4'435 - 40-2 714 226-23 
1956962 + 47885 + 35 + 868 1 so + 8o 

- - - - 5s7 3o3 - 100 

l 417 - - + l 417 +-

89840 
2 621 518 

I72 66 I 

144 579 

3°977 
16 289 

9 588 . = -, "221 = = + ~43 ;29 ~~~ 
• o8:'9 " ;,~1-,~74 ~. -4 ,; 6g• __ 2_7_ 1 _3_I_2-:-~~....:::.: 

405491 715914-90954-69 799 18-IO 283346 
42 I42 38I 94 I + I 947 + s + s886r + 18 - 53 58o 

- - -- - i - - 6 IOO 

1502709
1
Ig g82 3J4

1
-4338o0 - 22- I 10643I- 5 I 280152 

2I8 276 

2 532 464 
6so 6r3 

490 142 
17 347 
17 935 
3 000 

3° 294 
37 13 
s 630 

3 g69 414 
352 528 
176 187 

6 222 

I 763789 
768 366 

l 936 509 21 o88 745 

l2I 350~ I 610843 

2 o 57 8sg 22 6gg 588 

63 4071 r 036 8gol- 57 943 - 48 - )73 953 ___ 3_6
1 
__ 28_4'-'-7_6o 

's66 116
1
2roig2o4

1
-491 743 - 24- r68o384- 7 157IOI2 2538)/? 

109 388 

r 1 965 

1 2400871 

l 
144 7381 

l 
100 668 l I04 574 - 8 720 - 8 - 135 5131- l I 

448 3254 753 14'51+ 305 + 681- l 839 - 57 
2 426 5 387 340 355 - 2 o86 - 86 - 5 032 - 93 

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

124227 1393466 II00)3 1234440

1

- l <łl74 ' - ll- 159026 - II 

50 '77 698 224 33 947 

7°794 

l 
1 409 588 + 6628 + 6 + 85 888 + 6 

4' 3 503 - 59 

31 9291 - 45 

'j 785 
---

15498o 164 g8g 

6o 153 I27 744 

152 sos 

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



M4. PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 99 

Szyny dla dróg żelaznych pa~ 

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

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

Stal i żelazo pł'askie i wszelkie 
handlowe i profilowe 

Stal resorowa i sprężynowa 
• narzędziowa 

" cementowa . 
Drut walcowany okrągł'y i 
kwadratowy w kręgach 

Blacha żelazna i stalowa g ru
bości wi ększej nad 3 mm . 

Bl acha żelazna i stalowa g ru
bości od 3 m11t do M 20 wł'ą

cznie 
Blacha do krycia dachów że
lazna i stalowa cieńsza od 
M 20 

Żelazo i stal uniwersalne sze
rokości od 150 do 600 mlll 

włącznie oraz żelazo do wy
robu rur . 
Obręcze do kó~ parowozo
wych, tendrowych i wagono
wych oraz koł'nierze walco
wane 

Osie parowozowe, tendrowe i 
wagonowe nieobtoczone 

Wszelkie obcinki , końce i 
wytł"oczki od wyrobu obrę-

4 3g6 

710 393 
I I 274 

45 51Ó 

35 2 59 

czy l 8r 249 
R azem . 1 448 5441 

Wytwór czwarty. / 
Wyroby. 

Rury ciągn ion e spawane 
Złączki i podkł'adki 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szy-
nowe 

79 2091 
g6402 

__ 2_1 }?~ 
R azem . 196 g82 

' l 

6 jl I! !8202 

mnl 12275 

lO 372 874 758 883 
84o1G 15 659 

--

--

2 5o2 qs 114 916 -l 
46 525 902 619 

635 5221 48 397 

381 3IÓ 1606j 

l 633 459 105 192 

779 275 37288 

241437 17674 

956 647 91 380 

19 364 200 l 336 403 

791 526 00923 
1 289672 202 286 

42452 's88 

262 68o 24 700 

2 386 3301 2Sg497 

W listopadzie r . 1908 liczba ogólna za
trudnionych robotników wyn osił'a 15 431. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 
na podstawie danych, które nadesł'aty następują
ce zakł'ady hutnicze: Huta Bankowa, zak!ady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa. huta K atarzy 
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza w Sosnowcu, 'rowarzystwo Sos
nowieckich fabryk rur i żelaza w Za~ierciu, 

48 531 + !8202 +-1+ 42020 +645 I 084 166g1 

-
94436 + 7879 + 18 2,94I - 3 I6700 24491 

9181252 + 48 490 + 7- l I9I 622 ·- II 1 486g8o I 28I 75I 

128 467 + 4385 .l 39 + 44451 +53 5 202 5 5I4 l 

- - IÓ3 106 

- - 45 1 230 . 
2 007 104 - so664 - 3I -- 495 03I - 20 87 341 37 8g8 

764 514 - 4Ó 542 -50 - 138 !Oj -15 27188 29 281 

627 896 + 2881 + 6- 7 626 - l 36626 47263 

499 461 + 8o6 + z+ 1 r8 145 +31 26718 6276g 

I 6oo 675 -54 TgD 

473180 - 256Jo - 41 - 300 095 -59 36629 43820 

214046 - 10552 - 37 - 2939I -12 18697 14 691 

l 
826go6 + 10131 + 12 - 12974 1 - '4 I6840 I I4 595 

IÓ7gD 054 -112141 - 8 - 2 574152 - I3 l 943 332 l 6g2 39 2 
l 

675 275 - 18286 -23 - JI6 251 -15 61 l 15 64 291 

I 753 484 + 105 884 +IIO + 463 812 + 36 397 6og 333926 
43 369 + , 588 +- + 917 + 2 8!2 l 678 

l 
Ig6 2461+ 3 329 

2 668 374 + 92 515 
+ r6 - 664341 - 251 l 591 

+ 47 + 282044 + 12 461 I27 399 895 

walcownia Milowice, zakłady Starachowickie, Nie
t ulisko, zakłady Bodzechowskie, huta Puszkin, 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w Niwce, 
Stąporków, T-wo Poręba, Ruda Maleniecka i 
Sielpia. 

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

J. H. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w listopadz~e r. )908. 
Wydobywanie galmatf u. w· listopadzie r. 1908 wytwórczość galmanu była następująca: 
~~~~~=~-======~-~========~====~~~==~~==~ 

· Rok ,1908 W r. 19J8 wydobyto więcej (+) Rok 1907 

Nazwa k.opa!n( 
· - Listopad 

Bolesław . _ 

Józef 
Ulisses ·. 

-. 
35 41 l 

42046 
246 4'7 

li ()d ;o~za,t.ku l 
- r oku do 30 

listopada 

p u 

509062 
470 276 

222! 38 ~ 

d 

Listopad 

ó 

43 023 

Od pocza,tku 
roku do 30 
listopada 

507 407 
214 400 

2 635 442 

albo mniej (-), niż w r. 1907 

Listopad 
Od początku roku 

do 30 li~topada 

pudów 

+ 76 12 
- 42046 

+ 14 247 

l % . pudów 

+ 21 ! 655 - o 
- 100 - 255 876 - 54 

6 + 414058 + '9 + 
Razem l 323 874 _\ 3 200722 l 103 687 / 3 357 249 1- 20 r87 1 - 6 1 + 156 527 \ + 5 

l'odług gatunków wytwórczość galmanu hył'a następująca: gruby 121807 pudów i drobny 
181880 pudów. 

Wytwórczość galmanu z bł'yszczem ołowiu była następująca: 

N azwa kopalni 

olesław 

'zef 
lisses 

B 
Jo 
u 

-

-

Rok 1907 

Od pocza,tku 
Listopad · •·oku do (!O 

li•tol'ada 

----
p u 

23973 2'J7 284 
-- '4 

15 300 106449 

Uok 1908 

0-J pOCZt\tk U 

Listopad roku do 30 
listopada 

d ó w 

4 575 8ows 
-- -

56619 217771 

-
W r. 1903 wydobyto 1vięcej ( +) 

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

Listopad do 30 listopada 

pudów l .% pud ó w l o/o 

- - 19 398 /- 81 - 21 6979 - 73 
-

l + 

- - ' 4 - 100 

+ 41319 270 +III 322 + 105 

Razem 39271 l 403747 l 61 ' 94 l 298o76 l +21 921 l + 56 1 -105 67r 1- 26 

W listopadzie r . 1908 - wydobyto 145 pudów botników wynosiła 988. Robotnicy odrobili 24 717 
blyszczu ołowiu; Dnia . 30 listopada r. 1908 dniówek i zaro bili 26 317 rubli. Przeciętny zarobek 
pozostalość wydobytego galmanu na kopalniach j ednego robo t nika na dniówkę wynosił l rnb. 06 kop. 
wynosiła 521 305 p udów. Wypadkównieszczęśliwy ch z robotnikami by lo: 13, 

V{ listopadzie r. 1908 w 2-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezd oln ości <\ do pracy, i 
niach galmanu przeciętna liczba zatrudnionych ro- j 17, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

Pfukanie g~lmanu. W_ listopadzie r . 1908 wytwórczość galmanu płukanego by!a następująca: - -
Hok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więcej <+) 

alho mniej (- ), niż w r. 1907 --
Nazwa płuczki l Od pocza,tku Od pocza,tku Od początku roku 

.Listopad roku do 30 Listop ad roku do 30 L istopad do 30 li stopada 
l liR to pada li stopada 

- Ofo-p u d ó w pudów· l % p u dów l 
Bolesławska g, 88o g8o368 

l 
63 133 227 904777 + 51 347 + - 75 591 - 8 

Olk usk a . 72 liS 436 244 48000 581 252 - 24 1!5 -- 33 + '45 oo8 + 33 
Mechaniczna 9-t58o !0!82!0 83000 983900 - II 580 + 12 - 34 250 - 3 

R azem . 248 575 l 2 434 822 264227 1 246gg8g l+ 15 652 1 + 6 1 + 35167 /+ 
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M4. PRZEGLĄD GÓRNICZO-H1JTNI CZY 101 

Wytwórczość błyszczu ołowin była następująca: 

-
Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więcej <+l 

albo mniej (-), nit w r. 1907 - ---
Nazwa płuczki Od poczqtko Od pO!JZI\tku Od początk u roku 

Listopad roku do HO Listopad roku cl.o 30 Listopad do 30 lisiopada 
list op ada listopada 

-p u d ó w pudów i o/o pudów· l 0 /o 
l l Bllleslawsk&. 2 416 l 

23 143 l 430 14 396 - 986 - 4' - 8747 - 38 
Olkuska . 7 402 

l 
40 469 4 250 70 6')3 - 3 152 - 43 + 3° 134 + 74 

Meehaniczna 300 375° ·- 3 ,gg - 300 - 100 - 56 .l l - TS 
l 

Razem · l 101 18 67~62 1 568o 88 187 1- 4438 1 - 44 1 +2o825 l + 31 

Dnia 30-go listopada r. 1908 pozostałość gal-~ cy od~·obili 8 365 dn_i ówek i zar0bi~i ~ 5 823 ~·;:tble. 
man?- płukanego na p~uczkach wyn,osiła 3097.38 PrzeCI~tny zarobek Jednego r~botn~ka na ~n.wwkę 
pudow, błyszczu ołowm 24 526 pudow. wynos1l 70 kop. Wypadkaw meszczęsh":'ych 

W listopadzie r. 1908 w 3-ch. czynnych płucz- z robotnikami było: 3, zakończone częściową 
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeci ętna li cz ba niezdolnością do praf!y, i 5, zakończonych wy
zatrudnionych robotników wynosiła 335. Robotni- zdrowieniem zupelnem. 

W ytapianie cynku. \V listopadzie r. 1908 wytwórczość cynku byla następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więcej l+) 

albo mni eJ (-), n i ż w r. 1907 - -
Nazwa buty Od poczl\tku Od poc2a~tku Od początku roku 

aulina p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin . 

~ 

Listopad 

p 

!8 753,75 
l l 102 
rs 906 

roku do BO 
listopada 

u d 

2!6 277,40 

'35 219 
Ig8 333 

Listopad roku do 50 
listopada 

ó w 

19 735~25 202 009,35 
I I 395 133715 
!2666 J62 034 

Listopan do 30 listopada 

pudów l o /o pudów l o/o 

+ g8r ,5o + 5 - '4 2o8,o5 - 7 
+ 293 + 3 - l 504 - l 

-3240 - 20 - 36 299 - ,g 

Razem • l 45 76' ,75 1 549 82g,4o l 43 796,25 / 497 g,s,3sj - 'g6s ,so 1- 4 1- sz OII ,os / - I o 

Wytwórczość pyłku cynkowego byla następuj ąca: 

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

Nazwa huty Od poczlltlw Od pOCZI\tku Od początku roku 

auli na . p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin . 

Razem 

Liotopad 

p 

. 2 g8z,go 
396 
s67 

róku do 30 Listopad 
listopada 

u d ó w 

22 8o2,45 3 153,7° 
s 195 4?.0 

7 333 415 

Dnia 30-go listopada r . 1908 pozostalość wy 
topionego cynku w h u tach wynosiła 77 311,50 pu -
dów, pyłku cynkowego 4 417,1!) pudów. · 

W listopadzie r. 1908 w 3-ch czynnych hutach 
cynkowych przeciętna liczba zatrudni onych · r o
botników wynosiła 773. Robotnicy odrobili 19 327 

roku do 1l0 
Listopad listopad" do 30 listopada 

pudów l o;-;:- pudów l % 
20070,29 + 17o,8o + 6 - 2 73 1; r6 - 12 
5 337 + 24 + 6 + '42 + 3 
4869 - 1)2 - 27 - . 2464 - 34 

dniówek i zarobili 26 242 r uble. Przeciętny · zaro
bek jednego r obotnika na dniówkę wynosil 1 r u b. 
36 kop. Wypadki nieszczęśliwe z robotnika
mi były . 4, zakończone wyzdrowieniem z upel-
nem. J. H. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1908. 

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

była następująca: 

Nazwa kopalni 
Właścici e l 

lub dzie r żawca 

Niwka . . \ Tow. Sosnowieckie . 

Klimontów • " " 
Mortirner ,, 

" 
Milowice " " 
Hr. Renard. 

" 
Hr. Renard 

A.ndrzej II. 
" " " 

Kazimierz 
" 

Warszawskie 

J akób II 
" " 

Feliks. " " 
Paryż . 

" 
l!' r a n c .-W I oski e 

~ Koszelew " " " 
Saturn ~ Saturn 

Czeladź " 
Czeladzkie 

Flora . " 
Flora 

Franciszek " " ~ Mikołaj " " 
Jan Spadk. hr. ·w alewskiego 

Grodziec I St. Ciechanowski 

GroJz;t ,C II T ow. Grodzieckie . 

Antor.i Dz. Schon i Lamprecht 

Reden . . T ow. Franc.-Rosyjski e 

Tadeusz II .: 
" " " 

Helena Dzierż. M. Żolędziowski. 
A.ndrzej I 

" 
J . Wrzosek 

: l A.lwi na 
" 

W. Szyszkin . 
Fli:itz Rudolf 

" 
W. Kondaki . 

Pokł.Ignacy 
" 

P . Woyde. 
J akób I . 

" 
K. Plodowski 

Wańczyków 
" 

A.. Zieliński 
A.ndrzej nr - " J . Wrzosek 
Jadwiga . 

" 
St. Modzelewski 

Stanislaw 
" 

St. Hilczyński 

Razem 

* ) Brak dan ych. 

-
Rok 1907 H. ok 1908 

W r. 1908 wydobyto węgla wię (:ej C+) 
albo mniej (-), ni ż w r. ' 1907 

::>o :lo l '1::1 .zro~ '1::1 -'<:O".>"' 
"' ..-o"" "' 

... '1::1 

"' ~re~ p. oto., Od początku roku o 

-* 
~'"d p. 

~ &]~ o::~.S Listopad do 30 listopada ;:i o ·~ l :l ~-;.~ o ... f""'' o~f""'' 

( 

centnarów metryczny•:h ctr. metr. / 
Ot 
lo t:tr. metr. l (),' 

,1> 

438 457 4 720 446 

35 995 35 995 
334 946 3 700 225 

449 879 4 285 083 
532 I l T 5 68o 992 
29400 38-1635 

439 8oo 

1 

4 70~oo 

55 7°J 559 70° 

478 ggo 4 993 020 

597999 s 8s8 367 
416 7C4 4185 8go 
212415 2 202 394 

( 780 45 328 

21054 306 974 
40200 439 02 1 

374 748 3:,69712 

74945 g8o 293 

! l 5 945 939 8gg 
- 71 225 

41 360 281 676 
2 780 49 5721 

l I 151 83 242 
40 8go 373 626 
9 911 132 77 1 

I6 100 22401 I 
- 2 150 

14 6oo 109 296 
- I I 156 
- -

469 487 4 456 327 + 3' 030! + 71 -264 "9 - 5 
9 

3 
5 

59 138 6o7635 + 23 143 + 64 +57' 640 +rs8 

299 9741 3214 705 - 34972 - (Q - 485 520 - [ 

3276r6 3652040 -- 122 263 27 -633 043 - I 

4h223 5 286 399 - 49888 - 9 - 394 593 -
l 
'7 

2T 525 280 239 - 7875 - 27 -104 396 - 2 7 
434 784

1

466r 624 - 5 o r6 - I -- 46476 - I 

TOj!O 121210 + 10 510 + -

17600, 378oos 38 100 - 68 

sos oss 5 208 325 + 26 o6s + s 

607 507 6 276 9'4 + 9 so8 + 2 

432 405 4 8s~ 864 + '5 701 + 4 
237 481 2 493 548 + 2j066 + 12 

5 917 60933 + 4 137 + 232 

27 og8 .252 848 + 6044 + 29 
13022 404 300 - 7 178 - r8 

417 006 4 487 628 + 42258 + II 

I 10727 I 081 662 + 35782 + s8 
138 409 I 534 182 + 22464 + 19 
37 585 357 663 + 37 s8s +-

17 347 196 6!1 - 24013 - s8 
- 5301 ,_ 2780 - TOO 
- *) gg8oz ~ I I 15 I - 100 

38 sg6 449672 - 2294 - 6 

7 155 63142 - 2756 - 28 
- 47 552 -- 16 IOO - IOO 

3°74 6734 + 3°74 +-
19449 214 836 

+ 4849 + 33 
- - - -

15 531 57 318 T 15531 + -

+ 121210 

- r81 695 

+ 2;5 305 

+ ;,p8 547 

+ 667974 

+ 291 '54 

+ 15005 

···- 54 126 
- 34721 

+ -· 
-

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
-

-

3 2 

T 
l 

3 

l 

4 

7 
6 

3 

+917916 i + 2 

4 

8 
8 
6 

+ 101369 

+ 594 283 
+ 286438 
- 8s o65 

+ IQ 

+ 63 

+ 40 2 

o - 3 
- 44 271 1- 8 9 

+ 16 s6o 

+ 76046 

- 6g62g 

- l?Ó459 

+ 4 s84 

+ 105 540 
- I l 156 

+ 573 18 

+ 2 o 

+ 2 o 

- 52 
- 7 
+ 21 

8 

3 
g6 + 

- 100 

+-
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P0dług gatunków wytwórczość węgla w 
listopadzie r. 1908 była następująca: gatunki gru
be 2 289771 ctr. metr. (47,94°/0), gatunki średnie 
929677 ctr. metr. (19,46°/0 ) i gatrmki drobne 
1556773 ctr. metr. (32,600fo). 

Dnia 30-go listopada pozostałość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
133177 ctr. metr., gatunki średn ie 421022 ctr. metr. 
i gatunki drobne 655 099 ctr. metr. 

Rozchód węgla w listopadzie r. 1908-go byl 
następujący (w ctr. metr.): 

Użyto na potrzeby Spt·zeoano Razem 

Gatunki grube 

" 
średnie 
dr0bne 

własne kopalń 

33121 
87247 

388499 

2303136 
850376 

l 098199 

2 336257 
937 623 

1486 698 
" 

Razem: 508867 4251711 4760 578 
Rozchód węgla na potrzeby własne kopalń 

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

Rodzaj rozchodu 
Gatunki 

g r ube l 
Gatunki l Gatunki l 
średnie drobne Hazem 

Opał dla pracujących , l 
opalanie domów zbor -

~!f!ia~y~~bu~o~~ń. k.o- 29 035 8) OT 4 6 r 49 

~~g~l~ni.e .l<~tł~'~ ~at:o- 3 7591 4 233 380 6071 

Skreślono węgie l, .któ-
3271

1 I 
743 ry stracił w artość . • 

.łtazem 33 121 \ 87 2471 388499\ 

Rozchód węgla sprzedaiJego składa-ł 
pozycyi następujących (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzedaży 

przedaż na. kopalni ach s 
w ysyłl<a drogami 

lMmemi ... . 
że-

w ysyllm <lrogą wodną 

l 
Ga.tuTLI<i l Gatunki \ Gatunki l 

grube l średnie drobne 

67 s83 99 546 I 17 599 

2235553 750 430 980 6oo 

- 400 -

2070 

się z 

ltazen:i 

284 728 

3 966 5s3 
400 

Hazem: \ 2 303 1361 8501761 r 098 1991 4 251 71 I 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 653 455 
ctr. metr. węgla grubego i l 490 ctr. metr. węgla 
średniego. 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

W Królestwie Polskiem 

Za Białystok • 

• Brześć 

Kowel 

• granicę 

Hazem: 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l Razem 
grube średnie drobne . 

-
2 I30 993 71 l 232 

4632 296 

r8 541 -

56 I25/ 5 153 
25 262 33749 

973 523 
961 

4i9 

696 

s OOI 

38 15 n 
5 88 

8 

9 
1896 o 

6; 97 4 

6401 2 

W listopadzie roku 1908 w 26 kopalniach węgla 
kamienneg o przeciętna li czba zatrudnionych 
robotników wyn osiła 22 546. Robotnicy odrobili 
563 644 dni ów ki i zarobili 741842 ruble. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dn iówkę ' wy
nosił l rub. 32 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z robotnikami było: 6, zakończonych śmiercią, l 
zakończony zupełną niezdolnością do pracy, 25, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
i 359, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Podług gatunków wytwórczość węgla bru- l i zabudowań kopalnianych 3 299 ctr. metr., 2) opa
natnego w listopadzie r. 1908 była następująca: lanie kotlów parowych 7 015 ctr. metr. 
gatunki grube 4 772 ctr. metr. (4,01% ), gatunki Sprzed aż węgla składała się z pozycyi nastę
średnie 109 330 ctr. metr. (91,78% ) i gatunki drob- pujących: l) sprzedaż na kopalniach 65 564 ctr. 
n e 5 025 ctr. metr. (4,21% ). metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 50 479 ctr. 

Dnia 30 listopada r. 1908 pozostałość wydo- , metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żela
bytego węgl a na kopalniach wynosiła: gatunki i znemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 
średnie 6417 ctr. metr. i gatunki drobne 688 W listopadzie roku 1908 w 5 kopalniach 
ctr. metr. węgla brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych 

Rozchód węgla w listopadzie roku 1908 wy- robotników wynosiła 610. Robotnicy odrobili 
nosił 126 357 ctr. metr. i składa! się z pozycyi na- 15 239 dniówek i zarobili 14138 rubli. Przeciętny 
stępujących: l) użyto na potrzeby wlasne kopalń zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi! 
10 314 ctr. metr., 2) sprzedano 116 043 ctr. metr. 93 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby wlasne ko- było: l , zakończony częściową niezdolnością do 
palń, składał się z pozycyi następujących: l) pracy, i 4, zakończ.one wyzdrowieniem zupełnem. 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych f. H. 

Uwagi o budowie i ·prowadzeniu generatorów w stalowniach 
martenowskich. 
C LJokończenie, p N• ~. str. 33). 

Przez ponowne puszczeoie w ruch generato- liczności zmuszają do zastosowania spiekającego 
ra po czasowem zatrzymaniu go i przez koniecz- się i żużlującego węgl a. Jeżeli przy zastosowa
ne w tym wypadku nowe naładowa,nie znacznych ni u takiego węgla usiluje się prowadzić generator 
ilości świeżego węgla wywołuje się wielkie wa- z malym dopływem pary, to regularne obsuwa
hania w składzie gaz u które dają się częściowo nie się ładunku pomimo energicznego rusz towa
wyrównać tylko wtedy, jeżeli j est możność po- 1 nia ustaj e. W części dolnej generatora tworzą 
łączen ia większei ilości generatorów w jedną ba- się duże bryly żużla, powstają puste przestrzenie, 
teryę. Wady te w calej ich rozciągłości są za- które przepuszczają nierozłożoną parę i powie
leżne w znacznej mierze od zawartości popiołu trze, rozdział wiatru jest nierównomi.erny, prze
i od zdolności żużlowa nia się węgla; jednakże , latuje niespalony węgiel i t . d. Następstwami 
ogólnie biorąc, warunki ekonomicznego i proste- tego są: gwałtowne rusztowanie, str aty węgla i 
go prowadzenia tych generatorów trzeba uważać zaburzenia w regularnym wytwarz;:~niu gazu, a 
za niewykonalne, jak również i żądanie, żeby przeto prowadzenie generatora jest nieekonomiez
skład gazu byl stale równomierny. ne, a sklad gazu i jego ilość są zmienne. Przy-

Generatory z zamknięci~ wodnem, do któ- tern usuwanie bryl żużla wskutek zbyt trudnego 
rych należą generatory DuFFA i MoRGANA, w prze- dostępu w tych generatorach jest albo zupełnie 
ciwieństwie do generatorów z rusztem stałym, niemożli we, albo połączone z wielkiemi trudno
umożliwiają prowadzenie pracy bez przerwy. Po- ściami i zaburzeniami w biegu danego generatora. 
piół i żużel mogą być usunięte każdej ch wili z Zachodzi przeto konieczność zwiększenia do
zamknięcia wodnego bez zatrzymywania biegu pływu pary. Oprócz tego woda z zamknięcia hę
samego generatora. Wysokość pokładu popiolu cizie pochlaniami! w wielkich ilościach przez po
może być stale kontrolowana przez otwory, znai - piól częściowo jako para wilgotna, częściowo zaś 
dujące się w pewnej wysokości na obwodzie pa- jako nieodparowana woda, i będzie unoszona prą
leniska i popielnika. Sposób prowadzenia jest dem wdmuchiwanego powietrza; wskutek tego po
wskutek tego prosty i pewny. Ażeby otrzymać wstaje gaz wilgotny z wielką za wartością wodoru. 
gaz równomiernego i dobrego składu z małą za- Autor mial sposobność przekonać się przy prawa
wartością wilgoci i ażeby prowadzenie 'generato- dzeniu generatorów, które służyły do ogrzewania 
rów było ekonomicznem, trzeba stosować takie 40 pieców martenowskich, że przy zastosowaniu 
gatunki węgla, które, bez wpuszczania wielkiej spiekającego się węgla westfalskiego podczas dlu
ilości pary, dawałyby sypki popiól i nie żużlowa- gotrwałego biegu otrzymanie gazu z zawartością 
ly się zbytnio, i przy zastosowaniu których ob- wilgoci mniejszą niż 50 gr w l m 3 było niemoż-
suwanie się ładunku byloby dobre. liwem. 

Zupełnie inaczej rzecz ma się, jeżeli oko- Z licznych określeń wody, dokonywanych 
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w najrozmaitszych warunkach, uj?'wnia. się, .ż~ 
zawartość wody w 1m3 gazu wynos1ła naJczęścleJ 
około 60 gr, często jednak przewyższala 100 gr. 
Że prowadzenie stalowni martenowskiej przy ta
kim gazie jest w najwyższym stopniu niekorzyst
ne, zostalo wyżej przedstawione. Tylko przy za
stosowaniu mniejszej iloś ci powietrza, niż ta, któ
ra jest potrzebną do otrzymania gazu z uormal
nej ilości węgla, można osiągnąć znośny stan gazu. 

Pracowanie w podobnych warunkach, pomi
jając wszystko inne, jest jednak w wielu wypad
kach wprost niemożliwem. Wreszcie sposób bu
dowy generaterów z zamknięciem wodnem jest 
bardzo prosty, o i.le zaopatruje się je nie w samo
czynny, lecz w zwykły pr2yrząd d o, ladowania; 
cena ich llabycia jest rizka. Wszystko powie
dziane powyżej należy wziąć pod uwagę przed po
wzięciem d ecyzyi zaopatrzenia się w generatory 
z zamknięciem wodnem. 

Generatory z rusztem ruchomym, z których 
generator KERPE'(.YEGO w krótkim czasie zyskal 
wielkie rozpowszechnienie, a generator REHMANNA 

znalazł już zastosowanie, posiadają w przeciwień
stwie do generatorów z zamknięciem wodnem 
wadę z -łożonej budowy. Ten rodzaj generatorów 
posiada j ednak w porównaniu z innymi znaczne 
zalety. Mianowicie, zapomocą rusztu, będącego 
w ciąglym rucha, popiól zostaje rozgnieciony i 
spulchniony, przez co unika się tworzenia bryl 
żużlowych. Osiąga się więc możność prowadze
nia generatora z malym dopływem pary; porywa
nie wody przez prąd wdmuchiwanego powietrza 
odpada prawie zupełnie, ponieważ zamknięcie wod
ne ogranicza się do wązkiego pi erścienia o nie
wielkiej powierzchni. 

Do tego t rzeba dodać jeszcze, że ruch rusz
tu przyczynia się do równomiernego wytwarza
nia się gazu i do zwiększenia średniej wydajności 
gazu; następnie wskutek mechanicznego usuwa
nia popiołu, które przy tych generatorach jest 
zawsze przewidziane, oszczędza się na pracy ręcz
nej. Wskutek tego jest rzeczą możliwą w gene
ratorach z rusztem ruchomym ze wszystkich ga
tunków węgla, a więc i z bardzo spiekających 
się i żużlujący()h się węgli generatorowynb, otu;y
mać gaz z malą zawartością wilgoci , umiarkowa
na zawartościa wodoru i ze znaczna zawartościa 
ogrzewalną, p~siadający równomierne ciśnienie i 
sHad chemiczny, t. j. gaz, odpowiad ający w zu
pełności wymag.aniom współczesnego sposobu pro
wadzenia pieców martenowskich. 

Prawdopodobnie przy stosowaniu generatorów 
z rusztem ruchomym znajdziemy możność zużytko
wywania dla stalowni martenowskich węgla mało
wartościowego przy zmniejszeniu szkodliwych na
stępstw, jakie zastosowanie takiego węgla pociągało 
dotąd za sobą; w każdym razie jest widocznem, że i 
w tym wypad):u nadają się one lepiej, niż inne sy
stemy generatorów. T ylko przy zastosowaniu 
gatunków węgla z nadzwyczai dużą i często zmie-

niającą się zawartością popiolu mogryby zdaniem 
autora yowstawać trud?ości w sposobie i~h pro
waclzema; zbyt male Jednak doświadczenie na 
tern polu nie daje możności wypow!edzenia się 
w tAj kwestyi kategorycznie. 

Poszczególne generato ry, z omawianych tu
taj grup, mogą być wedlug życzenia .za(\patrzo
ne albo w zwykły, albo też w samodziałający 
przyrząd do napełniania ich węglem. Konstruk
torawie oczekiwali bardzo dobrych rezultatów 
pr.zy za~t?sow~niu p~zyrzą~ów sa~1odziałających, 
miariOWlCle rownom1ernośc1 w działaniu oraz w 
skla~zie wytworzonego gazu a następnie oszczęd
noścl w obsludze. Przyrządy te dla wypalniania 
włożone.go ?a nie zadania ~ymagają j ednak węg
la, zaw1era,Jącego malo m1alu, oraz ]~awa1ków 
jednakowej wielkości. Jeżeli 1n·owadzi się o·ene
r ator na węglu o różnorodnej wielkości kawFtJków 
i zawierającym dużą ilość miału, to równ omier
ność w otrzymywaniu gazu przez zastoso·wanie 
przyrządL~ sa:modziaJającego jest nie o wiele więk
szą od teJ . pką osiągamy przez zastosowanie 
zwykłych przyrządów J'adująeych. W ogóle przy
~·z ąd:y sam?d~ia~ając~ zwykle rozdrabniają węgiel 
1 zvnększaJą 1losć mu1.lu. Drobn o roztarty mial 
węglowy przy wejściu do generat ora zostaje po
chwycony przez prąd gazu i unie iony do prze
wodów, zanim zdqży opaść na powierzchnię ła
dunku. Zapylanie więc przewodó~~ gazowych, 
które, jak wyżej było wspomniane, jest bardzo 
szkodliwe dla prowadzenia ·procesu, będzie zwięk
szone przez zastosowanie przyrządu samoladują
cego, a zwłaszcza gdy jest on zaopatrzony w roz
drabniacz .. Tu trzeba dodać jeszcze, że aparaty 
te wymagaJą wogóle bardzo troskliwej obslugi i 
często stają się przyczyną nieregularnego biegu 
pieca. 

W <trunki, przy których sposób prowadzen ia 
jest prosty, pewny i ekonomiczny, są tutaj nie 
wypełnione, a oprócz tego powstawanie wj Jgot
nego gazu jest ubocznie ulatwione. Z tych wzglę
dów przyrządy samoladujące zupalnie nie powin
ny znRleźć zastosowania w stalowniach marte
nowskich, albo też ty lko w wypadkach wyjąt
kowych. 

Wyciągając ostateczny wniosek z powyższe
go, przychodzi ;; i ę do przekonania, że dla stalow
ni martenowskich zastosowanie generatorów z 
rusztem ruchomym w większości wypadków jest 
najkorzystniejsze. Są one generatorami przy
szłości i wyx-ugują wszystkie inne systemy, zwłasz 
cza jeżeli z biegiem czasu konstrukcya ich bę
dzie podlegala dalszym ulepszeniom. Generatory 
z rusztem stalym będą prawdopodobnie zastoso
wywane i dzisiaj jeszcze w wypadkach wyjątko
wych (prawdopodobnie przy malych odlewniach 
sta li). Budowa generatorów z zamknięciem wod
nem może być zalecana jeszcze przy wyjątko
wych gatunkach węgla, wkrótce jednak zostaną 
one, podobnie jak i generatory z rusztem l:ltalym , 
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wyrugowane przez generatory z rusztem rucho
mym. 

Na zakończenie przytacza się jeszcze kilka 
uwag o budowie przewodów gazowych. Przede
wszystl~iem muszą być one beżwarunkowo zabez
pieczone przed przenikaniem wilgoci. Następnie 
jest rzeczą konieczną, żeby były wszędzie łatwo 
dostępne, tak żeby czyszczenie ich mogło być 
uskuteczniane w krótkim czasie. Z tych powo
dów powinno się unikać podziemnych kanałów 
gazowych z podziemnymi (prowadzącymi do wen 
tyli) kanałami poprzecznymi, jakie spotyka się w 
wielu hutach. Gdzie warunki nie pozwalają na 
wy konanie nadziemne kanałów poprzecznych, po
winno się przynajmniej kanał, w którym gaz 
zbiera się, wybudować nad ziemią. Podziemne 
przewody gazowe powinny być w takim razie 

. wszelkimi możliwy mi środkami zabezpieczone od 
przenikania wilgoci i należy możliwie często ba
dać, czy są one dostatecznie szczelne. Klapy do 
czyszczenia powinny być gęsto rozmieszczone i 
nie tylko tam, gdzie następuje zmiana kiernnku 
gazu, lecz również i w innych miejscach; oddają 
one jednocześnie dobre usłngi jako klapy bezpie
czeństwa. Wszystko musi być urządzone w ten 
sposób, ażeby gruntowne wyczyszczenie mogJ'o 
być wykonane w krótkim czasie. Następnie trze
ba starać się, ażeby droga, którą ma przebyć gaz 
od generatora do wentyli, była możliwie prosta; 

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

przeciw tej starej regnle uchybia się dzisiaj jesz
cze bardzo często. Tylko przy prostych przewo
dach moi li wem jest szyb ki e ich wyczyszczenie i 
prowadzenie generatora pod małem ciśnieniem, 
co dla otrzymania dobrego suchego gazu jest wa· 
runkiem koniecznym. Z tego po w od u nie jest 
poleeonem włączanie między generator i przewód, 
gromadzący gaz, płuczek gazu, które w ostatnich 
czasach są chętnie stosowane; niezastosowywanie 
ich poleca się jeszcze i z tego względu, że płucz
ki te przeważnie zaopatrzone są w zamknięcie 
wodne, co d11.je powód do zwiększenia zawartości 
wilgoci w gazie. 

W końcu trzeba zaznaczyć, że z poruszo
nych w tej pracy kwestyi wiele jeszcze nie jest 
zbadanych teoretycznie. Należą tu przeclewszyst
kiem przebiegi dyssocyacyi, jakie mają miejsce 
w piecu martenowskim. Ogólnie byłoby to bar
dzo wdzięczne zadanie, dokładnie zbadać skJ'ad 
gazu, zawartość w nim wody, jego temperaturę, 
ciśnienie i szybkość, aby w ten sposób ustalić 
przemiany, jakim podlega gaz na drodze od ge
neratora do pieca i stamtąd do komina. Bez 
wątpienia badania te okażą cenne usługi stalow
niom martenowskim, zarówno wpływając na 
zmniejszenie kosztów jako też i na ulepszenie ga
tunku otrzymywanego wytworu. 

józef Milde. 

Projel:d ustawy Sfowar?YS?enia techników górnic?ych 
1 hufnic7ych w Królestwie Polskiem. *> 

§ l. Towarzystwo nosi nazwę "Stowarzysze
nie teehników górniczych i hutniczych w Kró
lestwie Polskiem" i ma na celu: 1) J'ączenie osób, 
zatrudnionych na polu technicznem a w szcze
gólności na polu przemysłu górniczego i hlltni
czego; 2) okazywanie swoim członkom poparcia 
materyalnego, moralnego i umysłowego: 3) zbie
ranie wiadomości i danych, dotyczących przemy
słu górn iczego i hutniczego, jego historyi, roz
woju i stanu pod względem geologicznym, tech
nicznym i ekon omicznym; 4) popieranie rozwoju 
miejscowego przemysłu górn iczego i hutniczego. 

§ 2. Terenem działalności Stowarzyszenia 
jest całe Królestwo Polskie; siedzibą zarządu Sto
warzyszenia jest miasto Warszawa. 

§ 3. Dla osiągnięcia swego celu Stowarzy
szenie ma prawo: 1) otwierać kasy pomocy wza
jemnej; 2) wyszukiwać odpowiednie zatrudnienia 

* J Osoby, które interesują. się powołaniem do życia projek
to\vanego Stowarzyszenta. zechc~ przed dniem l kwietnia r. 1909 
przysłać pod adresem redakcyi Przegl ąd u G órniczo-Hutniczego swo
J e uwa~i w sprawie niniejszego projektu. poczem projekt będzie zło
żony w!adzy odnośnej do zatwiordzen i a. 

dla swoich członków oraa pracowników dla przed
siębiorstw górniczych i hutniczych; 3) urządzać 
wy cieczki naukowe; 4) zbierać okazy i zbiory 
oraz urządzać muzea, dotyczące geologii, paleon
tologii, mineralogii, wiedzy górniczej i hutniczej 
oraz wogóle przemysłu w Królestwie Polskiem; 
5) urządzać i utrzymywać czytelnie i biblioteki, 
dotyczące wiedzy górn iczej i hutniczej i związa
nych z nią techniki i nauk; 6) urządzać ogólne i 
systematyczne kąrsy, wykłady, pogadanki i od
czyty z dziedziny wiedzy górniczej i hutniczej i 
związanych z nią nauk, oraz dotyczące sposobów 
dokonywania badań i poszukiwań, urządzania wy
cieczek geologicznych, naukowyoh i technicznych 
i t. p.; 7) urządzać i utrzymywać stacye doświad
czalne i laboratorya; 8) wyznaczać specyalne ko,
misye dla badania spraw miejscowego przemysłu 
górniczego i hutniczego, geologii i innych zwią
zanych z niemi; 9) ogłaszać prace z dziedziny 
teoryi i praktyki górniczej i hutniczej, gospodar
ki kopalnianej i hutniczej, w sprawach ekono
micznych, robotniczej i t. p.; lO) wydawać własne 
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czasopismo, doty_czą?e górni?twa ~ hu~nic~wa oraz l opła_t członkó_w zwyczajnych w wyso,kości, ol~reś
połączonych z mem1 nauk, pk xowmeż mne wy- laneJ cor oczme przez zJazdy delega tow oddziało
dawnietwa w tym kierunku; 11) urządzać zjazdy wych (§ 38 p. 5 ), przelewa się co miesiąc z kasy 
zawodowe oraz zebran ia naukowo-techniczne i to- l oddziału do kasy Stowarzyszenia (§ 34 p . 1). 
warzyskie; 12) otwierać oddziały w tych miejsca- § 12. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 
wościach Królestwa Polski ego , w których znajdzie obowiązani są brać ud zi ał w pracach odnośnego 
si ę przynajmniej 10 osób, czyniących zadość wy- oddziału i Stowarzyszenia, starać się o zjednywa
maganiom.- wymienionym w § 9, i życzących so- nie Stowarzyszeniu nowych członków i popierać 
bie , należeć do Stowarzyszenia. w miarę możności jego cele i zadania. 

§ 4. Przy spełnianiu swoich zadań Stowa- § 13. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 
rzyszenie powinno przestrzegać wszelkie obowią- mają prawo: l) korzystać na warunkach. określa
zujące przepisy i postanowienia, wydane w dro- nych przez zarząd Stowarzyszenia lub odnośnego 
dze prawodawczej. oddzi a łu, z biblioteki, czyte]n i, zbiorów, stacyi 

§ 5. Stowarzyszenie spełnia swoje bliższe doświadczalnych i laboratoryów Stowarzyszenia 
zaclania (§ B p. p. 1-11) bezpośrednio oraz za po- i oddziałów; 2) brać udział na warunkach, okreś
średnictwem oddziałów (§ 3 p. 12). lan ych przez zarząd Stowarzyszenia lub odnośne-

§ 6. Stowarzyszenie or1:tz jego oddziały go oddziału, w wycieczkach naukowych, pogR.
przeclsta:wiaJą jednostki prawne i mają prawo na- dankach. zjazdach zawodowych, zebraniach nR-U· . 
bywania i wynajmowania wszelkiego rodzaju ma- kowa-technicznych i t0warzyskich, urządzanych 
jątku ruchomego i nieruchombgo oraz zawierania przez zarząd Stowarzyszenia i oddziałów; 3) brać 
wszelkiego rodzaju dozwolonych przez prawo udział w zebraniach walnych odnośnego oddziału 
obowiązujące umów, aktów i t. p. l z prawem głosu, wyboru i wybieralności; 4) otrzy-

§ 7. Czł"onkowie Stowarzyszenia dzielą się l mywać bezpłatnie lub za opłatą, określaną przez 
na: l) zwyczajnych . 2) popierających i 3) hono- zarząd Stowarzyszenia, czasopismo i inne wy
rowych. l dawnietwa Stowarzyszenia; 5) korzystać na wa

§ 8. Zależnie od miejsca swojej działalności runkach, określanych przez zarząd Stowarzysze
i zamieszkania członkowie Stowarzyszenia grupu- nia lub odnośnego oddziału, ze wszystkiego, co 
ją się w oddziałach Stowarzyszenia (§ 3 p. 12). daje Stowarzyszenie przy spe.Cnianiu swoich celów 

§ 9. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i zadań (§ 3 p. p . 1-11). 
mogą być osoby, zatrudnione w przemyśle górni- § 14. Kandydaci na członków popierających 
czym i hutniczym lnb interesujące się nim i posi ada- Stowarzyszen ia powinni czynić zadość warunkom, 
jące wyksztalc~mie wyższe, średnie lub zawodowe. wymaganym od ka11dydatów na czł:onków zwy-

§ 10. Przyjmowanie czł'onków zwyczajnych czajnych (§ 9), i przyjmowani są do odnośnego 
Stowarzyszenia dokonuje się na podst_awie pisem- oddziału trybem, przepisanym dla członków zwy
nego przedstawienia kandydata przez dwóch człon- czajnych (§ 10). Członkowie popierający pł'acą 
ków Stowarzyszenia zapomocą balotowania tajne- z góry do kasy odnośnego oddziału opłatę w wy
go na posiedzeniu zarządu tego oddziału .. do któ- sokości dwudziestu pięciu rubli rocznie albo pła
r ego kandydat życzy sobie być zaliczony. Kan- cą do " tejże kasy jednorazową opłatę w wysokości 
dydat, który życzy sobie być przyjętym na człon- dwust u pięćdziesięciu rubli. Część opłat człon 
ka zwyczajnego Stowarzyszen ia, składa o tern ków pop1 e rających przelewa się co miesiąc z ka
oświadczAnie pisemne do zarządu odnośnego od- sy oddziału do kasy :Stowarzyszenia w takiej sa
działu; w oswiadczeniu tern kandydat zobowiązu- mej wysokości, j aka ustanowioną jest od opłat 
je się podlegać wymaganiom ustawy i popierać członków zwyczajnych (§ 11). Pozatem ohowiąz
cele i zadania Stowarzyszenia (§ 3 p. p. l- 11). ki i prawa członków popierającycli niczem nie 
Imiona i nazwiska kandydatów na członków zwy- różnią się od obowiązków i praw członków zwy
czajnych Stowarzyszenia bezwłocznie wywiesza- czajnych. 
ne są w lokalu odnoś11ego oddziału a balotowanie § 15. Osoby, zamieszkałe w gran icach da
może nastąpić nie wcześniej, jak po upływie l nego oddziaJ'u Stowarzyszenia, mogą być przyję
dwóch tygodni po tern wywieszeniu. Zarząd od- te na członków zwyczajnych i popierających do 
działu, odmawiając przyjęcia kandydata na człon- innego oddziału nie inaczej, jak na podstawie 
ka Stowarzy~:;zenia, ujawnia powody nieprzyjęcia opinii piśmiennej zarządu tego oddziału, w gra· 
jedyn ie zarządowi Stowarzyszenia na jego żą- nicach którego mieszkają . 
danie. § 16. Członkami honorowymi Stowarzyszenia 

§ 11. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia na przedstaw~enie zebrania ogólnego członków jed
płacą do kasy odnośnego oddziału: l) przy skła- nego z oddziałów (§ 26 p. 2) mianuje zjazd de
daniu oświadczenia wpisowe w wysokości dwóch legatów oddziałowych te osoby (§ 28 p. 2), którym 
rubli jednorazowo, które w żadnym razi P. nie pod- chce dać wyraz uznania za ich wybituą działa:l
lega zwrotowi; 2) opłatę w wysokości dziewięciu ność dla urzeczywistn ien ia celów Stowarzyszema 
rubli rocznie, płatną z góry w ratach dowolnych albo na polu pracy górniczej i hutniczej. Człon
nie mniejszych jednak niż miesięcznych. Część kowie honorowi zaliczani są do tego oddziału, w 
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gran icach którego mieszkają, lecz nie płacą do 1 pasowy i obrotowy. Fundusz zapaEowy sldada 
kasy oddziału żadnych opłat obowiązkowych; po- · się z zasiłków warunkowych, przeznaczonych na 
zatem obowiązki i prawa członków honorowych wyraźnie przez ofiarodawcę określony cel. Fun
niczem nie różnią si ę od obowiązków i praw dusz obrotowy stanowią wszystkie inne wpływy, 
członków zwy czajnych. nie należące do funduszu zapasowego . Rokiem 

§ 17. Wystąpienie członka ze Stowarzysze- r achunkowym oddziału jest rok kalendarzowy. 
nia może mieć miejsce f>kutkiem: l) własnego ży- lYiajątek oddziału stanowią: gotowizna i papiery 
czenia członka Stowarzyszenia, 2) postanowienia procentowe w kasie oddziału i instytu.cyach ]ue
zarządu oddziału; 3) postanowienia zel>rania ogól - dytowych, depozyty i wszelkie należności, mają
n ego członków oddziału. tek ruchomy i nieruchomy, biblioteka, czyteln ia, 

§ 18. Członek , który życzy sobie 'vystąpić zbiory, muzea, staeye doświadczalne, laboratorya, 
ze Stowarzyszenia, powinien zawiadomić piśmien- przybory naukowe i techniczne i t. p. ' 
nie o swoim zamiarz-e zarząd tego oddziału, do § 24. Sprawami oddziału zarządzają : l) ze
którego by l zaliczony, i wpłacić do kasy od cizia- branie ogóln e czlonków oddziału, 2) zarząd oddziału. 
lu wszelkie należne od niego opłaty do końca te- ~ 25. Zwyczajne zebranie ogóln e członków 
go miesiąca, w którym występuje. oddziału zV~-oluje zarząd oddziału raz na rok w 

§ 19. N a mocy postanowienia zarządu on- przeciągu pierwszyuh dwóch miesięcy każdego 
nośnego oddziału wykreślani są ze Stuwarzysze- roku, nadzwyczajne w razie potrzeby lub na piś
nia ci członkowie (§ 30 p. 8), którzy pomimo mienne żądanie zarządu Stowarzyszenia, komisyi 
dwukrotnego wezwania przez ogłoszen ie w lokalu rewizyjnej danego oddziału albo 1/ 10 wszystkich 
oddziału oraz, o ile zarząd uzn a to za potrzebne, członków oddziału, podane do zarządu oddziału 
pomimo dwukrotn ego zawiadomienia nie wpłacili z wymienieniem porządku obrad; w ostatnim wy
do kasy nddziału n ależnych od nich opłat człon- padku zebranie ogólne członków odclział'u musi 
kowskich lub innych. odbyć się najpóźniej w trzy tygodnie od wnie-

§ 20. Członek, który wystąpił ze Stowarzy- sienia ż;J"dania. Zebrania ogólne zwoływane są 
szenia na własne życzenie lub został z niego wy- przez ogłosżenie w lokalu oddziału oraz, o ile 
kreślony na mocy postanowienia. zarządu oddziału zarząd oddziału u.zna to za potrzebne, i w inny 
i życzy sobie wstąpić ponownie do tego samego sposób z podaniem czasu, miejsca i porządku 
lub innego oddziału, powinien przedtem uiścić w obrad przynajmniej na dwa tygodnie przed ter
swoim ocielziele wszelkie zaległe opłaty, poczem minem zebrania. 
może wstąpić na warunkach, ustanowionych d la § 2o. D o zakresu czynności ogólnego zebra
nowowstępujących kandydatów. Tylko ci człon- nia czł'onków oddzia~u należy: l) Rozpatrywanie 
kowie zwolnieni są od wstępowan ia do Stowarzy- i zatwierdzanie sprawozdań z czynności zarządu 
szenia na warunkach, ustanowionych dla nowo- i komisyj rewizyjnej oddziału oraz rachunków 
wstępujących kandydatów, którzy w swoim od- rocznych i przewidywanych budżetów oddziału . 
dziele nie zalegają z żaclnemi opłatami i skutkiem 2) Wybieranie kandydatów na członków honoro 
przesiedlenia się zgłoszą się do innego oddziału wy ch Stowarzyszenia (§ 16) dla przedstawienia 
najpóźniej w sześć tygodn i po przesiedleniu. zjazdowi clelegatów oddziałowych_. 3) Wybiera-

§ 21. Na mocy postanowienia zebrania ogól- nie 3, 6 lub 9 członków :c~arząclu oddziału (zależ
nego członków odnośnego oddziału (§ 26 p . 5) nie od liczby czł'onków oddziału) na 3 lata i 3 
większością głosów wyklucza się ze Stowarzysze- członków komisyi rewizyjnej oddziału na l rok. 
nia taki członek, którego działalność była szko- 4) Wybieranie lub upoważnianie zarządu oddziału 
dliwą dla celów Stowarzyszenia lub jego oddzia- do mianowania przedstawicieli na zjazd clelega
łów albo który popełnił czyn, nie odpowiadający tów oddziałowych w takiej liczbie, żeby na każ
godności członka Stowarzyszenia. Członek, wy- dych 25 członków oddziału w dniu 31 grudnia 
kluczony ze Stowarzyszenia, może być przyjęty roku ubiegłego przypadałjeden delegat; liczba 13 
do tego samego lub innego oddziału nie wcześ- 1 członków uważa się za 25, licz ba 12 i mniej 
niej, iak po upł'ywie 10 lat. członków odrzuca się z ·wyjątkiem pierwszej 

§ 22. Fundusze oddziału powstają: l) z wpi- mniejszej od 12 liczby, która uważa się za 25. 5) 
sowego i opłat członków zwyczajnych i popiera- W ykluczanie na przedstawienie zarządu oddziału 
jących (§§ 11 i 14); 2) z ciochodów od urządzanych lub bez takiego przedstawienia członków:, których 
przez zarząd oddziału wycieczek, kursów, odczy- działalność była szkodliwą dla -celów Stowarzy
tów, pogadanek, zebrań i t . p.; 3) z dochodów za szenia lub jego oddziałów albo którzy popełnili 
korzystanie z urządzonych i utrzymywanych przez czyny, nie odpowiadające godn'ości członka Stowa
ocldzial zbiorów, muzeów, stacyi tloświadczalnych, rzyszenia. 6) Rozpatrywanie spraw i postanawia
lab01·at01·yów i t. p. oraz za korzystanie z innych nie o nabyciu n ::t rzecz oddziału lub sprzedaży 
usług oddziału; 4) z różnych zasiłków bezwzględ- nieruchomości oraz upoważnianie zarządu od dzia
nych i warunkowy ch; 5) z innych wpływów lu do zaciągania pożyczek hipotecznych i nie
stałych i przypadkowych. hipotekowanych. 7) Rozpatrywanie i załatwia-

§ 23. Fundusze oddziału dzielą się na za- nie wszelkich spraw, przekazanych przez zarząd 
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· oddziału, oraz wszelkich wnoszonych na zebraniu 
walnem wniosków i zapytań członków. 8 ) Roz
patrywanie i czynienie wniosków, dotyczących 
zmiany ustawy dla przedstawienia zjazdowi dele
gatów oddziałowych (§ 38 p. 8). 9) Rozpatrywa
nie wszelkich spraw, dotyczących działaln ości 

·oddziału, jego zarządu i komisyi rewizyjnej. 10) 
Uchwalanie powoływan ia do życia tych instytu
cyi i czynności oddziału ; które stanowią cele i 
zadania Stowarzyszenia (§ 3 p. 1-11). 11) Po
stanawian ie o rozwiązaniu oddział'u i rozporzą
·dzanie w ta.kim razie jego majątkiem . 

§ 27. Zebranie ogólne członków oddziału 
uważa się za prawomocne przy wszelkiej li czbie 
przybyłych na zebranie członków oddzia.fu z 
wyjątkiem zebr ania, dotyczącego rozwiązan ia od
działu, kt'óre uważa się za prawomocne, jeżeli 
bierze w . niem )Jdział przynajmniej 2/ 3 wszystkich 

· członków oddziału. W r azie niedojścia do skut
ku pierwszego takiego zebrania w terminie ozna
czonym z powodu nieprzybycia wymagan ej li cz
by członków najpóźniej w terminie czterotygo
dniowym zwołuje się zebranie powtórne, które 
uważa się za prawomocne bez względu na li czbę 
przybyłych członków. W zebraniach ogólnych 
członków oddziału każdy bierze udział osobiście; 
zastępstwo nie j est dopuszczalne. Przy rozpatry
waniu spraw, dotyczących działalności zarządu i 
komisyi rewizyjnej oddziału, osoby interesowane 
nię mają prawa głosu decydującego . Zebranie 
ogól11e członków oddziału każdorazowo wybiera 
przewodniczącego; przewodniczącym nie może 
być czJ'onek zarządu i k0misyi rewizyjnej oddzia
łu. Uchwały zebrania ogólnego członków oddzia
łu zapadają zwykłą większością gł'osów z wyjąt
kiem postanowienia o rozwiązaniu oddziału, dla 
prawomocności którego konieczna jest większość 
2/ 3 głosów obecnych na ze braniu członków. Prze
wodniczący nie g·łosuje lecz rozstrzyga w razie 
równości głosów. W zebraniach ogólnych człon
ków oddziału mogą brać udział członkowie za
rządu Stowarzyszenia, lecz bez prawa głosu decy
dującego, o ile nie są oni członkami danego od 
działu . 

§ 28. Zarząd oddziału składa się z o, 6 lub 
9 członków (zależnie or1 liczby członków oddzia
łu), wybieranych na 3 lata przez zebranie ogólne 
członków oddziału (§ 26 p. 3). Po upływie pierw· 
szego roku wychodzi 1/ 3 część członków przez lo
sowan ie, po upływie drugiego roku wychodzi 1/ 3 
ozlonków przez losowanie z liczby pozostałych a 
po upływie każdego następnego roku wychodzi 
coroczn ie 1/ 3 członków z kolei podług starszeń
stwa wyboru. Wychodzący członkowie zarządu 
oddziału mogą być obierani ponownie. \V miej
sce członka zarządu, który wystąpił w ciągu ro
ku, wchodzi do zarządu do czasu zwołania naj
bliższego zebrania ogólnego ten członek, który na 
ostatnich wybor ach otrzymał po wybranych naj
większą z kolei liczbę głosów . Najbliższe zebranie 

ogólne dokonuje wyboru uzupełniającego do końca 
trzechlecia. Członkowie zarządu oddziału pelnią 
swoje obowią.zki bezpłatnie. 

§ 29. Zarząd oddziału zarządza wszelkiemi 
j ego sprawami, o ile nie wchodzą one w zakres 
czynności zebrania ogólnego członków oddziału. 

§ 30. Do obowiązków :>:arządu oddziału na
leży : l) Zarządzanie i zawiadywanie całym ma 
jątkiem oddziału, zawieranie umów w imieniu 
oddziału, obrona j ego interesów we wszelkich są
dach i urzędach oraz ustanawianie pełnomocni
ków do spraw sądowyeh i do wszelkich spraw i 
czynności w imieniu oddziału. 2) Przyjmowanie 
na rzecz oddziału wszelkich wpływów pienięż
nych or az wszelki ch zasiłków i darów pienięż
nye:.h i w naturze. 3) Wydatkowanie funduszów 
oddziału w granicach zatwierdzonego przez ze
branie ogó lne budżetu (§ 26 p. 1). 4) N a bywanie 
i sprzedawanie nieruchomości oraz zaciąganie po
życzek hipotecznyeh i niehipotekowanych według 
uchwał' ?.:ebrania ogólnego (§ 26 p. 6). 5) .Naby
wanie i sprzedawanie ruchomości oraz nabywanie 
i umi eszcz anie w instytucyach kredytowych pa
pierów procentowych, umiesz czanie w tych in
stytucyach wszelkich kapitałów, podnoszenie 
wsze] kiego rodzaju kapitałów oddziału hipotecz
nych i niehipotekowanych z kas rządowych, z ban
ku państwa i z inny ch instytucyi kredytowych 
oraz od osób p rywatnych. 6) Prowadzenie list 
członków, kontroli oplat członków, ksiąg r achun 
kowych i protokółów posiedzeń zarządu oddzia
łu. 7) Sporządzanie rocznych sprawozd ań r achun· 
kowych oraz ogólnych o rozwoju oddziału dla 
przedstawiania ich zebraniu ogólnemu członków 
oddziału, posyłanie następnie tych sprawozdań do 
zarządu Stowarzyszenia i ogłaszanie ich w czaso
piśmie Stowarzyszenia. 8) Przyjmowanie i wy
kreślanie członków zwyczajnych i popierających 
(§§ 10, 14 i 19). 9) Przedstawianie zebraniu ogól
nemu do wykluczenia tych członków, których 
działalność była szkodliwą dla celów Stowarzy
szenia lub j ego oddziałów albo którzy popełnili 
czyny, nie odpowiadające godności członka Sto
warzyszenia (§ 21 i § 26 p. 5). 10) Wykon ywa
nie uchwał' zebrań ogólnych członków oddziału. 
11) Ustanawianie osobnych komisyi dla specyal
nych czynności oddziału i czuwan ie, żeby komi
sye spełniały należycie swoje zadania. 12) Roz
poznawanie przedwstępne i opracowywanie wszel
kich spraw i wniosków, mających wejść na roz
patrzenie zebrań ogólnych członków oddziału, 
ustanawianie porządku obrad i zwoływanie ze
brań ogólnych. 13) Urządzanie po uprzedniem 
porozumieniu się i za zezwoleniem zarządLl Sto
warzyszenia wycieczek, kursów, odczytów, poga
danek, zebrań i t. p. 14) Urządzenie i utrzymy
wanie biblioteki, czytelni, muzeum, zbiorów, sta
cyi_ doświadczalnych i t. p. 15) Wpłacanie co 
miesiąc do kasy Stowarzyszenia części opłat 
członków zwyczajnych i popierających (§§ 11 i. 
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14) oraz innych przypadających Stowarzyszeniu 
należności. 16) Fosyłanie co miesiąc do zarządu 
Stowarzyszenia list członków wy kreślonych z wy
mienieniem sumy długów (~ l 9) oraz nieprzyj ę
tych (§~ 10 i 14) jak również wy Id uczonych ze Sto
warzyszenia na mocy postanowienia zebrania ogól
nego członków oddziaru (§ 21) . 17) Fosylanie do 
zarządu Stowarzyśzenia wszelkich żądanych pi·ze
zeń sprawozd ań, danych, wiadomości i t. p. 18) 
Zawiadamianie zarządu Stowarzyszenia o miejscu, 
czasie i porządku dziennym zebrań ogólnych człon
ków oddziału i posyłanie temuż zarządowi kopii 
protokMów zebrań ogólnych. 19) Przyjmowanie 
i uwalnianie płatnych pracowników oddziału . 20) 
Zasilanie czasopisma Stowarzy;:;zenia pracami i 
korespondencyami za pośrednictwem zarządu Sto
warzyszenia. 21) Określanie wysokości opłat od 
członków oddziału oraz od osób i instytucyi po
stronnych na udział w urząclzanyr;h pł·zez oddział 
wycieczkach, kursach, odczytach, pogadankach. 
zebraniach i t. p. jak również za korzystanie z 
urządzonych i utrzymywanych przez oddział 
zbiorów, muzeów, stacyi doświadczalnych, labo
ratoryów i innych usług oddziału. 22) Składa
nie bezwloczne na żądanie komisyi rewizyj·n ej 
oddziału jak również delegowanych przez zarząd 
Stowarzyszenia osób wszelkich papierów, ksiąg, 
dokumentów i t. p. i wogóle ułatwianie pomie
nianym osobom spełniania obowiązków i powie
rzonych im czynności. 23) Bezwłoczne sp.ełnia
nie wszelkich poleceń zarządu Stowarzyszenia. 

~ 31. Zarząd oddziału wybiera corocznie 
większością głosów ze swojego grona prezesa, 
sekretarza i skarbnika a w razie potrzeby ich 
zastępców oraz innych pracowników. Z wyjąt
kiem prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich za
stępców inni pracownicy mogą być zależnie od 
uzn ania zarządu oddziału wybierani przez zarząrl 
z liczby osób, nie należących do zarządu oddziału. 

§ 32. Prezes zarządn oddziału (w r azie dłuż
szej nieobecności albo choroby jego zastępca) jest 
przedstawicielem oddziału we wszelkich sprawach. 
Cala korespondencya, pełnomocn ictwa i doku
menty, na mocy których oddział przyjmuje zo
bowiązania prawne, muszą być podpisane przez 
prezesa i sekretarza. 

§ 33. Komisy a rewizyj na oddziału składa 
się z trzech członków, wybieranych przez zebra
nie ogólne członków oddzi&.lu na l rok. Zada
niem komisyi rewizyjnej j est coroc~ne sprawdza
nie ksiąg, dokumentów, funduszów, majątku i 
sprawozdań rachunkowych oddziału oraz skład a
nie zebraniu ogólnemu swoj ego sprawozdania wraz 
z odpowiednimi wnioskami. Niezależnie od tego 
komisya rewizyj na władna jest w każdym czasie, 
ile razy uzna za potrzebne, sprawdzać papiery, 
księgi, dokumenty i fundusze oddziału. W razie 
zauważonych uchybień komisya rewizyjna ma 
prawo zażądać od zarządu oddziału zwołania 
nadzwyczajnego zebrania ogólnego członków od-

działu (~ 25). 
~ 34. Fundusze Stowarzyszenia powstają: l )· 

z otrzymywanych od zarządów oddziałów części 
opłat członków zwyczajnych i popierających w 
wysokości, ustanawianej corocznie przez zjazd de
legatów oddziałowych (~§ 11, 14 i ~ 38 p . 5); '2) 
z dochodów od urządzanych przez zarząd Stowa
rzyszenia wycieczek, kursów, odczytów, pogada
nek, zebrań i t. p.; 3) z dochodów za korzystanie 
z urządzonych i utrzymywanych przez Stowarzy
szenie zbiorów, muzeów, stacyi doświadczalnych , 
laboratoryów i' t . p. oraz za korzystanie z inn ych. 
usług Stowarzyszenia; 4) z dochodów za prenu
meratę czasopisma Stowarzyszenia i ze sprzedaży 
inn ych wydawnictw Stowarzyszenia; 5) z różnych 
zasiH::ów bezwzględnych i warunkvwych; 6) z in
nych wpływów stałych i przypadkowych. 

~ 35. Fundusze Stowarzyszenia dzielą się 
na zapasowy i obrotowy. Fundusz zapasowy 
składa się z zasiłków warunkowych, przeznaczo
nych na wyraźnie p r zez ofiarodawcę określony 
ceL Fundusz obrotowy stanowią wszystkie inne 
wpływy, nie należące do funduszu zapasowego. 
Roki em r achunkowym Stowarzyszenia jest rok 
kalendarzowy. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
gotowizna i papiery procentowe w kasie Stowa
rzyszenia i ins tytucyach 1u·edytowych, depozyty 
i \\Szelki e n ależ ności, majątek ruchomy i nieru
chomy, biblioteka, czytelnia. zbiory, muzea, sta
cye doświadczalne . labora.torya, przy bory na.uko
we i techniczne i t. p. 

~ 36. Sprawami Stowarzyszenia zarządzają: · 
1) zj azd delegatów oddziałowy ch, 2) zarząd Sto
warzy szenia. 

§ 37. W zjeździe delegatów oddziałowych 
biorą udział: l) prezes zarządu Stowarzyszenia i 
prezesowie zarządów wszystkich oddziałów (albo 
ich zastępcy), 2) przedstawiciele wszystkich od
działów, wybrani przez zebr ania ogólne członków 
oddzia~ów lub mianowani przez zarządy oddzia
łów (~ 26 p. 4). Zwyczajny zjazd delegatów od-
działowych zwo·luje zarząd 8towarzyszenia raz 
na rok w przeciągu pierwszych trzech miesięcy 
każelego roku, nadzwyczajny w razie potrzeby 
lub na piśmienne żądanie komisyi rewizyjnej Sto
warzyszenia albo 1/ 10 wszystki ch delegatów od
działowych, podane do zarządu Stowarzyszenia 
z wymienieniem porządku obrad; w tym ostatn im 
wypadku zjazd delegatów oddziałowych musi od
być się najpóźniej w trzy tygodn i e od wn iesie
nia żądania. Zjazdy delegatów oddziałowych 
zwoływane są przez zawiadomienie piśmienne za
rządów wszystkich oddziałów oraz ogłoszenie w 
czasopiśmie Stowarzyszenia z podaniem czasu,. 
miejsca i porządku obrad przynajmniej na dwa 
tygodnie przed terminem zjazdu. 

§ 38. Do zakresu czynności zjazdu delega
tów oddziałowych naJeży: l ) Rozpatrywanie i za
twierdzanie sprawozda1'1 z czynności zarządu i 
komisyi rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rachun-
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ków roczn ych i przewidywanych budżetów Sto
warzyszenia . . 2) Mianowanie członków honoro

·wych Stowarzyszenia (§ 26 p. 2), przedstawio
ny ch przez zebrania ogólne członków od działów. 

-3) Wybieranie na l rok 5 członków zarządu Sto
warzyszenia i 3 członków komisyi rewizyjnej Sto
warzyszenia. 4) Postanawiani fl otwarcia nowych 
ocldzi ałó·;v i u stanawian ie granic działalności od
działów. 5) Ustanaw iani e cor oczne wysokości 
części opłat członkowskic h, jaka przez zarządy od
dzi ałów ma być przelewan ą do kasy Stowarzysze
nia. 6) R ozpatrywanie spraw i p ostanawianie o 
nab,Yciu na rzecz Stowarzyszenia lub sprzedaży 
nieruchomości or az upoważ ni an i e zar7.ądu S towa
:zy~ze~ia do zaciągania pożyczek hipotecznych 
1 mehlpotekowanych. 7) R ozpatrywan ie i zała
tw ianie wszelkich sp raw, przekaza nych przez za
rząd Stowarzyszenia, or az wszelkich wnoszonych 
·na zj eździe wniosków i zapytań delegatów oddzia
łowych. 8) Rozpatrywan ie i uchwalan ie wnios
ków, dotyczących zmiany ustawy, i polecan i e za
rządowi Stowarzyszenia podejmowania odnośnych 
o to starań. 9) Rozpatrywanie wszelkich spr aw, 
doty?zących dział'alności Stowarzyszenia i j ego 
oddz1ałów oraz dział:alności zarządu i komisyi 
rewizyjnej S towarzyszen ia. 10) U chwalanie po
woływania do życia tych instytucy i i czynności 
S~owarzyszeni a, k tóre stanowią jego cele i zada
ma (§ 3 p. 1-11). 11) Postanawianie o rozwią

·'zaniu Stowarzyszenia i rozporządza nie w takim 
razie jego majątkiem. . 
. § 39. Zjazd cl elegatów oddział'owych uważa 

- s tę za prawomocny przy wszelkiej liczbie p rzy
byłych na zj azd delegatów z wyjątkiem zjazdu, 
dotyczącego rozwiązan i a Stowarzyszenia, który 
uważa się za prawomocny, jeżeli bierze w nilll 
udział li czba delegatów, posiadająca przynajmniej 

'
2

/ 3 głosów wszystkich delegatów oddziałowych. 
W razie niedojścia d0 skutku pierwszego takie

,go zjazdu w terminie oznaczonym z powodu nie
przybycia wymaganej li czby delegatów oddziało
wych najpóźniej w terminie czterotygodniowym 

· zwołuje się zjazd p owtórny, który uważa. się za 
prawomocn y bez względu na liczbę przy byłych 
d~legatów. Delegat oddziałowy, który na zjazd 
me mo~e przybyć, ma p rawo upoważnić piśmien
nie innego delegata oddzi ałowego do zastępowa
nia go na zjeździe; jeden delegat oddziałowy mo

· że zastępować najwyżej dwóch nieobecnych. 
Przy r ozpatrywan iu spraw, dotyczących działal
ności zarządu i komisyi rewizyjnej Stowarzysze
nia, osoby interesowane nie mają prawa głosu decy

· dującego. Zjazd delegatów oddziałowych każdo 
r azowo wybiera przewodniczącego; przewodniczą
cym nie może być cz{on ek zarządu i komisyi re
wizyjnej Stowarzyszenia. Uchwały zjazdu dele

.gatów oddzi.ałowych zapadają zwykłą większością 
głosów z wyjątkiem postanowienia o rozwiązaniu 
-Stowarzyszenia, dla prawomocn ości którego k o
nieczn ą jest większość 2/ 3 g.J'osów, posiadanych 

przez obecnych na zjeździe delegatów oddziało
wy eh . Przewodniczący nie glosuje lecz rozstrzyga 
w r azi A równości głosów. 

§ 40. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 
5 członków, wybieranych na l rok przez zjazd 
delegatów oddziałowych ze swoj ego grona (§ 38 
p. 3). Wychodzący członkowie zarządu Stowa
rzyszenia mogą być wybierani ponownie. W miej
sce czł:onka zarząd u, który wystąpił w ciągu roku, 
wchodzi do zarządu Stowarzyszenia do czasu zwo
łani a najbliższego zjazdu delegatów oddziałowych 
ten członek, który na ostatnich wyborach otrzymał 
po wy branych naj więk:szą z kolei li czbę głosów. 
Członkowie zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje 
obowiązki bezpłatnie . 

~ 41. Zarząd Stowarzysz.enia zarządza wszel
kierui jego sprawami, o ile nie wchodzą one w 
zakres czynności zjazdu delegatów oddziaJowych. 

~ 42. Do obowiązków zarządu Stowarzysze
nia n a l eży: l) Zarządzan ie i zawiadywanie całym 
majątkiem Stowarzyszenia, zawieranie umów w 
imieniu Stowarzyszenia, obrona jego interesów we 
wszelkich sądach i urz~ldach oraz ustanawianie 
pełnomocników do spraw sądowych i do wszel
kich spraw i czy n ności w irnieniu Stowarzysze
nia. 2) Przyjmowan ie na r zecz Stowarzyszenia 
wszelkich wpływów pieniężnych oraz wszelkich 
z as i łków i darów p i en i ężnych i w naturze. 3) 
Wyd atkowanie z funduszt'lw Stowarzyszenia w 
granicach zatwierdzonego przez zj az d delegatów 
oddziałowych budżetu ( ~ 38 p. 1). 4) Nabywan ie 
i sprzed awan ie nieruehomości oraz zaciąganie po
życzek hipotecznych i niehipotekowanych według 
uchwal ?:jazdu delegatów oddziałowych (~ 38 p. 
6) . 5) N abywanie i sprzedawanie ruchomośd oraz 
naby wanie i umieszczanie w instytucyach kredy
towych papierów procentowych, umieszczanie w 
tych instytucyach wszelkich kapi tałów, podno
szenie wszelkiego rodzaj u kapita.J'ów Stowarzy
szenia hipotecznych i niehipotekowanych z k as 
rządowych , z banku państwa i z inn ych in stytu
cyi kredytowych oraz od osób prywatnych. 6) 
Prowadzen ie list oddziałów, kontroli otrzymywa
nych od zarządów oddziałów części opłat człon
ków oddziałów na rzecz Stowar zyszenia, ksiąg 
r achunkowych i protokółów posieCłzeń zarządu 
Stowarzyszenia. 7) Sporządzani e ro cznych spra
wozdań rachunkowych Stowarzyszenia oraz ogól
nych o r ozwoj u Stowarzyszenia i jego oddziałów 
dla przedstawiania ich zjazdowi delegatów od
działowych i ogłaszanie następnie tych sprawoz
dań w czasopiśmie Stowarzyszenia. 8) R edago
wanie i wydawanie czasopisma Stowarzyszenia 
oraz innych wyd awnictw i ustanawianie wyso
kości prenumeraty i ce n wydawnictw. 9) Wy
konywan ie uchwał 7.j azdów delegatów oddziało
wych. 10} Podejmowanie starań o zmianę usta
wy zależnie od uchwały zjazdu delegatów oddzia
łowych (~ 38 p . 8). 11) Ustanawian ie osobnych 
komisyi dla --specyalnych czynności Stowarzysze-
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nia i czuwanie, żeby komis;>~e spełniały należycie rocznie większością głosów ze swojego grona pre
swoje zadania. 12) Rozpoznawanie przedwstępne zesa, sekretarza i skarbnika a w razie potrzeby 
i opracowywanie wszelkich spraw i wniosków, ich zastępców oraz innych pracowników. Z wy- 
mających wejść na rozpatrzenie zjazdów delega- jątkiem prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich 
tów oddziałowych, ustanawianie porządku obrad zastępców inni pracownicy mogą być zależnie od 
i zwoływanie pomienianych zjazdów. 13) Urzą- uznania zarządu Stowarzyszenia wybierani przez 
dzanie wycieczek, kursów, odczytów, pogadanek, zarząd z liczby osób, nie n ależących do zarządu 
zebrań i t. p. 14) U rządzenie i utrzymywan ie Stowarzyszenia. .Prezes zarządu Stowarzyszenia 
biblioteki, czytelni, muzeum, zbiorów, stacy i do- nie może być jednocześnie prezesem żadnego z 
świadczalnych i t. p . 15) Otwieranie oddziałów zarządów oddziałów a przeto ten zarząd oddzia
w myśl uchwał zjazdów delegatów oddziałowych łn, którego prezes wybrany został na prezesa za
(§ 38 p. 4) i zawiadamianie władz odnośnych o rządu Stowarzyszenia, wybiera innego prezesa. 
otwarciu oddziałów. 16) Prowadzenie i rozsyła- ~ 44. Prezes zarządu Stowarzyszenia (w r a
nie co miesiąc do zarządów wszystkich oddzia- zie dłuższej nieobecności albo choroby jeg·o za
:i'ów list czlonków wykreślonych z wymienieniem stępca) jest przedstawicielem Stowarzyszenia we 
sumy długów (~ 19 i ~ 30 p. 16) oraz nieprzyję- wszelkich sprawach. Cała korespondencya, Reł
tyeh (~ 10 i § 30 p. 16) jak również wykluczo- nonJOcnictwa i dokumenty na mocy których Sto
nych ze Stowarzyszenia na mocy postan owienia warzyszenie przyjmuje zobowiązania prawne, mu
zebrania ogólnego członków każdego oddzi ału szą być podpisane przez prezesa i sekr etarza. 
(§ 21 i ~ 30 p. 16). 17) Okazywanie oddziałom ~ 45. Komisya r ewizyjna Stowarzyszenia skła~ 
pomocy we wszelkich ich potrzebach. 18) K on - da się z trzech członków, wybieranych przez 
trelowanie przez delegowane w tym celu osoby zjazd delegatów oddziałowych ze swojego grona 
w każdym czasie działalności oddziałów i ich za. na l rok. Z aclaniem komisyi rewizyjnej jest co
rządów. 19) Przyjmowanie i uwalnianie płatnych roczne sprawdzan ie ksiąg, dokumentów, fundu
pracowników Stowarzyszenia. 20) Ogłaszanie w szów, majątku i sprawozdań rachunkowych Sto
czasopiśmie Stowarzyszenia protokółów zjazdów warzyszen ia or az składan i e zjazdowi delegatów 
delegatów oddziałowych. 21) Zasilanie czasopis- oddziałowych swojego sprawozdania wraz z od
ma Stowarzyszenia pracami. 22) Określanie wy - powieclnimi wnioskami. Niezależnie od tego ko
sokości opłat od członków f::lt.owarzysz enia oraz misy a rewizyjna władna jest w każdym czasie, ile · 
od osób i instytucyi postronn ych za uclziaJ' w r~zy uzna za P?trzebne, sprawdzać pap_i ery, księ
urządzanych przez Stowarzyszenie wycieczkach, g1, dokumenty 1 fundusze Stowarzyszema. W ra
kursach, odczytach, pogadankach , zebraniach i zie zauważonych uchybień komisya rewizyjna ma 
t. p. jak również za korzystanie z urządzonych i prawo zażądać od zarządu Stowarzyszenia zwoła
utrzymywanych przez Stowarzyszenie zbiorów, nia nadzwyczajnego zjazdu delegatów oddziała
muzeów, stacyi doświadczalnych, ]aboratoryów i wych (§ 37). 
innych usług Stowarzyszenia. 23) S~ł'acla nie bez- ~ 46. Podpisani pod projektem ustawy ni
włoczne na żąd anie komisyi rewizyJnej S towa- meJszej założyciele Stowarzyszenia organizują od
rzyszenia wszelkicll papierów, ksiąg, dokum en - działy i do czasu zwołania pierwszego zjazdu de
tów i t. p. i wogóle ułatwianie komisyi rewizyj- ~ legat'Ów oddziałowych posiadają prawa członków · 
nej spełniania jej obowiązków . zarządu Stowarzyszen ia. 

~ 43. Zarząd Stowarzyszenia wybiera co-

Budowa geologic?na ulvvoróvv \\??glowych w ?agł?biu 
lJąb rowskien1. 

\ Ciąg dalszy, p .. \;l, str. 9). 

P o l e XXIV - e. 

Fole XXIV-e obejmuje część zagłEpbi a Dą
browskiego na wschód od kop alni Feliks I, a za 
wschodnią granicę ma linię, przeprowadzoną w 
kierunku z północy na południe przez otwór 
wiertniczy M 25 (najdalej na wschód wysunięty 
otwór z seryi otworów, przebitych w pobliżu ko
palni Herman). Południową granicę pola stanowi 

granica państwowa, północną linia wychodni naj
niższego z li .:;zby pokładów, napotkanych przez 
wspomnianą powyżej seryę otworów w pobliżu 
kopalni Herman. 

Na terenie pola miała miejsce niegdyś nie
znaczna eksploatacya węgla na zamkuiętych obec
nie kopalniach Telmut i Herman. Oprócz robót .. 
podziemnych w tych kopalniach pole z ostał:o z ba--
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·dane zapomocą całego szereg u otworów wiertni
-czych. Stwierdzono tutaj obecność całego szere
_gu cienkich pokl'ad ów węgla . 

Powstaje ważne pytanie, ~zy mamy zaliczyć 
te pokł'ady do liczby nadredenowskich, czy też 
podredenowskich . 

Faktem, decydującym w tej kwestyi jest 
znRjclo wan ie się wśród pokładów pola warstw z 
fauną. F auna została znalezioną przedewszyst
kiem w kopalni Herman; przynajmniej w muzeum 
uniwersyteckiem we Wrocławiu Zl1aj duj e się okaz 
łupku z J11odiola, zaopatrzony w kartkę z napi
sem, ż e okaz t en zostat otrzymany z ko
palni H erman w pobli żu Garncarki. Przy oglą
·daniu starych zwałów tej kopalni żadnych śl adów 
fauny nie znalaz,J'em. Następnie SoBE*) wspomina 
również o znalezien iu Anthracomya w pololiżu 
SJ'awkowa. Wreszcie w otw~_)rze M 2, pogłębio
nym przez Towarzystwo SosTlowieckie do 703,54 
m (zapomocą wierce11i a dyamentowego) w łupku, 
napotkanym na głębokości 315 111, znaleziono ska
mien iałości , które były · określone przez miejsco
wych i'nżyn ierów, jako Posidonia B echeri, i pod 
tą naz wą figurują one w dostarczonym mi przez 
zarząd To warzystwa Sosnowieckiego przekroju 
tego otworu. Same zaś okazy zostały odesłan e 
do Paryża. 

Vv czasie mej bytnośc i na miej ~c u robó t zna
lazłem dość znaczną liczbę okazów warstw, na
pqtkanych przy wierceniu, wśród nich gł'ów!! ą 
rolę odgrywają jasno -s~are piaskowce gruboziar
niste i łupki ciemne. Zad nych śladów faun y nie 
ud al o mi się odnaleźć . _ 

P. KARCZEWSKIEMu**). kt.óry z wiedzif to miej
sce 1-'rzedemn ą, udał'o się odnaleźć : Carbonicola 
acuta, Naiadites, Lingula mytiloides. Być może, iż 
pierwsze d wie formy są temi, k tóre zostały wy
mienione w przekroju otworu M 2 pod nazwą 
Posidonia Becheri. 

Skarośmy już uznali, że pokłady danego po
la należą do podredenowskich, to powinniśmy 
pójść dalej i zdecydować, do jakiego ogniwa tych 
warstw maj ą być one zaliczon e. 

Przedewszystkiem zajmiemy się pokładami 
kopaln i Herman. _Wierzchni z liczby dwóch 
-eksploatowanych tu pokładów grubości 1,50-1,80 
1n ma prawicHowy upad 15° na poludniowy za
-chód. T en sam po ldad z os tal widocznie napot
kany i w otworach X~M 4 i 5, przebitych nieco 
na wschód od kopalni;, grubość pokładu j est tam 
mniej znaczn ą i sięga zaledwie 0,85 Wl. Pokł:ad 
dolny (2-gi) leży w zgodnem u?awiceniu z wierzch
nim. Grubość jego wynosi 0,70- 1,10 m. Ten 
sam pokl:ad został' napotkany i w sąsiednich otwo
rach wiertniczych J\!~M 6, 7, 8, 9. Odległość po
między 1-y m i 2-im pokładem wynosi okoł'o 55 

*l Yorkommen von Anthracomyeu bai Slawkow in ltussis"h
PoJen VorhandL d IL K. geo l . Reichsanstalt 1878. 

**) O nowom miestouachożd ieni i fauny w kamiennou~olnych 
-otłożenijach Carstwa Pol skago. Trudy Ubszcz. Jesties two1sp, pri 
w-~rsz. (Jniw. •190!. 

m (rachując w kierunku prostopadłym do płasz
czyzn uławicenia) . Otwory M'\J~ 10 i 11 napotka
ły widocznie pokład 3-ci grubości okolo 0,70 111 

w odległości 15-20 m od pokładu 2-go. Wresz
cie otwory M.i\!2 12 i 13 napotkały pokład 4-y z 
grubością przeci ętną około 1,25 m w odległości 
okolo 100 m od 3-go pokładu. 

Z przytoczonego powyżej opisu widzimy 
pewne podobieństwo pomiędzy pakladami nasze
go pola. a pokładami kopalni Flora, przyozem 
pokład 1-szy j est widocznie równ oznaczny z po
kładem III-im kopalni Flora, pokład 2-gi z po
kładem IV-ym, pokł'ad 3-ci z pokładem V-ym lub 
VI-ym i wreszcie pokład 4-ty z pokładem VII-ym. 
F o klad 4-ty jest widocznie najniższym z liczby 
p ckladów, znajdujący ch się w tej części zagłębia 
Dąbrowskiego. W otworze M 14, przebitym w 
odległości 400 m na południowy zachód od otwo
ru ;M 12 i p ogłębionym do 134,t:s0 m, nie napot
k ano ani Jednego pokładu węgla. 

T er az zwrócimy się do danych otworu M 2 
(T owarzystwa SosnowieckiPgo ); tu powinniśmy 
zaz n aczyć fakty następujące. Na gł'ębokości pierw
szych 30 1n otwór napotkaJ ~2 pokłady grubości 
0,80 i 0,60 m . Następnie na~ głębości 135 m nie 
nap otkano ani j ednego pokładu węgla. N a głę
bokości n astępnych 200 m napotkano 14 pokła
dów węgla grubości 0,20-0,70 m; znowu następu
je 130 m bez pokładów węgla, następnie pokład 
węgla grubości 0,50 n1; na głębokości ostatnich 
210 m nie napotkano an i jednego pokładu węgla. 
Z liczby tych 210 m warstw 140 111 stanowią pias
kowce; ten ostatn i fakt naprowadza na myśl, że 
w doln ej swej części otwór napotkał piaskowce, 
leżące pod pokładami ogniwa kopalni Flora. Stąd 
możemy wyprowadzić wniosek, że wyżej leżące 

J 4 pold'adów węgla, należą do ogniwa kopalni 
Flora, przyozem odnośne pokłady są t u znacznie 
cieńsze lliż na kopalni Fl ora. Poldady kopalni 
He1·man są zatem wobec wyżej zaznaczonego 
przypuszczenia równozn aczne z pokładami otwo
ru M 2, należącymi do ogniwa kopalni Flora. 
Dwa wierzch nie pokłady otworu M 2 należą do 
ogniwa kopalni Saturn; pokładów tego og niwa w 
kopalni Herman nie zn ajdujemy. Ponieważ zaś 
przedlużen i e linii wychodni pokładu l-go w ko
palni Herman przechodzi tylko w bardzo nie
zn acznej odległości na północ od miejsca otworu 
.N~ 2, n ależy zatem przyjąć, że albo zmienia się 
kierun ek rozciągłości pokładów w zachodniej czę
ści pola X4IV-go, al bo też, że pomiędzy kopal
nią a otworem przechodzi uskok, zrzucaj ący za
chodnią część pola mniej więcej na 100m wzglę
dem wschodniej. 

P. KARCZEWSI<'I, na mocy danych mapy p. ŁEM
PICKIEGo, przypuszcza, że wierzchnie pokłady otworu 
;M 2 są to pokłady n~dred~nowsk~e, a doln e są po
kłady podredenowskle, t. J· uwaza, że pokład Re
den w t ej części zagłębia Dąbrowskiego wyklinia 
się. Przypuszczam, że lączy on to z faktem wy-
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klinienia się pokładu Reden w kopalni F eliks 
(por. pole I). Przypomnieć należy, że w czasie 
układania mapy p. ŁEMPICIOEGO otwór J'-12 2 jeszcze 
nie istniał i dlatego te ż zapewne p. ŁEMPICKI za
liczył na swej mapie pokłady kopalni .Herman 
do liczby nadreclenowski,ch, przyczem, sądząc z 
dany ch mapy geologicznej·, nie uważał on pokła
du Reden w tej części pola za wykliniony, lecz 
za istniejący na dość znacznej gł~bokości (300 111-

od poziomu morza, czyli około 500 m głębokości). 
. Pokłady, które były niegclyś eksploatowane 
w kopalni Telmut, jak również i poklady, napot
kane w otworze .N2 l , przebitym w gran icach pola 
tej kopalni, n ależą zapewne do ogn iwa kopalni 
Saturn, i 2 dolne pokłady otworu M l są zapew
ne równoznaczno z dwoma wierzchnimi pokłada
mi otworu M 2. 

Napotkane w dolnej części otworu J\12 1-y 
190 m warstw bez węgla są równoznaczn e widocz
nie z 135 m warstw również bez węgla, napotka
nym w otworze M 2 pod dwoma wierzGhnimi po
kład ami węgla. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach 
pola XXIV -go. 
"o o td~ ' • ., .. 

~ } .., »" o e6 ~cO ~~ te .,..., ~ p.(~ +l~ O""~ 
~ 

·:;; " ~ ·~~ .... o~.!:! riJ>~ ·o t' ~ _..7~ l'ł N r-... ::-a -~ ~ ~~ ~~ ~-~~t) eeco$·o ~ ce ·~ n .... o ~§ 
Nazwa pol<lodów . ... rtj F-4 ~ ·a·g, ~~ ~ ·::!' ... ~ ~ -a~ .,o 

.ll"""~ węglH o~ h ,.q ~..c Q) o ~~~_g 
,...,.., 

'l ~,g s -:o !'lo., bO~ 
.,o " ·~O s" ~s "'o 
10 ""-5.8 ~-~~-3~ ~~~~ ~"' o ., o 
.,..., N d1 .... Q) ,.. as 0''"' ~ ,o " il'"'o ~-~~ ~ ~~g. " Q, 
o'-'cl' k " P-1 ~-~ ~~-~·w ~~t C!) ~ 

Poklady kopalni Ber· l " 
1 3,00 

<:1 
man (ogniwo kopal- " < 
ni Flora) 3 870 " 3 870 11 60u <:1 

Pnklady liopalni 'l'el- "' ., 
mu t (ogniwo kopal- ·a 
ni Saturn) 8 925 ... 

18 925 
2,50 

\ 

22 300 .. 
Zapas ogólny węgla "" 3 3 900 "' z 

Obliczenie zapasów węgla w polu XXIV·mn 
opieramy na zasadach następujących: l ) Fokładu 
R eden niema na całym terenie pola. 2} Przyj
mujemy pod uwagę tylko pokłady, napotkane na 
kopalniach oraz w otworach wier t niczych. 3) Za 
linię średnią wychodni pokładów kopalni Her
man (ogniwo kopalni Flora) przyjmujemy linię 
wychodni pokładu 3·go t ej kopalni; przedłużamy 
tę linię w tym samym kierunku z północn ego 
zachodu na południowy wschód do zachodniej 
granicy arkusza III-go mapy pokładowej p. ŁEM
PICKIEGOj przyjmujemy dalej, że w tem właśnie 
miejscu jest ona przeniesioną zapomocą wyżej 
wspomnianego przypuszczalnego uskoku (wyso
kości około 100 m ) na pólnoc w odległości x = 
= 100 Cotg 16° = 350 m i że dalej na zachód li
nia ta ciągnie się w kierunku ze wschodu na za
chód. 4) Srednia linia wychodni pokładów ko
palni Telmut (ogn iwo kopalni Saturn) przechodzi 
w odległości 100 11t na pól n o c od otworu M l i 

w g rani cach calego pola ciągnie się równolegle· 
do linii wychodni pokładów w kopalni '.r elmut~ 
5) N a poludnie od odnośnych średnich linii wy
chodni uważamy, że mamy wszystkie pokłady 
danego ogn iwa, przyczem grubość ogóln a pokła
dów k opalni Herm an (ogniwo kopalni Flora) wy· 
nosi 3,00 m ( według danych kopalni Herman,. 
zmniejszonych o 1/ 3 wobec danych otworu N2 2),. 
grubość zaś pokładów kopalni Telmut (ogniwo 
kopalni :Saturn) wynusi 2,50 m (według danych 
kopalni Telmut). 6) Pokłacly kopalni H erman 
uważamy za odpowiednie dla eksploatacyi· tylko
do linii średniej wychodni p okładów kopalni 
Telmut . 

P o l e XXV- e. 

F ole XXV-e zn ajduje się na wschód od po
la XXIV-g o i stanowi najelalej (mamy ' tu na 
względzie całą sumę posiadanych do chwili obec
nej dany ch) n a wschód wysuniętą część zagłębia 
Dąbrowskiego. Twierdzenie to opier amy na pod
stawie danych n astępujących. W otworze M 2: 
w pobliżu wsi Podlesie, przebitym do głębokości 
617 m nie napotkano ani jednego pokładu węgla, 
zaś w otworze N2 3, przebitym do głębokości 503,98. 
m napotkano tylko jeden przerost węgla grubo
ści 0.05 m. 

Fole zostało zbadane zapomocą calego sze
regu otworów wiertniczych, przebitych przeważ
nie przez Towarzystwo Hrabia Renard. Otwory 
;N2M 5, 6 i 7 n apotkały widocznie jeden i ten 
sam pokład grubości około 2 m z upadem na po
łudniowy zachód· kąt upadu, obliczony na mocy 
danych wspomni ~ny ch otworów wynosi około 6°. 
W otworze M l nie napotkano pokładu, odpo
wiadającego wyżej wspomnianemu, chociaż otw~r
zostal pogłębiony znacznie pod poziom, na kto
rym należało oczekiwać tego pokładu. F akt ten 
może być wytłumaczony zapomocą przypuszcze
nia, że upad pokładu zwiększa się z głębokością .. 
Fokłady grubości 0,80 i 1,~5 m, ?apotkane w 
otworze M l , należą widoczme do hczby pokla-· 
dów. leżących nad pokładem dwumetrowym. Wy-·. 
chodnie ich na powierzchnię otworów węglowych 
znajdują się zapewne pom_iędzy otw?r~m1 J\~ l a. 
jednej st rony, a J'I2 M ó, 6 1 7 z drugieJ. 

Zdecydować do jakiej grupy po~dadów na
leży zaliczyć wszystkie te pokłady , Jest rzeczet 
bardzo trudną. Zapewne są to pokladJ;' pod.rede-
nowskie. Zreszta wobec danych otworow .N2N2lO· 
i 11, wskazujący~h, że pod tymi pokladalll:i nie
ma innych pokładów węgla , kwestya ta . me m a
(przyn aj mniej dla pola XXV-go) znaczema prak
tycznego. 

Obliczenie zapasów węgla _w polu XXV-em 
oprzemy na podstawach następuja,cycl).: 1) N a te-· 
renie pola zn ajdują się tylko trzy pokłady, nada
jące si ę dla eksploat acyi, miano-wicie: 2 pokłady 
grubości 0,80 i 1,25 m, napotkane w otworze M 1,_ 
i niżej leżący pokład grubości 2,00· m, napotkany 
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w otworach MM 5, 6 i 7. 2) Linie wychodn i po
kładów, wykreślone na mocy danych tych otwo
rów, ciągną się w tym samym kierunku przez 
·caly teren pola. 3) Granicę wschodnią tych po
kladów (a zarazem i pola XXV-go) stanowi linia, 
przeprowadzona w kierunku z północy na, polud
nie przez otwór M 4, ponieważ we wszystkich 
-<Jtworach, przebity ~h na wschód od tej linii, po
kladów węgla nie napotkano. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach 
pola XXV -go. 
". ' l "d .... ' ' "''' ~ -~ ..p~d 0 ce~ce ~i>..d 
a>-+~~ p,.~..P;: o..P ~ 

~ 
., 

-~~~ o>.!< ~ ~ ,., 
~,.. .. ~-§N~,.._;:~ ~~~~ ·o ...... 

~.Q ;.ii 
Nazwa pokładów 

.{ ~o i>.. cf..-.4 i>..·o i>.. ce ·o i>.. ".:l" o ·a 'g f;~ ·a ·~~~~ ce·ab?; 
_ .. .. ... 

.d~ CD O ~~,.C ll> O O ..c:l a> O 
o r.. 

bDJ:l węgla ".. ... 
~~s~ ~ ?>,g ad -~g a~ " ~a "'"" /""".<:l~ . ' ;>,-"l" l r....Q~ 

!!:cO 
11) o <li .,.... ~ Q -o ~ !l> o o "'" .... ~ ce ..... a;, ce o·,.. ce .o .. 
~~~ GE~~ ~~~ " p. .. .. 

:l.. p,;@ :l...!<.;;·;;; ~ A'i.O et> N 

' 
1-y 6 200 - 6 200 0 .80 4 900 
2-i 8 H?{) - 8 370 1, 25 10 400 
3-i 14 880 - 14 880 2,00 30 000 

.Zapas ogólny węgla 45 300 

Z a p a s o g ó l n y w ę g l a w z a g l ę b i u D ą-
b r o w ski e m. 

Grupa Reden . . . . l 019 000 000 t 
Fokłady nadredenowskie 298 000 000 
Foklady podredenowskie l 275 000 000 

Zapas ogólny węgla 2 592 000 000 t 
Z tego zapasu ogólnego należy potrącić stra

ty węgla na mniejszych uskokach (znaczniejsze 
zostaly przyjęte pod uwagę przy obliczaniu za
pasów w poszczególnych polach), w filarach opo
rowych pod miastami i wsiami, drogami, rzeka
mi i t . d W obliczeniu p. p. KoNTKIEWICZA i BAU· 
MANA straty zostały ocenione na 25°/0 • W naszem 
obliczeniu wobec tego, że straty przy głównych 
uskokach zostały już przyjęte pod uwagę, straty 
te możemy zmniejszyć do 200fo. W takim razie 
otrzymamy następujące cyfry zapasów węgla, na
dającego się do eksploatacyi: 

Foklady n a.dreden owskie 238 000 000 " 

l 
Grupa Reden . . . . . 815 000 000 t 

Foklady podredenowskie l 020 000 000 " 
l Zapas ogólny węgla 2 073 000 000 t 
i (c. d. n. ). Stefan Cz arnocki. 

JrZIIIYSł fllaJZIJ 'l JltmSt'lil fl~SJ]Siiell WJ SfiFJiiW r~iW 111$. 
(Fodlug danych Centralnego Biura statystycznego dla przemysłu i.elaznego w Rosyi). 

Surowiec. 

a) W pa ń stwi e Rosyjskiem. 

· wrzesień r. 1907 
Październik » 

Listopad 

· Grudzień » 

Styczeń r. 1 !108 
LULy » 

Marzec » 

Kwiecień ~ 

Maj » 

Czerwiec » 

Lipiec » 

Sierpiei1 » 

» r. 190'7 
» r. 1906 

» r. 190(> 

» r. 1904 
.Za 8 miesięcy r. 1908 

" 
" ,, 
.,, 

r. 190.7 

r. 1906 
T. 1905 
r. 190l 

Wytwórczość 

tysięcy 

!4395 
'5 082 
14821 
14 935 
l) 229 
14 453 
'5 902 
q688 

' 4863 
13 570 
I 3 31! 
13 r6o 

I4o8j 
13 76 1 

13 9" 
14 417 

"5 177 
I i2 762 
108 l 55 
fl3 95 I 
l ł9 343 

Z ap asy w koń
cu miesiąca 

pudów 

44 sos 
43 743 
44 66o 
45 548 

45 57 1 

43999 
42 700 

44745 
45 973 
45 904 
476r8 
47 452 
48879 
45 259 
45 904 
47618 
47 452 
48 879 
45 259 

Wytwórczość surowca w państwie Rosyj-
skiem w sierpniu r . 1908 pozostała na poziomie · 
wytwórczości dwóch ostatnich miesięcy, a więc 
była niższą od przeciętnej wytwórczości miesięcz
nej w granicach niniejszej tablicy. Wytwór
czość ta byla również najniższa w porównaniu do 
wytwórczości surowca w sierpniu czterech po przed·· 
nich lat. Wytwórczość surowca w pierwszych 
8 miesiącach r. 1908 była wyższą od wytwórczo
ści w tym samym okresie czasu r. 1907, 1906 i 1905, 
natomiast nie dosięgła poziomu wytwórczości su
rowca w pierwszych 8 miesiącach r. 1904. Za
pasy surowca w przeciągu miesiąca sprawÓzdaw
czego nie ulegly żadnej zasadniczej zmianie i w 
końcu miesiąca pvzostały prawie na tym samym 
poziomie, jak i na początku miesiąca sprawo
zdawczego. 

b) W Królestwie Polskiem. 

Wytwórczość 
Zapasy w koń-
cu miesiĄc& 

tysięcy pudów 

Wrzesi eń r. 1907 1 8s8 3 325 
Paździ ern i k 

" I 438 3041 
Listopad 

" 
l s8r 3168 

GrudŻi e ń l 167 3 300 
Styczeń r. 1908 J 416 3 421 
Luty . I 214 3 643 
Marzec 

" 
l 402 3 702 

Kwie~ i eń I OjO 3 647 
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Maj 

Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 

" 
•' 

" 

r. 1908 
,, 

" 
" r. 1907 

r. 1906 

r. 1905 

l 079 
969 
g63 
852 3 7I5 

I I 14 3 454 
I 903 3 730 
I I25 4 622 

" r. 1904 I 824 2 971 
Za8miesięcyr.1908 8946 3715 

» r. 1907 I I 343 3 454 
» r. l 906 I 2 870 3 730 
» r . 1905 II 132 4622 
» r. 1904 I45I7 2971 

Wytwórczość surowca w Ki·ólestwie Polskiem 
w . sie~pniu r. 1908 uległ'a dalszej obniżce, stano· 
wiąceJ w stosunku do wytwórczości w miesiacu 
p~przednim 11,5 %, a. w stosunku do wytwórc~o · 
ści w tym samym miesiącu r. 1907, 1906, 1905 i 
190~ prz~ciętnie ~3% . Wytwórczość surowca w 
Krolestwie Polsklem w pierwszych 8 miesiącach 
roku sprawozdawcz~go był'a najniższą w szeregu 
cyfr, odnosząc~ch s1 ę do wytwórczości analogicz
neJ 4 poprzedmch lat, mianowicie: w stosunku do 
wytwórcz~ści w. ~ierwszych 8 miesiącach r . 1907 
była o 21.% mmeJszą, r . 1906 o 30% mniejszą, r. 
1905 (str~Jkowe~o) o 20% mniejszą i w stosunku 
do wytworczośCI w r . 1904 był'a o 38% mniejszą. 
Zapasy .surowca w końcu miesiąca sprawozdaw
?zego me uległY: ża~nej ist<;>in~j zmia~ie, pozosta
ląc na tym po~w:~rue, na Jakim znaJdowały się 
na początku miesiąca sprawozdawczego. 

Półwyroby żelazne i stalowe. 
a) W państwie Rosy jskiem. 

Wytwórczośó 
Zapas;r W: koń· 
cu mleSU\Ca 

tysięcy pudów 

Wrzesień r. l 907 IS 909 I2 075 
Październik » I6 47I I2 3o8 

Listopad » I5 460 I2 574 
Grudzień }) I2ogo 12 8os 
Styczeń r. 1908 I3 245 l:l004 
Luty }) I4695 I2090 
Marzec > 16984 I2 358 
Kwiecień ) 13 109 I2004 
Maj » 15 879 II 957 
Czerwiec » 14 444 I2229 
Lipiec 1> '4204 12620 
Sierpień }) 14 684 I396g 

,, r. 1907 IS 11 l 1166g 

" 
r. 1906 I3 624 Ił 139 

" 
r. 1905 14 582 10 355 

" r. 1904 15 123 10671 
Za 8 miesięcy r. 1908 l 17 246 13 g69 

Za 8 miesięcy r. 1907 I 13 266 11 669 
» r. 1906 109 222 11 1·39 
» r. 1905 112 53 1 10 355 
» r. 190! 124012 10671 

Wytwórczość półwyrobów . żelaznych i st.a
low~ch w pań~twie_ Rosyjsk~em w sierpniu r: 1908; 
powiększyła się meznaczme w porownaniu do. 
wytwórczości w dwóch poprzednich miesiącach,. 
j ak również i w porównaniu do wytwórczości w 
sierpniu r. 1906 i r. 1905, natomiast była mniej
szą od wytwerczości w sierpni.u r. 1907 i r. 1904 .. 
Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i stalowy.ch 
w państwie Rosyjskiero w pierwszych 8 miesią
cach r. 1908 była wyższą od wytwórczości w tym 
sa~ym okresie czasu r. 1907, 1906 i 1905 przecię
tme o 5%, natomiast by!a niższą od wytwórczo-. 
ści w pierwszych 8 miesiącach r . 1904 o 5 %. 
Z apasy półwyrobów żelaznych i stalowych w koń-
cu miesiąca sprawozdawczego podniosły się o 11 % 
głównie z powodu zwiększenia się wytwórczości: 
oraz zmniejszenia się rozchodu półwyrobów żelaz
nych i stalowych w przeciągu miesiąca spra-
wozdawczego. 

b) W Królestwie Polskiem. 

Wrzesień r. 1907 

Październik '!> 

Listopad 
Grudzień » 

Styczeń r. 1908 

Luty » 

Marzec '!> 

Kwiecień » 

Maj » 

Czerwiec '!> 

Lipiec > 

Sierpień " 
» r. 1907 

" r. 1906 
» r. 1905 
l) r. 1904 

Za 8 miesięcy r. 1908 
,, r. 1907 
,, 

" 

r. 1906 
i:. 1905 

Zapasy w k on.~ 
V\'ytwórczość ·cu miesią.ca 

tysięcy pudó~'' 

2 29l) 
2 184 
2 os8 
1 695 
l 875 
1 g82 
2 123 
1923 
1 982 

l 733 
2 055 
J 72 ! 
2 254 
l )21 

l 724 
2 298 

15 394 
16 !58 

!6 373 
13 6j2 

I 296 
( 286 

l 571 
1 s67 
1394 
l 420 · 
l 520 
l 476 
l 68g 

l 924 
l 849 
l 845 
l 2.)0· 
l 731 
l 5 T 5 
l 725 
I 845 
l 2.)0 

I 73'1 
l 515 

•' r. 1904 18 589 I 725 

Wytwórqzość pół~yrobów żelaznyc:Q. i sta-. 
low~c~ w Kr?lestww Polskiem w sierpniu r. 1908'~ 
zmmeJszy;ła s1ę . znacz~ie_ (bo o 16 %) w stosunku 
do wyt:vorczośCI :V :rr:Ies1ącu poprzednim, utrzy-. 
mala s1ę na poziomie wytwórczości w sierpniU:, 

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



r, , 

.M 4. __ 'TI7 _ 

:r. 1905, była wyższą od wytwórczości w sierpniu l Rosyjskiem w pierwszyćh 8 miesiącach r . 1908 
r. 1906, natomiast była o wiele mniejszą (przecię- była nieco wyższą (przeciętnie o 2%) od wytwór
inie o· 24%) od wytwórczości w sierpniu ·r. 1907 czości w tym samym okresie czasu .r. 1ę07, 1~06 
·i r. 1904. Wytwórczość - półwyrobów żelaznych i i 1905, natomiast nie dosięgła poziomu analogiez
stalowych w Królestwie Polskiem w pierwszych nej wytwórczości r. 1904, będąc od niej niższą 
g miesiącach r. 1908 była wyższą od odnośnej o 5 %·. Z apasy wyrobów gotowych żelazńych i 
·wytwórczości r. 1905 (strejkoweg.o), natomiast byla stalowych, z powodu zmniejszenia się ro~chodu n~ 
-mniejszą od wytwórczości w tym saruym okresie sprzedaż, · w końcu miesiąca sprawozdawczego 
.-czasu r. 1907, 1906, a ternbardziej i r. 1904. Za- wzrosły nieznacznie. · · 
.pasy pó-łwyrobów żelaznych i stalowych w prze
_ciągu miesiąca sp1·awozdawczego nie uległy ża
~nej .poważniejszej zmianie i pozostały na pozio- \ 
mie zapasów na początku miesiąca sprawozdaw-
-czego. · 

~yroby gotowe żelazne i stalowe. 

a) W p aństwie Rosyjskiem. 

Wytwórczośó 
Zapas;y: w_koń-

en mieSU\Ca 
ty•ięcy pudów 

· wrzesień r. 1!!07 13 173 19 593 
Październik 

" 13 456 20400 
Listopad 

" 12 320 21715 
Grudzień .. 9759 n 598 
Styczeń r. 1908 li 818 24 451 
Luty 

" 11781 26671 
Marzec ,, 14 515 25 994 

Kwiecień 
" 

li 408 21610 

Maj ,, 13 854 22 419 

Czerwiec 12177 20888 
" Lipiec 
" 

li 755 20?h 

Sierpień 
" 

l I 375 20648 

., f: 1907 12 887 19605 

" r. 1906 I l 444 19 353 

r. 1901> 12 18.8 ' . 20 636 
" ,, r. 1904 I2 417 2I 047 

Za 8 miesięcy r. 1908 g8 684 ·w648 
,, r. 1907 97 933 19 fio:; 

r. 1906 9·ł 470 19 35:~ 
,, r. 1905 96682 20636 

" r. 1!!04 103 t 58 21 047 

. Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w Państwie Rosyjskiem w sierpniu 
r. 1908 uległa nieznacznej obniżce w po,równaniu 
·do wytwórczości w miesiącu poprzed'nim, byla 
·ona również mniejszą od wytwórczości w sierp
niu czterech ostatnich lat. \V yiwórczość wyro
·bów gotowych żelaznych i stalowych w państwie 

b) 

Wrzesiei1 
Październik 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

Luty 
Marzec 
KwieUeń 

Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 

" ,, 
,. 

" 

W Królestwie po lskiem. · 

r. 1907 

n 

~ n 

r. 1908 

,, 
, . 

" 

,. 
r. 1907 

r. ·1 906 

r. 1905 

r. 1904 

Zapasy w ko_ń~ 
Wyt.....,.órczOść cu mi esi~ca. 

tysięcy pudó'w 

l 370 
l 254 
I 584 
l 576 
l 684 

l 53 1 

'464 
I 250 
I 648 
l 362 
1867 
1 68o 
l 410 

l 843 

206 1 . 

2043 
. l 925 

2 035 
2 133 
2 1'47 
2 122 

~ 2 108 
l 8gr> 

l 62~ 
l 780 

l 775 
l 963 
, 695 

Za 8 miesięcy r. 1908 1?. 100 

l 4~9 

l 593 
l 775 
l 9Ó3 
I 6~5 
l 449 
l 593 

" 
" ,, 
., 

r. 1907 

r. 1906 

r. 1905 
r. 1904 

I381s 
13 329 
li 427 
14976 

Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w Królestwie Folskiero w sierpniu r . 
1908 była niższą o 17% od wytwórezości w mie
siącu poprzednim. W szeregu cyfr, dotyczących 
wytwórczości sierpniowych w ciągu ostatnich 5 
lat, 1ok sprawozdawczy stoi najniżej. Wytwór
czość wyrobów goiowych żelaznych i stalowych 
w . pierwszych 8 miesiącach r. 1908 była nieco 
wyższą (o 6%) od wytwórczości w tym samym 
okresie czasu r. 1905, natomiast była niższą (prze
ciętnie o 8%) od wytwórczości w pierwszych 8 
miesiącach r. 1907, 1906 i 1904. :Zapasy wyrobów 
gotowych żelaznych i . stalowych w przeciągu 
miesiąca sprawozdawczego nie uległy żadnej isto" 
tnej zmianie. J. H. 
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J rzegfąa fiferafury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawa1·t9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch .. 

Gornyj Żurnał (1908) Grudzień a) liTZ Bau- J Gaszenie pożm'ÓW w liopalniach zapomocq zamula- · 
man. W sprawie określania zapasó'l.'IJ ztóż. Autor nia glinq. Opis robót podczas gaszenia pożaru w 
wyprowadza nowe wzory do określania zapasów kopalni węgla w Tsingtau. c) Seidl. Doświadcze
złóż mineralnych i rozbiera u(yteczność tych nia nad prochem praso·wa7tym ora.z matervn.tami 'l.'IJY -· 
wzorów na podstawie przykładów. b) E. Piters. buchowynti nitroglicervnowyllli i salet1'zano-amonowy-· 
Prz etapianie pirytów. Zestawienie odpowiedzi me- 1ni w kopalni Schwałbach (Saar.). Wyniki badań 
talurgów amerykańskich na kwestyonaryusz re- porównawczych, dokonanych nad prochem, car
dakcyi czasopisma "Engineering and Mining Jour- bonitern I, robm·item i wetterdynamitem. Pod 

· nal" w sprawie nowego sposobu topienia rud mie- względem siły wybuchowej najbardziej zbliżony 
dzianych (piritie smelting). Jakkolwiek kwestyo- do prochu jest carbonit. Pod względem bezpie
naryusz nie wyczerpał w zupełności sprawy, lecz C?.eństwa pierwsze miejsce zajmuje robm·it. Dra
wyjaśnił wiele wątpliwości odnośnie do tego no- bianie węgla w chodnikach zapomocą wspomnia
wego procesu. ~) W. Tigranow. Szyny i inne nych materyałów wybuchowych przy zastosowa
przybory kolejowe ze stali termoelektrycznej, niu wrębu wypada nieco drożej, bez wręhu znacz
wytwarzanej w zakładach Bochlinga w w Volklin- nie drożej, aniżeli zapomocą prochu. d) Wytwór
gen. Wyniki badań mechanicznych, dokonanych czość nafty 'l.'IJ Stanach Zjednoczonvch w r. 1907. 
nad szynami ze stali termoele:irtrycznej w · obec· NQ 45 a) H. Hoffmalln. O mechaniesnem ha
n ości przedstawicieli pruskich skarbowych dróg daniu smarów (pocz .). U wagi ogólne o określaniu 
żelaznych . Próby wypadł'y bardzo pomyślnie, wartości smarów na podstawie prób mechaniez
gdyż szyny przy wytrzymałości na ciągn ienie, wy- nych. Wyniki badań mechanicznych nad różny
noszącej 85 - 88 kgfmm 2 wykazały wydłużenie 1 mi gatunkami smarów. b) Steing1'oever. O zawar-
15 -12 %. Działaniu kwasów stal termoelektrycz- !ości wody w kolesie. Streszczenie artykułu, zamiesz
na poddaje się znacznie trudniej, aniżeli stal to- czonego w czasopiśmie ":Stahl und Eisen ". c) 
masowska, co objaśnia się większą jej czystością PrHernysl gór1ticzy 'l.'IJ Belgii 'l.'IJ r . 1907. Statystyka 
i ściśliwością . T ern się również objaśnia jej znacz- wytwórczości, spożycia i wywozu wytworów prze
na wytrzymał: ość na uderzenia. W ogóle próby mysł:u górniczego. Statystyka wypadków nie
wywarły wrażenie, że ma się do czynienia z me- szczęśliwych. d) No1ve ręczne lampy elektryczne. 
talem, nie ustępuj ącym co do wartości dobrej sta- Opis pięciu nowych lamp elektrycznych, wyko
li tyglowej. d) }. Antipow. O 1tiektórych minera- nanych według uzupełnionych przepisów związku 
lach ze zlóż 1'osyjsldch. Minerały ze złoża Tiuja- niemieckich elektrotechników. 
Majun. O siarkach miedzi i nowym przedstawi- NQ 46 a) H . Hoffmamz. O nzechanicz nem ba-
cielu tej grupy. daniu smarów (dok.). Opis bad ań porównaw-

Gliickauf (1908) NQ 44. a) Ch. Mezger. Sto- czych nad różnymi smarami, dokonanych w 
szmele, z achodzq.cy pom.iędzy ciśn-ie11iem atmos(erycz- praktyce za wspólnem porozumieniem kasy west
nem i przyptywem 'l.'IJody do kopalni oraz powięle- falskich przemysłowców górniczych i niemiec
szeniem się ilości gazu 1v powiet~ zu !wpalnianym kiego Towarzystwa Vacuum Oil Co. B adania wy
(dok.) . Na wzrost przypływu wody do kopalni kazał'y, że mechaniczne sposoby badania smarów 
wywierają wpływ następujące zjawiska meteoro- nie usprawiedliwiły pokładanych w nich nadziei. 
logiczne: l) Obfite deszcze. 2) Zmiany raptowne Jakkolwi ek badanie mechaniczne m:>. na celu 
w temperaturze i ciśnieniu i 3) Odwilże . Na wy- określenie smarności, najważniejszej własności 
dzielenie się gazu z węgla wywiera znaczny smaru, to jednakże otrzymane wyniki nie mogą 
wpływ stosunek, zachodzący pomiędzy ciś- służyć miarą porównawczą smarów c.elem okraś
nieniem gazu, zawartego w węglu, i ciśnieniem lania na tej podstawin ich wartości. Wartość ba
gazu swobodnego. Wpływ różnicy ciśnienia po- dań mechanicznych wówczas tylko jest usprawied
wietrza atmosferycznego i kopalnianego w tym liwiona, jeżeli smar w takich samych warun
wypad ku jest nieznaczny. Najbardziej sprzyja kach będzie zastosowany w praktyce, w jakich · 
wzmożonemu wydzielaniu się gazu z węgla roz- był: poddany badaniu. Olej e cylindrowe powir.ny 
rzedzer,ie powietrza kopalnianego pod wpływem być badane pod działaniem pary. W aż nem jest 
spadku ciśnienia barometrycznego. Wobec tego przy wyborze wł:aści)vego smaru do panewek 
przewietrzanie kopalni powinno być urządzone w określenie jego stopnia wiśności. Takież znacze
taki sposób, ażeby różnica pomiędzy ilością po- nie ma dla smarów .cylindrowych określenie pan
wietrza wchodzącego do kopalni i wychodzącego ktu zapalności. b) B. Naumamz . Hutnictwo w r. 
z niej nie przekraczała pewnej granicy. Należy 1907. (pocz.). Treściwe wiadomości, dotyczące 
więc ilość powietrza wchodzącego i wychodzącego stanu przemysłu hutniczego. Dane o wytwórczo· 
dokJadnie wymierzać i regulować. b) D. Brucher. ści miedzi, cyny: olowiu i srebra. c) Prz emyst 
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_gómiczy w Anglii 1v r. 1907. Dane statystyczne. z niej oddzielić dokladnie zapomocą sortowania 
d) Dill. Znaczenie projektowaltego podatku od gazu magnetycznego. c) ·B. Granigg. Warun/d odbu
i elektr_yczności dla pr.;:; emystu górniczego. e) Wy- dowy zlóż Schneebergu (c. d.). 
-buchy lwtlów w Niemczech w 1'. 1907. Z liczby 16 NQ 45. a) B. Granigg. Warunki odbudowy 
wypadków; jakie mialy miejsce w r. 1907, 9 na- zlóż Schneebergu (dole). b) W. Foltz. Rynek w~g

. stąpilo z powodu braku wody, 4 z powodu zbyt lowy i metalo1vy w październiku r. 1908. c) Prze
wysokiego ciśnienia pary. mysl żelazny ·w dolinie Jangtse!nangu . Pobieżny 

NQ 47 a) Kuhtl~. Warzmld budowy tel~tonicz- opis huty żelaznej w Hanyany, zbudowanej i pro-
mj pom.ięd.zy Menden i JT!itten. b) B. Neuma1m. wadzonej przez europejczyków. 
Hutnictwo 1v r. 190 7. Wytwórczość z t o ta, platy- NQ 46. a) F. Bock. Z powodu krytyki przy
·ny niklu, cyn ku, kadmu, antymonu i glin u. c) rzq.dów ratulll~owych przez Hagema111w. Autor wy
Badania nad prq.dllicam.i turbi1101Vemi. Zestawienie stępuje w obronie pneumatogenu, przeciwko któ
wyników badań, dokonanych przez Towarzys.twu remu' Hagemann postawil szereg zarzutów, mają
.dla dozoru nad kotłami, celem porównania turbin: cych na cel u dowiedzenie zupełnej nieużytecz
Parsonsa, Zoelly i Curtis·a. ności tego przyrządu. b) Wytwórczość surowca i 

NQ 48 a) D. Winkhaus. Przewóz podzientny stali 1ve Frallcyi w pievwsBej potmvie r. 1908 . 
. zapomocq. powietrza ścieśllionego ·w l~opalniach R. o- j NQ 4 7. a) E. Schmid. O naj1vięl~sBej możliwej 
tońsldego Towar.zystwa kop-rUt węgla . Ogólne u wa- ilości ·wody w pakladach Piaslm wodonośnego. Autor 
gi o różnych systemach lokomotyw dla przewo- ol>Iicza, że pokład pias1m woclonośnego (kurzaw
·zu podziemnego powietrzem ścieśnionem. Opis ka) zawierać może naj wyżej 26% objętości wody, 
kompresora i lokomotyw. Próby wykazaly, że przyjmując, że ziarna posiadają ksztalt kulisty i 
koszt przewozu l tkm wypada przeciętnie 8,59 . jednakową średnicę. b) Urządzenia elektrycBile ko
fen. przy niedostatecznem wyzyskaniu lokomotyw. palni węgla w Ze nicy. b) Próby i ulepsBenia ·w ,gór
W warunka.ch normalnych należy przyjąć, że nictwie w Austryi (pocz.) . Opis przyrządu do za
koszt l tk111 przy jednej ośmiogodzinnej zmianie pałania nabojów prądem e lektrycznym. Przyrząd 
·na dobę wyniesi~ 6,95 fen., a przy dwóch zmia- pomyslu A . Kalischa, zastosowany w kopalni ru
nach stosu nkowo taniej. W porównaniu do in- dy w Raibl (Karyntya), daje włączyć się w roz
nych sposobów przewozu podziemnego koszta prowadzone w chodnikach przewody prądu elek
utrzymania i zużycia są niższe. Pod względem trycznego. Zamknięcie podziemnych magazynów 
bezpieczeństwa przewóz powietrzem ścieśnionem dynamitu. Dwa przyklady obliczania ciśnienia 
.stoi wyżej od przewozu zapomocą benzyny lub j gazów na drzwi w razie wybuchu dynamitu w 
elektryczności. b) Beyling. O różnych sposobach magazynie. Próby stosowania wiertarek elek
.zapalania lamp bezpiecze1~stwa, a zwtasBcza o Ba- trycznych. Próby i ulepszenia w sposobach od
palniczl~ach cerowo-żelaznych. Autor omawia za- budowy. 
palniczki fosforowe, elektryczne, metylowo-alko- NQ 48. a) G. Ryba. O wyjm.owaniu drzewa 
holowe i wybuchowe, działające pod wpływem zapomocq. 1vi11dy rabull!W7.vej 1v !wpalni Juliusz III 
'tarcia lub uderzenia, wreszcie cerowo-żelazne. Te pod Brux (pocz.). Winda rabunkowa szczególniej 
ostatnie składają się ze stopu ceru i żelaza (70% przynosi korzyści w kopalniach, gdzie zastosowa
Oe i 30% Fe). Badania, dokonane nad temi za- na jest odbudowa filarowa z zawaleniem stropu i 
palniczkami, wykazał), że w obecnej post&ci nie gdzie występuje t. zw. tąpanie w stropie. Autor 
mogą one być stosowane do lamp bezpieczeństwa, opisuje ruchomą windę rabunkową, będącą w uży~ 
a to ze względu na wydzielanie skutkiem tarcia ciu w kopalni węgla brunatnego Juliusz III pod 

· dużej ilości iskier, mogących przenikać poza siat- Briix. b) Próby i ulepszenia w górnictwie w Au
kę drucianą. Oprócz tego podlegają one Rzyb- stryi (c. d.). Zmiany, zastosowane w sposobach 
kiemu zużyciu. c) E. ]iingst. ZnacBellie ró.imych odbudowy. 
gatulllzó7.v 1vęgla okręgu Rtthr. d) Pr.;:;eJH_ysl górni- NQ 49. a) ]. Mayev. Ratownictwo ~v kopal
·czo-hutniczy 1v Au~tryi 10 r. l .007. ·Dane st.atystycz- niach ze szczegółnem uw.;:;g lędm:eniem podziemuych 
·n e o wytwórczości różnych gałęzi przemysłu gór- stacyi 1'atunkowych ·wobec ostat11ich lcatastro.f. (pocz.). 
·niczo-hutniczego, wartości wytworów i liczbie za- Przyrządy ratunkowe. Organizacya oddzialów 
•trudnionych robotników. · ratunkowych. Centralne stacye ~·atunkowe (dok.). 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und b) G. Ryba. O 1vyjmowaniu drzewa zapom.ocq. win
HUttenwesen (1908). NQ 44. a) O. Vogel. Kopal- dy rabunkowej w !wpallli Juliusz III pod Brux (dok.). 
nia soli w Hall 1v r . 1782. Wyjątki z wydanego Opis zastosowania windy. Obliczanie sprawności 
·w· Lipsku w r. 1782 opisu podróży po Tyrolu, od- windy w zależności od liczby przystawek i za
bytej przez prof. H. Sandersa. b) Piec prażalny tr.udnionych robotników. Przy jednej przystaw
Wiljleya . Opis pieca, zastosowanego w hucie Co- ce i czterech robotnikach, rozporządzających każ
lm·ado Zinc Company w Denver do prażenia rud, dy sila, 20 /~,g\ sila pociągowa windy wynosi 1312 

· zawierający0h siarczki cynku, ołowiu i żelaza. l /zg. Przy czterech przystawkach sila pociągowa 
·Glówną zaletą pieca jest to, że ruda, w nim pra- dochodzi do 40 336 /~g . c) Próby i uleps.ze!lia w 
:żona, nie spieka się, wobec czego żelazo daje się gÓ1'nict wie 1v Austryi (c. d.). Obudowa szyl>ów i 
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chodników. Zeitschrift fiir das Berg- HUtten u. Sali- . 
Stahi und Eisen (1908). N2 48 ~ a) C. Re- nenwesen (1908). Zeszyt 5. a) B. Simmersbach_ 

genbógen. O kompresorach turbinowvch. Dla po- O obecnym stanie górnictwa ·w japonii. Opis kra
równania kompresorów tłokowych i turbinowych, ju porl względem geologicznym. Przegląd zlóż: 
zwłaszcza wysokiego ciśnienia należy ich spraw- mi!Jeralnycb. Statystyka wytwórczości w ostat
ność obliczać w stosunku do izotermów. Rów- niem dziesięcioleciu. b) F. 7Mess. Zloża węgla 
nież należy przyj ·ąć pod uwagę stosunek między kamiwnego i jeziora stoue ·u1 Syberyi Zachodniej. 
rozporządzalną i zużytkowaną ilością ciepła a Pobieżny opis złóż węglowych i jezior słonych. 
także porównać rzeczywiste koszta wytwarzania Wytwórczość węgla i soli. c) B. Simmersbach_ 
powietrza ścieśnionego. A~tor daje opis nowych Zloża minerall'le ·w Algierz e i Tunisie. Złoża w 
sposobów wymierzania ilości powietrza. Jeden Algierze i Tunisie są bardzo obfite i różnorodne. 
z nich polega na przepuszczaniu powietrza ścieś- Obok rud żelaznych i miedzianych znajdują się 
nionego przez dokładnie kalibrowaną dyszę, ma- tam znaczne zapasy rud ołowianych i cynkowych, 
jąc przytern na uwadze, ażeby różnica ciśnień fosforytów, rud chromowych, manganowych, rtę
nie przekroczyła ciśnienia krytycznego. Artykuł ci, węgla brunatnego i różnego rodzaju kamienie
zawiera opis przyrządu do badania kompresorów budowlane. Artykuł zawiera opis kopalń, istnie
tur binowych w zakładach Gutehoffnungshiitte i jących w danej chwili. d) F. Frech. Na ja/ziej 
opisy różnych kompresorów. b) O. johanssen. Za- glębokości znajdu.jq. się paklady ·węgla 7JIJ pośrodku 
wartość siarki w ga.zach 1vylotowych kopulaka. Ba- \ Dolnoślqsko- Czeskiego zaglębia? -Opierając się na. 
dania, dokonane przez auto-ra dowiodły, że 70% danych, dostarczonych przez głębokie otwory 
ogólnej ilości siarki, wprowadzonej do kopulaka wiertnicze, można przyjąć, że pokłady węgla w 
wraz z koksem, uchodzi z gazem wylotowym, a środkowej części zagłębia zn ajdują si~ na głębo
żużel zabiera zaledwie trzecią część tej ilości kości większej, niż 1600 m, i przy obecnych ce
siarki . . l nach i stanie techniki odbudowa ich jest wyłą-

. N2 49. a) E. Leber. O z astoso·waniu wle·wuic czona. Nieznacznie tylko mogą być rozszerzo-
7.V odlewniach surowca (pocz.). Formy stale; For- ne obecn ie istniejące kopalnie w okolicach Neu
my murowane. Hartowanie odlewów i usuwanie rode oraz na południe od Waldenburga. Również. 
dziur i pęcherzy . b) Nowe środki prz ewo.zowe 1v można liczyć na możliwość rozwoju kopa lń, znaj
hutach żelazuych . Wyciągi pochyle. Kolejk i li- dujących się w pół'nocco - wschodniej części za· 
nowe. Elektryczne kolejki wiszące. Elektrycz- głębia pomiędzy Griissau i Lar.deshut.. e) Prze
ne kolejki linowe Bleicherta do przewozu rud . m.ysl gómiczo- hutnic.zy Tv Belgii w latach 1906 i . 
Elektryczna kolejka linowa w Trzyńcu do prze- 1907. Dane statystyczne o wytwórczości i war
wozu koksu, wapienia i rud. Przewóz surowca tości wytworów górniczo-hutniczych. 
ciekłego w hucie Maksymilian. W K. 

K r onika 

Kształcenie ucznww z Królestwa Pol
skiego w szkole sztvgarów w Dąbrowie (Śląsk 
Austryacki) . Skutkiem zamknięcia czasowego 
szkoły górniczej w Dąbrowie Górniczej (w Kró
lestwie Polskiem) kopalnie węgla w zagłębiu Dą
bro wskiem odczuwają brak sztygarów, który z 
bieg iem czasu niewątpliwie będzie powiększał 
się; nawet otwarcie obecnie szkoły górniczej 
w Dąbrowie Górniczęj brakowi temu na razie nie 
zapobiegłoby, ponieważ ze szkoły tej pierwsi szty
garzy otrzymaliby świadectwa z ukończenia nauk 
dopiero po upływie 5 lat. W celu zapobieżenia 
brakowi sztygarów R ada Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Folskiego podjęła starania 
i uzyskała możność ki erowani a kandydatów z Kró
lest~a Folskieg o do szkoły górniczej w Dąbrowie 
(na Sląsku Austryackim)*), którzy po złożeniu 

egzammow wstępnych i przyjęciucioszkoły będą. 
następnie otrzymywali w niej naukę bezpłatnie. 

Nauka w s~kole sztygarów w Dąbrowie 
(Śląsk Austryacki) trwa· d w a lata i dzieli się na. 
cztery kursy półroczne: jeden przygotowawczy i 
trzy fachowe. Językiem wykładowym w szkole 
jest język polski. Wykład języka niemieckiegO> 
traktowany jest w szkole obszernie, zamiast któ
rego dla uczniów z Królestwa Folskiego ma być
wprowadzony wykład języka rosyjskiego . 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wie
ku od 18 do 28 lat, którzy posiadają przynaj,-

•) Przegls,d Górniczo-Hutniczy,. 
r . 1906. ;N; 10, str. 296-302 
" 1907, " 4, " 107-108 
" 1907. " 24, " 617-6!9 
" 1908, " 7~ " 207 
" J908, " 13. " B76 
" 1908, " 22, " 639-641 
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<lllniej dwa lata praktyki górn iczej w kopalniach nie będzie obowiązywał:. kandydatów z Królestwa 
węgl a kamiennego; jeżeli kandydat odbyl dwu- P olskiego), rysunki odręczne i z geomet1·yi wy
letnią praktykę w kopalniach rud, wosku ziem- kreślnej . *) Podanie o przyjęcie, zaopatrzone w 
nego lub węgla brunatnego, w takim r azie wy- takie same załączniki, j ak na kurs przygotowaw
>starcza 6 miesięcy praktyki w kopalniach węgla czy, powinno być posłane do zarządu szkoly naj
kamiennego. Przebieg praktyki może doznać później d. 15 stycznia, poczem po upłrwie pew
,przer wY, wskutek służby wojskowej lub choroby, nego czasu zarząd szkoły od powiada każdemu 
lecz czaR ich trwania nie zalicza się do wymaga· k andy datowi, czy może być do szkoły przyjęty 
nej normy długości praktyki. i kiedy ma zgłos i ć s i ę do egzaminu wstępnego . 

Kandyd aci, czyniąey :,:adość warunkom po- S.zkola posiada dla uczniów zamiejscowych 
wyższym, mogą być przyjęci na kurs przygoto- in ternat, w którym oplata za mieszkanie, utrzy
wawczy, jeżeli posiadają: l) ukończoną z dobry · manie, opał i oświetlenie wynosi 40 koron (16 
mi postępami s:,:kolę lud ową (Volksschule) i zło- rubli) miesięcznie, płatne co miesiąc z góry. 
żą egzamina wstępne, al bo 2) ukończone 4 klasy Ponieważ pierwsi k an dyd aci z Królestwa 
szkól średnich (.:Mittelschu] e), albo pełną szkolę Folskiego będą mogli wstąpić do szkoły sztyga
wydziałową (Biirgerschule). E gzamin a wstępne rów od l września r. 1909, przeto byłoby pożą
trwają od l do 5 września i obejmują zakres na- danem, ~ehy kandydaci, którzy posiadają wyma
stępujący: l) Język polski; wymaga się włada- gane warunki wieku i praktyki oraz odpowied
nie biegle językiem polskim w slowie i w piśmie, nie przygotowanie naukowe do wstąpienia na kurs 
aby uczeń mógl z wy kładów należycie korzystać przygotowawczy, już teraz zgłaszali się do zarzą
i robić podczas wykładów odpowiednie notatki; dów kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiem w 
na egzaminie kandydat powinien poprawnie i bez celu uzyskania możności wstąpienia i utrzyman ia 
błędu napisać dyktando, odczytać płynnie wska- s i ę w szkole. S. 
zany ustęp i treść jego zwięź le opowiedzieć. 2) Bilans Towarzystwa zjednoczonych hut 

.. Arytmetyka; czytan ie i pisan ie liczb arabskich i Królewska i Laura. W M 50 Wiestnil~a Finan-
rzymskich, czte ry działania z liczbami całkowi- sow, Promyszlennosti i Torgowli z r. 1908 ogloszo
temi oderwanemi i mianowanemi; podzielność ny został bilans Towarzystwa zjednoczonych hut 
liczb, największy wspólny dzielnik i najmniejsza Królewska i Laura za rok 1907/8 (za czas od l 
wspólna wielokrotna, cztery działani a z ułamka - lipca r . 1907 do 30 czerwca r. 1908). W roku 
mi zwyczajnymi i dziesiętnymi, zamiana ułamków sprawozdawczym T owll.rzystwo osiągnęło zysku: 
zwyczajnych na dziesiętne i odwrotnie. 3) Język zysk brutto w roku sprawozdawczym 10 339 548 
niemiecki: poprawne i bezbłędne napisanie dyk- mk., procenty od papierów procentowych 42 778 
tanda, plynne odczytanie wskazanego ustępu i mk., z sumy tej potrącono: wydatki zarządu głów
·zrozumienie jeg-o treści (egzamin z języka nie n ego 758 573 mk., dysconto i komisowe 178 334 
mieckiego nie będzie o bowiązywał kandydatów m k., p .-ocenty od obligacyi 732 086 m k. , różnica 
z Królestwa Polskiego). Podan ie o przyjęcie na kursu 14 909 mk., długi wątpliwe 6 878 mk.; od 
kurs przygotowawczy, napisane własnoręcznie, po- pozostał' ej sumy zys ku 8 691 546 mk., od liczon o 
winno zawierać ad r es dokładny kandydata i być na amortyzacyę inwentanr.a 4 700 814 mk., pozo
posłane pod adresem zarządu szkoły w kopercie staje zysk czysty 3 990 732 mk., a po dodaniu po
poleconej najpóźniej dnia 15 czerwca; do podania zostałości zysku c?.ystego z roku poprzedn iego w 
należy dołączyć: l) metrykę. 2) świadectwa szkol- sumie 114 980 mk., r azem 4105 712 m k., które po
ue, 3) św iadectwa z praktyki, 4) zaświadczenie stanowiono p o dzielić w sposób następujący: tan
odnośnej władzy gminnej, że kandydat (jego ro- tyemy d la pracowników i zarządu 199 536 mk., 
dzice lub opiekunowie) posiad a środki , wystarcza- dywidenda 3 150 000 mk. (JO% od 27 000 000 mk. 
jące na to, żeby utrzymać się w szkole w prze- i 50fo od 9 000 000 mk.), tantyema dla rady nad
ciągu 2 lat nauki bez r ównoczesnej- praktyki w zorczej 126 560 mk., na cele dobroczynne 300 000 
kopalniach . Zarząd szkoły po upływie pewnego mk., na fundusz nadzwyczajny zapomóg dla ro
czasu od'powiada każdemu kandydatowi,. czy mo- botników 26 700 m k., na fundusz emerytalu y dla 
że być do szkoly przyjęty i kiedy ma zgł'osić się pracowników 100 000 m k ., na cele dobroczynne 
do egzaminu wstępnego. do rozporządzenia zarządu 50 000 mk., na kapitał 

Na kurs f11.chowy mogą być przyjęci kandy- l zapasowy 2 323 mk.; pozostale 150 593 mk., posta
daci, czyniący zadość przytoczonym powyżej wy - nowiono zaliczyć do zysków roku następnego. 
maganiom wieku i praktyki, j eżeli posiadają Stan czynny bilansu składa się z vozycyi nastę
ukończone 4 klasy szkól średnich (przedewszyst- pujących: majątek niflruchomy: zakładów gór
kiem szkół realn ych) i złożą pomiędzy l i 5 niczych 16 660 061 mk., zakładów hutniczych 
marca egzamina z przedmiotów, wykładanych na 12 635 689 mk., przed siębiorstw rolniczych 1978500 
kursie przygotowa wczym, mianowicie, arytmety- mk,; majątek ruchomy: zakładów górniczych 
ka, algebra, geometrya, trygonometrya, geome- 7 066 840 mk., hutniczych 6 653 610 mk., przedsię
trya wykreślna, fizyka, chemia, język polski , ję -

l · · k · ( · · k · · k · * J Prog ram szczegółowy p<"zedmiotow powyższych będzie .z;y ~ niemieC l egzamin Z Języ ·a niemieC "lego ogłoszony w następstwie. 
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?iorstw r?lniczych _130 300 mk., zapas wyrob?w l lów i ;wyrob_ów w końcu. r_oku SJ?rawozdawczego-
1 wytworow 8 786 b46 mk., zapas materyalow w por<;>wnamu do wartoset tegoz remanentu na 
3 247 388 mk., gotówka w kasach 452 339 mk., . początku roku sprawozdawczego 34 340 rb.; wy
weksle 397 297 mk., papiery procentowe 1840 842 datkowano: płaca zar.obkowa robotników i innych 
ink., papiery procentowe w zastawie 1 600 299 mk., pracowników 149 721 rb., kom isowe, podróże, wy-
zastawy dlużników 2 641 907 mk., dlużnicy datki biurowe i sądowe 5 735 rb., dzierżawa i 
19 055 534 mk.; stan bierny: kapitał' zakładowy utrzymanie fabryki oraz inwentarza martwego i 
36 000 000 mk. , kapitał' obligacyjny 19 471000 mk., żywego 8 760 rb., zakup i przewóz towarów
dlagi hipoteczne 2 201 644 mk., kapitał' zapasowy 467 637 rb., opal, światlo, woda i utrzymanie po-
8517 677 mk., specyalny kap i tał' zapasowy 823 000 rządku 151 rb., podatki skarbowe za wyjątkiem 
mk., dywidenda niepodn iesiona 4 962 mk., pro- podatku pr ocentowego od zysku 1 007 rb., u bez
centy od obligacyi 8 935 mk., delcr edere funduszu pieczenie majątku ruchomego i nieruchomego-
72 746 mk., zastawy wierzycieli 1600 299 mk., 1500 r b., utrzymanie majątku i naprawy 24 744 
poręczen ia wekslowe l 064 380 mk., weksle w za- rb., amortyzacya budynków murowanych i żelaz
stawie 315 035 mk., papiery procentowe w zasta- nych 8193 rb., amor tyzacya budynków drewnia
wie l 262 492 mk, wierzyciele 7 699 270 mk., po- nych, maszyn, narzędzi or az i nwentarza martwe
zostałość zysku z r oku 1906/7-go 114 980 mk., go i żywego 3 163 rb ., na polepszenie bytu ro
zysk czysty w roku sprawozdawczym 3 990 732 mk. botników i p r acowników oraz członków ich ro-

Rezultat działal ności należącego do Towa- dzin 2 335 rb., u trzymanie szpitali , szkól i insty
rzystwa zakladu huta Katarzyn a w K r ólestwie tucyi dobroczynnych 5 380 rb.; vrzedsiębiorstwo
Polskiem w roku sprawozdawczym by l następu- w r oku spr awozdawczym przyn iosło 96 886 rb. 
jący: osiągnięto ze sprzedaży wyrobów 3 501 972 straty. Stan czynny bilansu skł'ada się z pozy
rb., wszelkie inne wplywy 13 356 rb., nadwyżka cyi następujących: majątek ruch omy 70 517 rb.,.. 
wartości remanentu materyał'ów, towarów i wy- majątek nieruchomy 103 889 rb., r emanent towa
robów w końcu roku sprawozdawczego w stosu n- rów 53 738 rb., r emanent materyalów 150 895 rb., 
ku do wartości tegoż remanentu na początku gotówka w kasie 209 rb., dlużn i cy 93007 rb., stra
roku spr awozdawczego 329 505 rb.; wydatki: pen. ta 96 886 r b.; stan bierny : r achunek kasy głównej 
sye i gratyfikacye 6 000 rb., placa zar obkowa ro· w B erlinie 387 542 rb., wierzyciele 211D3 rb., ±Lm-
botników i pracowników l 181 622 rb.; k omisowe, dusz amortyzacyj ny 160 406 r b. H . 
podróże, wydatki kancelaryj ne i sądowe 98 628 Bilans Towarzystwa zakładów metalowych 
rb., utrzyman ie fabryk i or az inwentarza żywego B. Hantke. W N~ 52 Wiestnika Finansow, Pro
i martwego 11563 rb., zakup materyalów i prze- 111.yszlemwsti i Torgowli z r . 1908 ogloszony zosta:t· 
wóz ich 2 280 774 rb., opal, światlo, woda i utrzy- bilans Towarzystwa zakładów metalowych B. 
manie porządku 58 735 rb., podatki za wyjątkiem Hantke za r. 1907/8 (za czas od 1 lipca r . 190T 
podatku od dochodu 24 538 rb., u bezpieczenie do 30 czer wca r. 1908). W roku sprawozdaw-
majątku ruchomego i nieruchomego 1 405 r b., czym T owarzystwo osiągnęło zysku na eksploa-· 
utrzyman ie majątku i naprawy 75 741 rb., amor- tacyi przedsiębiorstwa 84-4 288 rb., dywidenda od: 
tyzacya budynków murowanych. i żelaznych akcyi obcych przedsi ębiorstw 83 333 rb., czynsz: 
72 000 rb., amortyzacya budynków drewnianych, dziP-riawny z placów i domÓV\ 15 635 rb., pozo
maszyn, narzędzi i inwentarza martwego i ży- stalość zysku z roku poprzedniego 19 651 r b.; wy
wego 135 203 rb., na polepszenie bytu pracuj ą- datki byly następujące: pensye pracowników· 
cych i robotn ików oraz członków ich r odzin '205 153 rb., pr owizy a agentów 11 2 277 rb., podat-
31 225 rb., utrzymanie szpitali, szkól i instytucyi ki i asekuracye 125 732 rb., marki stemplowe 
dobroczynnych 60 471 rb., wydatki różne 127 367 19 480 rb., wydatki pocztowe i telegraficzne 11 783: 
rb.; w roku sprawozdawczym przedsiębiorstwo rb·, wyjazdy 12 096 rb., mieszkanie, opal i świa
przyniosło straty 320 439 rb. Stan czynny bilan - tlo 12 543 rb., wydatki biurowe 10 654 rb., pomoc· 
su składa się z pozycyi następujących: wartość lekarska 16 265 rb., frachty i oplaty przewozowe· 
ziemi 71182 rb., majątek nieruchomy 1 721512 45 550 rb., szkoł'a 6 168 rb., różne drobne wydat
rb., majątek ruchomy l 834179 rb., zapas towa- ki 9 769 rb., strata na procentach 353 406 rb.,. 
rów i wyrobów 748 574 rb., zapas materyalów przeniesiono na dlugi wątpliwe 6 884 rb.; w roku 
103 637 rb., gotówka w l< asie 7 744 rb., dlużnicy sprawozdawczym Towarzystwo osiągnęlo czyste-
105 980 rb., strata 320 439 rb.; stan bierny: rachu- go zysku 15147 rb. Stan czynny bilansu skladal 
nek kasy głównej w Berl inie 1 523 255 rb., się z pozycyi następui ących: majątek ruchomy i 
wierzyciele 13120 rb., kapitał amortyzacyjny nieruchomy, budynki, domy mieszkalne, drogi że-
3 376 872 rb. lazne. narzędzia i t. p. 6 228 481 rb., zapasy ma-

R ezultat działalności dzierżawionego przez teryalów, pólwyrobów i wyrobów gotowych 
Towarzystwo zakładu Bl achown ia w Królestwie l 726 367 rb., gotówka w kasie 5 361 rb., depozy
Polskiem był następujący: osiągnięto ze sprzeda- ty 425 301 rb ., weksle 19 529 rb., kwity zalicze
ży wyrobów 544 239 rb., wszelkie inne wplywy niowe 75 818 rb., kaucye 93 :J 54 rb., akcye towa-
2 861 rb. , nadwyżka wartości remanentu materya- rzystwa "Gwóźdź"29 000 rb., akcye towarzystwa 
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Tosyjskiego przemysłu żelaznego 2136 993 rb., rb., gospodarstwo rolne 11907 rb., pozostałość 
papiery wartościowe 23 032 r b., obligacye Towa- zysku z r. 1906/7-go 487 rb.; wydatki: zużyto ma
rzystwa 2 488 000 rb., dłużnicy l 392 342 rb., su- teryałów do wyrobu 578 674 rb, pł:aca robotni
·my przechodnie (nieukończone budowle i urzą- kom 124: 452 rb., utrzymanie pracownikÓ\Y 23 458 
-dzenia) 296 596 rb.; stan bierny: kapitał zakl ado- rb., podatki 8 163 rb., ubezpieczenia budynków od 
wy 6 000 000 r b., kapitał obligacyjny 2 488 000 rb., ognia oraz robotników od wypadków nieszczęśli
kapita-1 zapasowy 190 698 rb., depozyty 425 301 wych 10 740 rb., utrzymanie budynków 21 293 
rb., wierzyciele 5 736 974 r b.. sumy przechodnie rb., utrzymanie staj ni l 291 rb., wydatki ogólne 
82 854 rb., zysk czysty 15 147 rb. H. 11983 rb., szkoła 824 rb., pomoc lekarsk a 4 362 

Bilans Towarzystwa Francusko- Włoskie- rb ., zapomogi i emerytury 3 040 r b., procenty 
go Dąbrowskich kopalń węgla. W M 3 Wiest- 20 836 rb.; w roku sprawozdawczym Towarzystwo 
nilza Finanso w, Prpm\'sz lennosti i Torg01vli z r. 1909 os iągnęło 22 963 rb. czystego zysku. Stan czyn· 

· ogłoszony został bilans T owarzystwa Francusko- [ ny bilansu składał się z pozycyi następujących: 
Włoskiego Dąbrowskich kopal ń węgla za rok gotówka 4 522 rb.. zaliczenia kolejowe 32 371 rb., 
1907j8 (za czas od l lipca r. 1907 do 30 czerwca weksle 14 759 rb., papiery p rocentowe 500 rb., 
r. 1908). T owarzystwo w roku sprawozdawczym kaucye 3 000 rb., obligacye, zł"ożone w banku, 
osiągnęło zysków: na eksploatacy i kopa lń 1431 685 36 250 rb., rachunek bankowy 20 781 rb., majątek 

· rb., wskutek przeszacowan ia zawartości portfelu nieruchomy 825 450 rb., lasy 542 628 rb ., majątek 
1799184 r b., pozostałość zysku z rokup oprzedniego ruehomy 133107 rb., materyał'y i wyroby 240531 
:26 903 rb.; wy datki: opłata roczna rządowi rosyj- r b., zboże l 788 rb.. dlużnicy 113 664 rb.; . stan 
skiemu 62 400 rb., obligacye 74 694 rb., podatki, bierny: kapitał zakładowy l 000 000 rb., kapitał 
umorzenia, wynagrodzenia, wypływające z usta- obligacyjny 398000 rb., kapitał' zapasowy 26254 
wy, 712 972 rb.; w okresie sprawozdawczym To- rb., fundusz amortyzacyjny 243 600 rb., kaucye 
warzystwo ' osiągnęło zysku 2 407 706 rb. , które 7 797 rb., wierzyciele 270 737 rb., zysk czysty 
postanowiono podzielić w sposób następujący : dy- 22 963 rb. H. -
widenda 135 000 r b. l60Jo), umorzenie akcyi zapo- "Coalit". Póltora roku temu publiczność 

·mocą realizacyi części portfelu 2 250 000 rb., p o- angielska została zelektryzowaną poj a wieniem 
zostałość w sumie 22 706 rb. postanowiono prze- się nowego artykułu opalowego, który dostarcza

·nieść na rachunek zysków roku następnego . Stan ny w formie bry ki et, palił s ię zupelnie bezdym
·czynny bilansu s ldadał się z pozycyi następują- nie i w użytku domowym okazal s i ę tańszym, niż 
cych: nadan ia górn icze, ziemia, budynki murowa- węgiel, i nie wymagał żadnych specyalnycb rusz
ue i żelazne, szyby, chodn i ki i inne roboty ko- tów lub palenisk. Artykuł ten otrzymał nazwę 
palniane 3 664 948 rb. , budynki drewniane i inne "coalit" od źródłos-łowu "coal" (wymawiaj kol), 
narzędzia i maszyny, konie i powozy i majątek co znaczy po angielsku węgiel, oraz tak przesad
ruchomy 1420 589 rb, zapas węgla 4 864 rb., ma- nie popularnej końcówki "i t", któr a, przedostaw
teryały 75 263 rb., gotówka 16 983 r b., r achunki szy się z chem ii i wszechwladnie zapanowawszy 
bankowe l 078 579 rb., dłużnicy 389 635 rb., wek- w mineralogii, coraz bardziej wdziera s i ę nie 
·sl: i papiery procentowe 3 759 272 rb., dług rzą- tylko do życia przemysłowego, lecz i do stosun
dowi rosyjskiemu 573 383 rb.; stan bierny: kapi- ków domowych, nadając piętno naukowości wszel
tal zakładowy 2 250 000 rb ., f Lwdusz rezerwowy, kim więcej lub mniej udatnym preparatom, słu-
344 593 rb. , fundusz rezerwowy nadzwyczaJny żącym bądź dó wywoływania strasznych wybu-
292260 r b., fundusz rezerwowy, powo~tały z obliga- chów, bądź do łagodnego usuwania piegów: bądź 
cyi umorzonych 1365187 rb., prowizya 531250 wreszcie do zaprawiania podłóg i t. p. 
rb., zyski 2 407 706 rb., wierzyciele l 091 062 rb., Lonnyńska prasa codzienna nie omieszkała 
iundusz amortyzacyjny 2128 075 rb., rachunek rzą- rozpisać się szeroko o pojawieniu się coalitu, ch wa
du rosyjskiego 573 383 rb. H. ląc przesadn ie jego zalety i wyprowadzając z nich, 

tliłans Towarzystwa zakładów Bodze- jak to zwykle w artykułach dziennikarskich by
chowskich . W M 2 Wiestnika Finanso_w, Pro- wa, bardzo nieprawdopodobne wnioski. Artyku
myszlennosti i Torgowli z r. 1909 oo-łoszony został lami tymi prasa odda~a wynalazcy coalitu nieciź
bilans Towarzystwa Bodzechowski~go za r. 1907/8 wiedzią przysługę, gdyż wynalazca p. THOMAS~ 
·(za czas od 1 lipca r . 1907 do 30 czerwca r . l9_08). PARK~R. wówczas jeszcze nie. sko1'lczył byJ:_ swych 
Towarzystwo w okresie sprawozdawczym n:1ał~ badan 1 tylko dla spra":dzema zastoso~ama prak: 
wpływy następujace :* ) z wyrobu żelaza, odlewow 1 tycznego swych wyrobow sprzedał lnlka party1 
gwoździ 716 202rb:, z wyrobów kutych 6 557 rb., do- coalitu, jako opału domowego, a przeto nie ~nógł 
-chód z pieców pudlowych i walcowni 11 067 rb., jeszcze w czasopismach specyalnych wystąpić_ ze 
ze sprzedaży różnych wyr obów 10 659 rb., dzier- szczegółowym opisem swego wynalazku, sk~tlnem 
żawa 1 289 rb., kamieniołomy l 330 rb., lasy 72 481 czego u ludzi po:vażn,Ych cała spr_awa coahtu by-

*l VV Wiestniku Finansow, .Promyszleonosti i 'forgo,vli wy~ 
·drukowano wpływy Towarzystwa mylnie: z "POdsu:-:10\Vania p osz_cze
gólnych -pozycy1 wypada suma ogólna wpływów 83hli9 rb ., -pow1nna 

· ze.ś wynosić 8o2 U79 rb. 

ła uważana za memaJącą znaczema. 
Obecn ie wytwarzaniecoalitu postawione jes · 

na stopie przemysłowej i każdy zmuszony j es-
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przyznać tej fabrykacyi, jeżeli nie olbrzymią przy
sz!ość, to .tJrzynajmniej r: tcyę bytu na teraz. Coa
lit jest wytworem destylacyi węgla, na podobień
stwo koksu, otrzymywanego przy fabrykacyi ga
zu świetlnego, i w samej rzeczy daje opaf zupeł
nie bezdymny, łatwo palny na zwykfych rusztach 
i może być sprzedawany taniej, niż węgiel, z któ
rego był' wyrobiony, <\e względu na wysoką war
tość innych wytworów tej destyl acyi . 

Wyrób coalitu wymaga zupdnie odmiennych 
urządzeń od dotychczas używanych dO destylacyi 
węgla, ponieważ destylacya odbywa się tu przy 
względnie nizkiej temperaturze. Retortę tworzy 
grupa wysokich rur o średnicy 6 cali, połączo 
nych z sobą ściśle w jedną calość, dając tym spo
sobem olbrzymią oszczędność pod względem zaj
mowanego obszaru. 

Działająca już obecnie fabryka coalitu posia
da 24 takich retort, każda o 12 rurach i wyrabia 
dziennie 300 000 stóp sześc-iennych gazu oraz 40 
t coalitu, zajmując wszystkiego 65 lll 2 placu. 

Dzięki nizkiej ten.1peraturze, potrzebnej do 
wyrobu coalitu, zuży cie retort jest bardzo małe, 
co daje olbrzymią oszczędność w porównaniu do 
zużycia retort w zwykłych gazowniach; dalej ob· 
liczono, że pod względem il ości przerobionego 
węgla 11 ludzi wykona tę samą ilość roboty przy 
r etortach do coalitu, j aką 30 ludzi przy innych 
gazowniach. Nadmienić przytern wypada, że przy 
wyrobie coalitu procek karbonizacyi t r wa wszyst
kiego 4 godzin y. 

Zasadniczą cechą, odró~niającą wyrób coali
t u od innych form clestylacy i węgla, jest wyso
kość temperatury, przy k t órej ta desty lacya od
bywa się. Dotychczas p oddawano węgiel desty
lacyi za pomocą ogrzewania celem otrzymania ga
zu, a ponieważ w pewnych granicach wydajność 
gazu powiększa się w miarę podwyższenia tem
peratury, więc prowadzono destylacyę przy tak 
wysokiej temperaturze, że zarówno retorty jak i 
inn e części urządzenia ulegaly szybkiemu zn isz
czeniu, a j ednocześn ie tak zwane wytwory ubocz
ne destylacyi niezmiernie traciły na wartości. 

Mniej więcej przed 25 laty sławny chemik 
ARMSTRONG rzucił pytan ie zasadniczl'\, czy wytwór
cy gazu mają sJ'uszność, trzymając si ę teraźniej
szego sposobu silnego ogr zewania węg l a i czy nie 
byłoby lepiej prowadzić clestylacyę przy niższej 
tem.tJeraturze, tak żeby otrzymać większą ilość 
wytworów ubocznych i odmienny gatunek koksu? 
Potwierdzającą i czynną odpowiedzią na to py
tanie jest obecna fabrykacya coali tu, przy której, 
jak twierdzą, otrzymuje się gaz o znacznie więk
szej sil e świetlnej, następnie materyał opalowy 
(coalit), doskonały pod wzf?,'lędem bezdymuości 
oraz palności i sify ogrzewalnej, a wreszcie smo1'ę 

t.ak wyśmien itego gatunku, że stanowi ona zupel-· 
nie odmienną s ubstancyę w porównaniu z dotych
czas znaną smolą, odmienną zarówno pod wzglę- · 
dero ciężaru gatunkowego, jak i pod względem 
wytworów drogocennych, jakie z niej sposobami 
czysto fizycznymi otrzymać można . 

Doniosłość praktyczna tego wynalazku nie
da się na razie dokJadnie określić, nie ulega jed
nak wątpliwości, że fabrykacya ta ma szeroką 
przyszłość i spowoduje przewrót w fabrykacyi 
gazu; byloby więc bardzo pożądane, aby nasze 
zakJ'ady gazowe zawczasu postarały się wej ść w 
por ozumien ie z wynalazcą · i zaprowadzić u siebie 
ten nowy proces wytwar zania gazu i coalitu, któ
ry to proces, być może, wyprze przywożon e co
roczni e z zagr an icy pokaźne ilości węgla gazowe
go, zastęp ując go węglem krajowym, który dotąd 
nie mógf być używany do wytwarzania gazu , 
ponieważ nie koksuje si ę, a pozostale w r etor cie· 
cz ęści stale (po skończonym pr ocesie destylacyi} 
stanowiJ'y wytwór zupełnie bezwartościowy. Cho
eiaż więc nasz węgiel krajowy nie daje koksu, to 
jednak nie można przesądzać o tern, czy nie da-. 
wałby coalitu, a nawet są pewne dane, że nada
walby się bardzo dobrze do wyrobu coali tu, O · 

czem można by loby ostatecznie przekonać się tylko
zapomocą przepro wadzenia większej próby, któ
r ej wyn ik dodat ni niechybnie pociągnąłby za so
?ą poważne zwiększenie zbytu na węgiel kra
JOWy. 

Obecnie są w toku układy o zaprowadzenie
procesu wyrabiania coalitu w gazowni miejskiej. 
w Petersbnrgu i postanowienie w tej sprawie 
oczeki wane jest w marcu r. b.; jeżeli uklady te 
skończą się pomyślnie, będzie to pierwsze tego· 
rodzaj u urządzenie na lądzie stalym Europy. 

A. B. 
Syndykat zakładów metalurgicznych w 

Królestwie Polskiem.. Torgo'wo- Promysz lennaja 
Gazeta podaje wiadomość, że przedstawiciele za
kJ'adów metalurg icznych w Królestwie P olskiem 
('l'owarzystwo zakładu Huta Bankowa, Huta Ka
tarzyna, Milowieka fabryka żelaza, Towarzystwo· 
Sosnowieckich fabryk rur i żelaza, T owarzystwo 
Puszkin, T owarzystwo B . Hantke, T owarzystw.o
Ostrowieckie i 'l'owarzystwo Starachowickie) pod
pisali dnia 26 stycznia r. 1908 w Berlinie umowę-
syndykalną, obowiązującą od 14 stycznia r. 
1909. 

4 

Sprostowanie. V..f M 2·gim PYzeglqdtt Gór
niczo - Hutniczego r. 1909 na str. 50, w drugiej
szpalcie ' w wierszu 24 od góry, powinno być
"skrzyoki z kapiszonami z rtęcią piorunującą zo-
stały opalone", a nie "spalone". 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabińsk L 

W drukarni St .. Swięckiego w Dąbrowie. 
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