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.Basfoso\\,anie hamulco\\'ych s?ybóvv piono\vych pr?y robofach 
pr~ygofowa \\Jc?ych \V ci en h ich pohładach \\' ~g la . 

O ile dotącl istnien ie i r ozkwit przemystu 
górniczego w zagłębi u Dąbrowskiem oparte były 
przeważnie na odbudowie pokładów o wi ększej 
grubości, a pokłady cien kie leżały odłogiem, 
nie przedstawiając na te raz żadnej wartości , 
o tyle z biegiem czasu niektóre przynajmniej 
kopalnie zmuszone hędą odbudowywać pokłady 
cienkie. P róby i zapoczątkowanie tego rodzaju 
robót widzimy już teraz w 11iektórych kopalniach, 
gdzie doiąd roboty odbudowawcze ześrodkowane 
były jedynie na poldaciach g rubych. Nic więc 
dziwnego, że ogóln ie przyjęty w z agłębiu Dą
browskiem system robót przygotowawczych i od
budowy wyro bił z biegiem czasu zastęp techni
ków górn iczych i górników, nie mogących mieć 
doświadczenia w odbudowie pokładów cienkich 
i nie umiejących zastosować si ę do warunków 
tego rodzaju odbudowy . która przez nieumiejęt
ne nieraz kierown ictwo nie może dać rezultatów 
pomyślnych. Przytern górnicy nasi, przyzwycza
j&ni do robót w pokładach grubszych, zniechę
cają ilię do roboty w pokładach cienkich, gdzie 
przy stosunkowo daleko c i ęższej pracy zarabiają 
o wiele mniej . Wydajność kopaln i i pracy gór
niczej zwiększyć może jedynie prawidłowe po
kierowanie r obotami i umiejętne zastosowanie 
najodpowiedniejszego systemu robót przygoto
wawczych oraz odbudowy; podnosi to p r zytern 
zarobek przy robocie akordowej do ogólnie pr zy
jętej u nas normy. Zastosowanie n iekiedy naj
więcej udoskonalonych maszyn i narzędzi przy 
odbudowie nie zdoła tak obniżyć kosztów eksploa
tacyi, jak zastosowanie racyanalnej odbudowy i 
systemu robót przygotowawczych, najodpowied 
niejszych nie tylko dla danej kopalni, ale nawet 
dla poszczególnego pokładu. 

Często daje się widzieć, że kopalnia, znajdu
jąca się w niezłych warunkach geologicznych, nie 
rozwija się wcale nie tylko pod względem wy
twórczości, lecz nawet pod względem zyskow
ności, gdy tymczasem inne, leżące w tych samych 
lub nawet gorszych warunkach stale dają najlep
sze rezultaty. 

Przyczyny iei na pozór nienormalności leżą 
przeważnie w systemie i stopniu rozwoju robót 

przygotowawczych, tego najważniejszego czynni
ka, od któr ego najczęściej zależy całe dalsze 
istn ienie danej kopal ni. . 

Umiejętny więc wybór systemu robót przy
gotowawczych przewidywanie jego wplywów w 
przyszlości i dokł'adne rozważenie jego str on do
datnich i ujemnych mogą jedynie zapewnić po
myślny rozwój kopalni. Kierowanie się pewnym 
ustalonym szablonem powinno być w tym razie 
zupeł'nie wyklu~zone, gdyż to, co może być naj
lepsze dla jednej kopalni, da najgorsze rezultaty 
dla innej . 

Celem nin i ejszego artykuł u jest zaznajomienie 
szerszego koła techników górn iczych , mogących 
mieć styczność z odbudową cienkich pokładów 
węgla, z jednym stosunkowo nowszym systemem 
prowadzen ia robót przygotowawczych, zastoso
wywanym od niedawna w kopalniach Niemiec 
półno~nych, a następnie przedstawienie tego spo
sobu w świetle cyfr i porównanie jego kosztów 
z innym systemem. 

Pomijając tego rodzaju sposoby przygoto
wywan ia pięter, jak kominami, pochylniami 
przekątnemi i t . cl., mającymi coraz mniejsze za
stosowanie, gdzie chodzi szczególniej o roboty w 
pokładach o większej rozciągłości, porównam ten 
nowy sposób zapomocą pionowych szybów ha
mulcowych z pochyln iami bamulcowemi. Sądzę 
pr zytem, że kwestya zastosowania nowszego syste
mu robót przygotowawczych jest tak ważną, że 
ch_ociażby pobieżne zapoznanie się z systemem, 
nieznanym dotąd w naszych kopalniach, zapozna
nie si9 jednak na moey danych, wziętych z do
świadczenia i porównania jego zalet i wad z in
nym systemem, byłoby w danej chwili na czasie. 

Przygotowywanie pi ęter zapomocą pochylń 
hamulcowych, które w swoim czasie stanowiło 
pewien postęp w technice górn iczej, jest rzeczą 
o wiele praktyczniejszą, niż stosowanie kominów 
i chodników przekątnych, zużytkowywujących 
tak wiele siły robocz ej. Z biegiem czasu okaza
ło się jednak, że i pochylnie hamulcowe mają 
wiele stron ujemnych, przyczyniających się do 
znacznych strat, i przedstawiają tak wiele trud
ności przy eksploatacyi, że zastąpienie tych po-
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chylń jakimś innym sposobem był'oby bardzo po
żądaiJ em. Zwróćmy uwagę na nieustanne napra
wy i przebudowywanie pochylń h amulcowy ch i 
ch odn ików schodowych już w pierwszych cza· 
sach odbudowy, k tó re przecie% zwiększają się 
niepomiernie ze zbliżaniem się od budowy filarów; 
na raptowne nawet nieraz rabow an ie się całych po
chylń, następne dość częste wykolejenia się plat
form, główn ie zaś na str aty węgla z powodu pozo
stawiania filarów oporowych. Wszystko to sta
no\vi szereg czynników, zwiększających i obcią
żających nadmiernie koszta wytwórczości, usu
nięcie zaś których j est niemożliwe przy obecnych 
n aszych waru n kaeh bez zastosowani a jakiegoś in
nego lepszego systemu. 

Pierwsze próby w celu uniknięcia tych prze
szkód były zrobione kilka lat temu w kopalniach 
pMn ocnych okręgów górni czych w Niemczech i 
w -W estfalii. Próby te polegały na zastosowywa
niu hamulcowycli szybów pionowych, mających 

,_zastąp i ć ogólnie przyjęte pochylnie hamulcowe. 
Szyby te pogłębiano, jak wskazuje zalączo

ny szkic, przecinając kilka naraz pokładów o 
grubości od 1,0 111 do 0,7 m. Otrzymywano w 
ten sposób dostęp do wszystkich mających odbu
dowywać się pokładów . R ozmiary takiego szy
bu w przecięciu są n ajrozmai tsze, najczęściej jed
nak daje się spotykać wymiar 3,5 m X 1,5 m . 
Wystarcza to najzupełniej do r ozd zielenia szybu 
na trzy przedziały, z których jeden służy jako 
schodowy. Od takiego szybu, pogłębionego do 
poziomu chodnika przewozowego, p rzepr owadza
no przecznice w taki sposób, żeby każda z ni ch 
mogła służyć do przewozu węgla ze wszystkich 
pokładów. Odległość piouowa pomiędzy wspom
nianemi przecznicami jest w zależności od syste
mu odbudowy tych pokł'adów; przeważniejednak 
odległość ta przy zastosowywaniu kombinacyi sy
stemów i odbudowy filarowej z przodkami sze
rokimi wynosi 20-25 m. 

N adrnienić n ależy, że szyby hamulcowe po· 
głębiano i odbudowywano ze szczególną staran
nością. Dla odbudowy używano wi eńców dębo
wych i oszalowywano szyby deskami dębowemi; 
w niektórych zaś kopalniach obmurowywan o je. 
Nieoczekiwane wprost r ez ultaty, osiągnięte w ten 
sposób w jednej kopalni, zachęciły i innfl kopal
nie do stosowania hamulcowych szybów piono
wych. Zaczęły one ograniczać liczbę pochylń 
h amulcowych do nieuniknionego minimum, zmniej
szając w ten sposób czynione dotąd wydatki na 
naprawy, gdyż , j ak okazało się, na naprawę tych 
szybów ponoszono bard zo ma1e koszta, pozosta
wiając przytern w szybie przedział schodowy, za
r zucono zupełnie chodniki schodowe, przyczynia
jące się też niemało do zwiększenia kosztów i do 
straty pewnej ilości węgla. 

Przekonano się zresztą jeszcze o jednej stro
nie dodatniej szybów hamulcowych, a mianowi
cie o możności zwiększen ia ilości wydobycia, któ-

re d aje się podnieść d o 300-400 wózków w prze 
ciągu S-godzinnej dniówki, co jest rzeczą bardzo 
ważną, szczególniej w tym r azie, kiedy odbudowa 
jest prowadzona w kilku jednocześn i e pokładach. 
Przy odbudowie z podsadzką szyby te mają tę 
j eszcze zaletę, ż e dzięki nim można w sposób do
godny wyciągać wózki z podsadzką z do{u do 
góry, co j est rzeczą dość uciążliwą w pochyl n i ach 
h amulcowych. 

Z estawien i e porównawcze kosztów 
p o c h y l ń h a m u l c o w y c h i h a m u l c o

w y c h s z y b ó w p i o n o w y c h . 

Przy toczone poniżej dane wzięte są z jednej 
z większych kopalń północnych okręgów w Niem
czech, która prowadziła po czątkvwo, jak i !Yszę
dzie, ro boty przygotowawcze zapomocą pochylń 
hamulcowych. 

W pokładzie M l (rys. l) była przeprowa
dzona pochylnia hamulcowa dla przygotowania 
pi ętra o wysokości 110 m pomiędzy chodnikami 
piętrowymi I i II. Dla ułat wi en ia wydobycia 
przeprowadzono w pokładzie M 2 drugą pochyl
nię hamul cową od chodnika piętrowego I do 4. 
W pozostałych pokładach nie przeprowadza no 
pochylń i przygotowywano pola dla od bud owy, 
dojeżd żając d o tych pokładów przecznicami. 

Koszta tych ro bót przygoto wawczych ~y
nosiły: 

Przeprowadzenie 3 kominów po 120 
m, 6 p rzecinek po 20 m po 4 m . 
za l 111 1920 marek 

2 chodniki schodowe obudowane 
(240 111 ) włącznie z kosztem mate
ryalów po 7 m. za l m . 

110 m pochylP i hamulcowej włącz
nie z kosztem materyałów drzew-
nych, podkładów, szyn i t . d . po 
30m. za l m . 

Rozszerzenie i zabudowanie miejsc 
na pomosty chodnikowe w 16 

1 680 

3 300 

miejscach po JOO m . . . 1 600 
l mechanizm hamulcowy, platfor

800 ma, przeciwwaga, l i na i t. d . . 
450 m przecznic do pokładu M 4 

włączn i e z obudowaniem po 25m. 11 250 
Rozszerzenie 30m przecznicy głów

nej do przewozu po 7 m. 
330 dniówek przy wentylatorach 

ręcznych po 2,20 m. 
430 dniówek przy ładowaniu, pod-

210 

726 

sadzce i t. d. po 2,60 m . 1118 

" 

" 

" 

.. 

" 
Razem 22 604 marek 

Pochylnia hamulcowa w pokładzie M 2. 
3 komiJ?Y :po 50 ml 190 m po 4 m. 760 marek 
2 przecmkl po 20m( 
2 chodniki schodowe obudowane po 

75 m. za l 111. . • • • 750 
" 50 m pochylni hamulcowej po 30m. l 500 
" 
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8 pomostów chodnikowych po 100m. 
l mechan izm hamulcowy z dodat-

800 marek Koszt ruateryałów budowlanych 30 000 marek 
Raz_e_n_l---:::-5b;::-. -;::;2:n:O"AO_n_1_a_r-.ek;-

kami . 500 " 
192 m przecznic do pokładu M 4 przy obsłudze zużyto : 

Z5 4 800 3 000 dniówek przy bamuleach po 
po ' m. · " 2 2 6 600 marek 

215 dn iówek przy wentylator ach 6 odo ~~iÓwek . . 
ręcznych po 2,2 m. 473 ., przy zapinamu po 

235 dn iówek przy ładowaniu, pod- 2,6 m. 15 600 " 
sadzce i t. d. po 2,6 m. . 611 Razem 22 200 marek 

R azem . 10 194 marek Dl a utrzymania zaś w należytym porządku 
Suma oe-ólna kosztów robót . O'Oto aw szybów hamulcowyeh potrzeba było 2 górników, 

•J • , przy..,_ w - J którzy pracowali w przeciągu 1500 dniówek. 
czy ch w grupie tych 4 pokład o w wynosiła: 1 500 d · · k 3 5 ~ 250 . k 
Pochylnia h amu lcowa w poldadzie mowe P? ' m. · · D · mare 

;Ni! 1 22 604 marek koszt materyałow budowlanych 5 000 " 
P ochylnia hamulcowa w pokład zie Razem 10 250 marek 
~ 2 10194 

" 
Razem . 3~ 798 marek 

W tej samej kopalni i w tej samej g-rupie 
pokładów zaczęto stosować hamulcowe szyby pio
nowe, i jak Wl'kazuje rys. 2, widzimy tam dwa 
szyby: jeden, przeprowadzony do chodnika M 4, 
drugi od chodnika M 4 sięga do chodn ika pięt
rowego I. 

Głębokość tych szybów, które wystarczały 
zupełnie dla zwiększenia wydobycia z tych czte
rech pokładów, wynosiła 110 111 . 

Koszta ro bót przygotowawczych w tym r a
zie były n astępujące: 
l komin w pokładzie M l wysokoś

ci 120 m włącznie z budy ukiem 
po 9,5 m . za l m l 140 marek 

9 pomostów po 150m. . l 350 
110 m szybu, pędzo n ego do góry 
włączn i e z obudową po 90 m . za 
l lit • • . 9 900 

2 mechanizmy h amulcowe ze wszyst
kimi dodatkami, klatkami, prze-
ciwwagami 'i t . d. . . . . . l 200 

550 dn iówek przy wentylatorach 
po 2,2 m. . l 210 

760 m przecznic 
25m .. 

do pol{ł:adów po 

" 

" 

" 

" 

" 400 dniówek odpychaczy po 2,6 m. " 
~-----------

19 000 
l 040 

Razem 34 840 marek 

J ak widzimy z podanych powyżej cyfr, ro
boty przygotowawcze w drugim wypadku przy 
zastosowaniu hamulcowych szybów pionowych 
kosztowały o 2 042 marek drożej. 

Hezultat jednak kosztów ogólnych przed
stawia się zupełnie odmiennie, o ile przyjmiemy 
pod uwagę koszta obsługi i utrzymanie. 

Czas trwania odbudowy wynosił w obu wy
padbtch 2'j2 lat, w przeciągu którego to czasu 
dla utrzymania w możliwym porządku obu po
chylń hamulcowych stale było zatrudnionych 8 
górników, którzy przez ten czas odrobiliby 7 200 
dniówek. · 
7 200 dniówek po 3,5 m. . 25 200 marek 

3 000 dn iówek przy hamulcach po 
2,2 m. . . . . 

6 000 dniówek przy podszybiach 
po 2,6 m . 

Razem 

6 600 marek 

15 600 
" 22 200 marek 

Jeżeli zestawimy teraz koszta robót przygo
towawczych razem z późniejszem utrzymaniem 
tak pochylni hamulcowych, jako i szybów hamul
cowych, to otrzymamy: 

Przy pochylniach hamulcowych: 
Roboty przygotowawcze . . . . 32 798 marek 
Utrzyman ie włącznie z materya

ł'ami 
Koszta obsługi 

R azem 

Przy szybach hamulcowych: 
R oboty przygotowawcze 
U trzymanie włącznie 
łam i 

z materya-

K oszta o bslugi 
Razem 

55 200 
22 200 

110198 

34 840 

10 250 
22200 
67 290 

" 
" 

marek 

marek 

" 
" 

marek 
·widzimy, że roboty przygotowawcze, pro

wadzone przy zastosowaniu h amulcowych szybów 
pionowych, kosztowały w tych samych zupełnie 
warunkach o 42 908 marek taniej. N aleiy jeszczfl 
dodać, że przedzialy schodowe nie były urządzo
ne w tych szybach, a przeprowadzano chodniki 
sch0dowe, co też przyczyniło się jeszcze do po
większenia kosztów eksploatacyi zapomocą szy
bów hamu lcowych. 

Będąc w posiadaniu innych jeszcze rachun 
ków, wyszczególnianiem których nie chciałbym 
obarczać niniejszego artykułu, podam tylko re
zultaty ogólne, nadmieniając, że w danym wy
padku rachunki i dane były laskawie mi ofiaro
wane w innej kopalni, w której roboty te prowa
dzone b.yly, w trzech tylko pakladach (rys. 3 i 4). 
Wysokość pięter w obu wypadkach jako też i 
ellugość pól wedlug rozciągłości była zupełnie 
jednakowa, odbudowa jednak zapomocą pochylń 
hamulcowych trwała 4 lata a przy zasto owaniu 
hamulcowych szybów pionowych 3 lata. Termin 
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ten musiał też niepomyślnie wpłynąć na koszt j dające wyrazić się cyframi w szczupłych ramach 
ogólny eksploatacyi pochylniami hamulcowemi. artykułu niniejszego. 

. . Przedewszystkiem do tych czynników nale -
K o s z t a o g o l n e PrzY P 0 c h Y l n 1 a c h h a- ży możność zupełnej odbudowy filarów i nóg 

m u l c o w Y c h. oporowych, przez pozostawianie których dla prze· 
Roboty przygotowawcze 34 790 marek wietrzania bardzo często traci się zupełnie znacz-
2400 dniówek przy mechanizmach ną ilość węgla. Następnie hamulcowe szyby 

hamulcowych po 2,2 m. 5 280 " pionowe dają możność lepszego przewietrzania 
4 800 dniówek przy zapinaniu po kopalni, przedstaw i aj ąc najkrótszą drogę pomię -

2,6 m. 12 480 " dzy dwoma poziomami, utrzymanie zaś pochylń 
6 000 dniówek przy naprawie po hamulcowych dla przewietrzania pociąga znaczne 

3.5 m. 21 000 koszta. 
Koszt materyałów budowlanych · 31000 Jedną z najważniejszyeh zalet jest wielkie 

Razem 104 550 marek ułatwienie w przewozie węgla, a przez to zwięk-
K 0 s z t 0 g ó 1 n y przy R z y b a c h h a m u l- szenie wydobycia, którego nie można podnieść 

c·o wy c h. przy pochylniach hamulcowych, szczególniej, 

Roboty przygotowawcze . 
1800 dniówek przy mechanizmach 

hamulcowych po 2,'2 m. 

gdzie występuje silniejsze ciśnienie. Przy szy-
38 860 marek bach hamulcowych od pierwszego dnia odbudo· 

3 600 dniówek przy podszybiach 
po 2,6 m .. 

3 960 

9 360 
" 

" l 800 dniówek przy naprawie po 
3,5 m. 6 300 " 

Koszt materyalów budowlanych 6 000 " 
Razem . 64 480 marek 

W danym przykładzie eksploatacya szybami 
hamulcowymi kosztowała o 40 070 marek taniej. 

Z zestawienia tych rachunków w obu przy
kładach widzimy, że chociaż koszt prowadzenia 
robót przygotowawczych zapomocą szybów pio
nowych przenosi koszt stosowania pohylń hamul
cowych, to jednak, zawd2.ięczając bez porówna· 
nia tańszemu utrzymaniu podczas odbudowy, da
je rezultaty o wiele lepsze. 

Należy jednak oprócz tego uwzględnić inne 
jeszcze czynniki, przemawiające bardzo za robo
tami przygotowa wczemi, prowadzonami za pomocą 
hamulcowych szybów pionowych, czynniki, nie 

wy do wydobycia ostatniego wózka z danego po
la można utrzymać "ilość w~obycia w pewnej 
normie, nie potrzebując obawiać się nieprzewi
dzianych zmian i wahań ilości wydobycia dzien
nego. 

W artykule niniejszym starałem się udo·· 
wodnić zalety nowego sposobu przygotowywania 
pól dla odbudowy, porównując ten sposób z za
stosowaniem pochyl!1 hamulcowych, a przy dowo
dzeniu posługiwalem się przykładami, gdzie ro
boty przygotowawcze prowadzone były tak jed
nym, jako i drugim sposobem dla przygotowy
wania pól w pewnej grupie pokładów. Nie nale
ży jednak bynajmniej wnioskować z tego, 
że system t.en może mieć zastosowanie w warun
kach, gdzie służyć on może dla kilku jednocześ
nie pokładów. System ten jest równie dobry i 
daje bez porównania lepsze rezultaty w razie sto
sowania go dla przygotowania pięter nawet w 
jednym tylko pokładzie. 

józef juro.ff. 

Mbiornihi ?temne na rop? ich budowa. 
! Dokończenie, p. M 5, str.l30). 

Przyjrzyjmy się bliżej budowie zbiornika, 
która okazała się bardzo praktyczną. 

Przedewszystkiem musimy zacząć od roz
poznanie. rodzaju i układu wierzchnich warstw 
ziemi, które są charakterystyczne dla Borysławia 
i są jednym z głównych czynników, umożliwia
jących a równocześnie warunkujących budowę 
zbiorników ziemnych. 

W kierunku od wierzchu napotyka się tutaj 
warstwy następujące: najpierw ziemia orna gru
bości 10-75 cm, następnie około 1,5-2 m gliny 
żółtej, dalej około 1,5 - 2 111- a nawet 2,ó m gliny 

sinej, najczęściej bardzo zbitej, raczej więc ilu. 
P od ilem znajduje się najczęściej szuter grubości 
5-12 m czasem i 14 m. Szuter ten na graniey z 
górnym ilem czasami przesycony jest bituminem 
i nosi nazwę spiekJaku, w spodzie zaś zawsze 
niesie wodę zaskórną, której poziom dzieli go, 
jak mówią robotniP-y, na suchy i mokry szuter. 
Stan wody zaskórnej jest zmienny zależnie od 
pory roku oraz od miejsca: zwykle pierwsze 2m 
szutru są suche, w porze deszczowej jednak woda 
po"dnosi się niemal do powierzchni. Woda szu
trowa jest lekko słona, mniej jednak, niż solanki, 
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krążące w niższych warstwach. P od szutrem 
znajduje się najczęściej ił tłusty i plastyczny, 
pod nim zaś niezgodnie ułożone warstwy pias
kowców i twardych iłów i iłołupków. 

To uławicenie normalne zmienia się miej
scami; zmienia się grubość pojedynczych warstw, 
czasami zaś wierzchnia g lina, względnie ił siny 
spoczywa wprost na spodnich pokładach, które 
wt-edy najczęściej mają charakter t. z. sytycy. 
Jest to skała krucha, porowata, przesycona gaza
mi, oraz poprzerywana we wszystkich kierunkach 
żyłkami bialego g ipsu, które nadają jej wygląd 
nader charakterystyczny. Oprócz tego zdarza się 
często, że warstwy glin y mają przerosty piasku 
i szutru luh też odwrotnie szuter zawiera warstwy 
nader ilastego piasku. 

Najważniejszemi warstwami dla budowy 
zbiorników ziemnych na ropę są warstwy g lin y 
grubości ogólnej 3- 4,5 m. Glina borysławska 
tak żólta , jak przedewszystkiem sina, jest nader 
zwięzła, tlusta i dla wody i ropy nader nieprze
puszczalna. Od gliny należy odró:Łnić t. z. namuł, 
nie różn iący s i ę od niej bynajmniej barwą i wy
glądem, lecz mniej zwięzły i su chszy przy ug nia
taniu w palcach, tak, że tylko dobry znawca po
trafi jedno od drugiego od.różnić. Namuł, zawie
rający malo glinki, lecz za to bardzo drohny 
piaseczek wapienny lub kwarcowy, przepuszcza 
ropę bardzo latwo: dlatego też należy na jego 
obecność baczną zwracać uwagę. Dobra glina 
jest tak nieprzepuszczalną, że doły, które po 
kilka lat magazynowały ropę. po wypompowaniu 
jej i rozkopaniu już w 2-3 cm głębokości od 
powierzchni okazywaly glinę żóltą, a nie zawie
rającą ropy. 

W tej więc warstwie gliny umieszcza się 
zbiorniki. Już to samo określa ich głębokość, 
dla bezpieczeństwa należy bowiEłm pozostawić 
przynamniej 1/~-1 m gliny na dnie. Oprócz tego 
pochylenie terenu zbli ża dno zbiornika do spodu 
warstwy gliny, tak że nie jest pożądanem prze
kraczać 3m przeciętnej glębokości wykopu. Z 
tych C III część, zwykle około 40 crn wypada na 
ziemię orną, reszta zaś na pokład gliny. Ziemia 
orna jest porowata, przepuszcza więc i chlanie 
w siebie :ropę; należy przeto ze ścian zbiornika 
usunąć ją. Z drugiej zaś strony jeszcze bardziej 
przepuszczalnym jest szuter, który w dodatku ma 
tę niedogodn ość, że , rozpościerając się pod war
stwą g liny i przedstawiając wielką odległość do 
poziomu wody zaskórnej, może pochlaniać znacz
ne, niemal nieograniczone ilości ropy. Jeden z 
najprostszych sposobów odprowadzania wody z 
piwnic domów w Boryslawin polega na 
tern, że w dnie piwnicy przebija się otwór "aż 
do szutru" , którym następnie cala woda stale 
odp1ywa. . . 

Z powyższego przedstaw1ema ukladu warstw 
wierzchnich wynika jasuo uwarunkowanie budo
wy zbiorników ziemnych: n ależy usunąć ziemię 

orną i unikać przecięcia warstwy gliny aż do 
szutru. Doskonały gatunek gliny nasuwal jednak 
inną myśl, a mianowicie: użycie materyału, wy· 
dobytego z wykopu, na usypanie walów, otacza
jących wykop,. co wpłynęloby na powiększenie 
pojemności zbiornika bez powiększenia niemal 
kosztów robót ziemnych. Dla tego też myśl ta 
zostala zastosowana już w pierwszym zbiorniku, 
jaki przedsiębiorstwo BIELSKI, ŁuKASZEWSKI i S-ka 
zbudowała w Boryslawin dla firmy LEWAKOWSKI i 
S-ka. Jak znaczną można osiągnąć przez to 
oszczędność, latwo sobie przedstawić, zważywszy, 
że w zbiorniku na 1000 cystern typu Związku 
pojemność górnej części zbiornika, znajdującej 
się w walach, a więc prawie nic nie kosztującej, 
wynosi około 60% ogólnej tegoż zbiornika po
jemności. Nic więc dziwnego, że przy dalszem 
przebudowywaniu pierwotnego typu zbiorn ika 
starano się tę tanią przestrzeń możliwie powięk
szyć, a u czyniono to. rozsuwając waly i stwarza
jąc pomiędzy wy kopem a walem stopień pozio
my i hermę. Rozsuni ęcie walów znajduje jednak 
granicę w ilości ziemi a raczej gliny, otrzymanej 
z wykopu, której możP na znacznie rozszerzone 
waly nie wystarczyć, jako też i w koszi.ach dachu, 
wzrastających w stosunku większym , niż oszczęd
ność na wykopie. 

Tu natrafiamy na inną korzyść, wynikają
cą z utworzenia części ś~:ian zbiornika z walów 
ziemnych. Należy mianowicie zaznaczyć, że w 
interesie drugiej części kosztów zbiornika a mia
nowicie kosztów budowy drzewnej leży, żeby 
zbiornik by l glęboki. Buci owa składa się bowiem 
z części poziomych i pionowych. Do pierwszych 
należa: szalowanie i wiazanie dachu oraz szalo
wanie- i legary podłogi." Do pionowych jedynie 
slupy, przy zbiornikaeh zaś o bokach szalowanych 
budowa, zabezpieczająca ściany. Otóż w razie 
powiększenia glębokości zmniejsza się w· tym 
samym stosunku powierzchnia, zajmowana przez 
zbiornik, t. j. zbiornik typu Związku, zajmujący 
przy 6 m głębokości idealnie 1972m2 powierzchni, 
zajmie jej 3944 m 2 w razie, gdyby głębokość 
zmniejszoną byla do 37n. 

Obliczmy stosunek objętości lm budowy po
ziomej do wypadającej na nią (w prostopacHościa
nie o przekroju l lll) budowy pionowej. Weźmy 
jako jednostkę kwadrat o 3 m boku czyli 9 m 
pow~erzchui, podpierany przez jed en slup . Mamy 
w lllffi: 

C z ę ś c i p o z i o m e: 

szalowaniedachu9m X 0,04m(deskiP/2") 0.36m3 

krokwie 3m X 3m (0,08 m X 0,2lm) = 0,"15 m3 

platwie 3 m (0,16 m X 0,21 m)= . 0,10 m 3 

szalowanie podlog i (p odobn ie j ak dach) . 

drzewo rznięte 
legary 3m b. 

0,61 m 3 

0,36 m 3 

0,971rt'J. 
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O z ę ś c i p i o n o w e: porowata, która przeprowadzalaby ropę pod wały 
słupy 6 m o 18 wz średnicy na zewnątrz; z powierzchni zaś wykopu zbiera się 
drzewo okrągłe: . . . . . . 0,207 m3 ziemia orna przed rozpoczęciem jakiej kol wiek 

Widzimy więc, że po opuszczeniu legarów innej roboty, żeby przy dalszej pracy ochronić 
na każdy l m 2 powierzchni idealnej zbiornika glinę spodnią od zmieszania się z nią i zapewnić 
wypada z budowy poziomej . . . 0,096 tn wałom szczelność. 2) Przychodzenie warstewek 
drzewa rzniętego wartości około 3,36 koron (po namułu, piasku lub szutru, co jest rzeczą dość 
35 koron za l m3), podczas gdy odpowiednia trudną, wymagającą bowiem sumiennego i znają
część budowy pionowej · zawiera jedynie 0,023 m.3 cego się na rzeczy dozoru; warstewki takie nale
drzewa okrągłego wartości około 0,48 koron. ży odciąć od wnętrza zbiornika . przez skopanie 
W yn ika z tego, że ponieważ z powiększeniem brzegu i zastąpienie wykopanej ziemi przez do 
głębokości zmniejsza się w tym stosunku po- brze ubi tą glinę; ze względu na te właśnie war
wierzchnia zbiornika a tern samem budowa po- stewki mają niezaprze0zoną wyższość zbiorniki z 
zioma. powstaje przeto oszczędność na materyale, zabudowanerui ścianami, pr zy których za ś cianą 
pomimo powiększenia obi ętości pionowej części ubija się glinę grubości 1-1,5 lit i zyskuje zupeł
budowy, w stosunku l: 7. Stosunek ten powiększa ną szczelność nawet pomimo braku odpowiednie
sięjeszcze na korzyść głębszych zbiorników, je żeli go dozoru. 3) R ozdziela nie ziemi, pochodzącej z 
uwzględnimy koszta pokrycia p al?ą dachu oraz wykopu, i wywożenie dobrej gliny i ilu na środek 
koszt gwoździ i roboty ciesielskie.], której trzeba i ścianę wewnętrzną, wszelkich zaś podejrzanych 
daleko więcej do wiązania poziomego, niż do warstw na stronę wału zewnętrzną. 4) Dobre 
zarznięcia czopa i postawienia słupa. ubijanie walu szczególnie ze strony wewnętrznej, 

Jak iuż przedt.em zaznaczyłem, nie można jeżeli zbiornik ma być zaraz napełniony. Naj
wziąć większej głębokości wykopu niż 3m, gdyż lepsze jednak ubijanie nie zast:wi dobrego dłuż
zachodzi obawa przecięcia warstwy gliny aż do szego uleżenia się walów. 
szutru i stąd nieszczelność zLiornika. Co do wa- Co oię t,Y.czy dachu i budowy podtrzymują
łów, ilość gliny. wydobytej z wykopu, nie wystar- cej chodziło o to, żeby przy możliwie ekonomicz
cza na to, żeby uczynić je wyższymi . Jestto nem wyzyskaniu materyaJ:u a więc taniości osią
j edyny powód, gdyż zresztą waly pod względem 1 gnąć cel zamierzony. Dach ma na cel u niedo
szczelności nie stanowią słabej strony zbiorników; 

1 

puszczanie opadów atmosfery cznych, ochronę ro
są one bowiem sypane z wybranej najlepszej g li- py od zmiennych temperatur a szczególniej od 
ny i dla tego mają wszelkie dane być szczelniej- rozgrzania bezpośrednimi promieniami słońca, 
szymi niż wykop, mogący pr~ecinać warstewki wreszcie zabezpieczenie jej przed ogniem. Od
szutru, namulu lub piasku. Ze by byly istotnie powiada temu wykonanie. Dach kryje się papą · 
szczelnymi, wały powinny osiąść dobrze przed pojedynczo lub też podwójnie, skutkiem czego 
napełnieniem zbiornika. Rzadko jednak do tego woda deszczowa zamiast mieszać się z ropą, za
przychodzi. Najczęściej bowiem potrzeba natych- staje zebraną z powierzchni zbiornika i odpro
miastowego tłoczenia ropy jest tak pilną, że zbior- wadzaną poza wał'y. Dobrze jest również same 
nik bywa napełniany natychmiast po ukończeniu waly oehronić przed wsiąkaniem w nie wody 
i dotłoczony do pełna. W tych wypadkach za- deszczowej. Zamiast czynić to przez przedluża
leca się ubijanie nasypu walów przy równoczes- nie okapu dachu ponad koronę wału, lepiej jest 
nem zlewaniu wodą lub ropą. mojem zdaniem kłaść papę na ściętej ze spadem 

Używa11e wymiary walów są następujące: na zewnątrz koronie walu wprost na ziemi. Papa 
2 m szerokości korony, l: 1,25-1 : 1,5 zbocze wtedy przylepia się formalnie do gliny i woda, 
skarpy zew~ętrznej, 1.: l I.ub l: 1,25 zbocze skarpy l SJ?lywająca. z d~chu, ścieka poniej jak po łusce, 
wewnętrzneJ . Przy więCeJ stromych skarpach waJ: me ws1ąkap.c w wal. Przedł'użony okap dachu 
taki ma przeciętnie przeszło 16 m 2 przt>kroju, co ma tę niedogodność, że zakrywa koronę i unie
wystarcza zupełnie zarówno ze względu na prze- możliwia kontrolę osiadania nasypu oraz ciasypy
sunięcie go lub przerwanie przez nacisk ropy jak wanie do pierwotnego poziomu. Po pobiciu papą 
i ze względu na szczelność. Jeżeli wskutek na- pokrywa się dach cały 10-15 cm warstewką dar
chylenia terenu zwiększa się wysokość wału, nie ni lub ziemi ornej, zasianej następnie trawą. 
wpływa to wobec znacznego równoczesnego roz- l Uzyskuje się przez to z jednej strony warstwę 
szerzenia podstawy ujemnie na jego wytrzyma- izolującą, utrzymującą równą temperaturę we
l0ść lub szczelność. wnątrz zbiornika; oprócz tego warstwa ta daje 

Pod względem szczelności należy przy budo- pełne zabezpieczenie przed możliwością pożaru 
wie zbiornika zwracać uwagę na następujące czyn- zbiornika, kt.órego przyczyna tylko z zewnąti·z 
niki: l) Dokładne usunięcie wierzchniej warstwy pochodzić może. Budowa dachowa, jak już wspq
ziemi ornej (humus) z calej powierzchni, zajętej l minalem, niezależnajest od ścian zbiornika, tak że 
pod zbiornik, a przynajmniej do polowy szerokoś- w nieszalowanych nawet zbiornikach część dachu 
ci podstawy wałów; pod walami należy zebrać l poza obwodem wykopu wspiera się na. slupach, 
ziemię orną ze względu na to, że jest to warstwa opierających się na ziemi zrosłej. Ponieważ słu-
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py skrajne stawia się z tego powodu przed za- 1 wartość robót ziemnych pozostaje nienaruszona. 
częciem sypania walów, które najskrajniejszy Przedewszystkiem j ednak zapalenie się zbioruika 
rząd kryją potem w sobie, wynika stąd charakte- żelaznego jest dość łatwe, ziemnego prawie nie
rystyczny wygląd zaczyn ającego s i ę zbiornika możliwe. 
ziemnego, otoczoneg o wieńcem rusztowań. Zbiornik żelazny, stojący cały ponad ziemią, 

Przy 1000 cysternowym zbiorniku ziemnym przy najmniejszej nieszczelno~ci s~czy ropę, ~tóra 
pracuj e w przeciągu 2-'2//2 miesięcy 60 - 160 łatwo z zewnątrz może zapahć s1 ę; wystawiOny 
robotników zależnie od pośpiechu i pojedynczych j est on na uderzenie piorunów, które nie jeden 
okresów postępu budowy. Wywóz ziemi odbywa już pożar zbiornika spowodowały . W lecie słoń
się taczkami luu też wózkami na szynach. W tym ce rozg rzewa silnie blachy i zawartość zbiornika, 
ostatnim wypadku używaliśmy do wywozu koni pobudz ając ją do silnego wywiązywania łatwo 
lub maszyny parowej. Rozważaliśmy użycie po- zapalnych gazów. 
głębiarek maszynowych; zrl aje się j edn ak, że za- Jeżeli wreszcie pożar nastąpi, to gdy zbior-
stosowanie ich nie dałoby dobrego wyniku. nik żelazny, mogący każdej chwili wylać swą 

Robotnicy ziemni, sprowadzani są partyami płon ącą zawartość, jest niebezpiecznym i t rudnym 
od 20 do 100 i więcej z całej Galicyi. J estto do r atowani a, palący się zbiornik ziemny jest 
robotnik po większej częś~i ruski i oprócz hucu- tyl ko nieszkodliwym acz drog im fajerwerkiem. 
łów z okolic Dela.ty na i t. z. barabów boryslaw- Co do szczelności , nie przeczę, że przy zfem 
skich kiepski i leniwy . P1aca robotn ika przy ro- i nieostrożnetli wyk ona.niu zbiornik ziemny może 
botach ziemnych w obecnym bar dzo ożywionym znaczne okazywać straty; jednak dobrze i sumien
sezonie wynosi 2,40-3,60 koron, przeciętnie 3 nie wykonany zbiornik daje tylko małą stratę, 
koron y na dniówkę. Ko biety otrzymuh po 2 ko- szczególni e zbiornik z zabudowanemi ścian ami. 
rony . W akordzie robotnicy zarabiają więcej; Strata jest mniejszą w zbiornikach ziemnych, 
oprócz jednak wymienionych wyżej wyjątków gdyż ropa, utrzymywana w jednostajnej tempe
najczęściej nie chcą oni pracować w akor dzie. raturze, nie j est narażouą na tak znaczne straty 

"Barabi" są to po większej części mazu- benzyn lekki0h, jak w żelaznych, które tracą je 
rzy, obieżysasi. ludzie, Jd.órzy przy różnych w lecie, r ozgrzane słońcem, tracą w zimie, gdy 
robotach pracowali. Zn ają prawie całą Europę i zmarzłą ropę wysoko podgrzewa się d~ odtla~zan~a. 
znaczną część Ameryki. Jestto robotnik dobry Trzy zalety niezaprzeczone pos1ada zbwrmk 
lecz awanturniczy, niespokojny. p ochopny do ziemny. Pierwszą jest "-Spomniana właśnie ochro
kieliszka i bitki; nie przywiązany do miejsca, na przed ulatni an iem się tak cennych benzyn. 
umie on zawsze zabezpieczyć sobie niekarność Drugą j est tan iość . Zbiornik ziemny na 1000 Hys
zmianą miejsca pracy. Robotni cy ciesielscy są tern z wszelki emi możliwemi wykończeniami 
wszyscy bez wyjątku dobrzy; są między nimi k osztuje n ajwyżej 40 000 koron z ~agie~i a ok_oło 
P olacy, Niemcy koloniści, Rusini . 47 000 koron z zabuclowanemi śc1anam1. Z bwr-

Materyal drzewny pochodzi naturalnie z na- niki żelazne na tę samą pojemność kosztowałyby 
szych lasów i naszych lub na naszej ziemi przez przeszło trzy razy tyle. Przy Ha.d to najlepiej 
Niemców posiadanych tartaków. objaś ni. Kraj wybudowa! w Popielach obok B~-

Opisane powyżej zbiorni ki mają tylko j edną rysławia publi czne zbiorniki na ropę, a mian owi
wadę, mianowici e nietrwałość. Dłużej niż 10 cie 22 żelazne zbiorn iki po 425 cystern kosz
lat liczyć na nie nie można, pomimo że rop a tem 1688 000 koron. Z tego same zbiorniki 
ochrania drzewo doskonale. Roboty ziemne nie z potrzebnemi robotami ziemnemi kosztują 
tracą naturalnie na wartości, bud owę drzewną l 279 000 koron . Otóż gdyby w chwili p_r ojekto
trzeba j ed nak po upływie tego czasu dawać no- wania budowy tych zbiorników znany JUŻ był 
wą. W grun cie rzeczy wada wspomniana nie sta.- nowy typ zbior ników ziemnych i na nie zd ecy
nowi wielkiej niedogodności wobec wędrującego dowano si ę. koszt tej samej pojemności wynosiłby 
charakteru przemysłu naftowego: dziś tu, j utro tylko 374 000 koron. Zaoszczędziloby się byJ:o 
gdzieind ziej. Zbiorniki żelazne można wpr awdzie przesdo 900 000 koron, a cel byłby równie dobrze 
rozebrać , arlmsze na szwach obci ąć, przenieść i o s i ągn i ęty. I naczej można powiedzieć, że W y
na nowem miejacu nowy zbiornik zbudować. Bę- dział Krajowy, zamiast 9350 cystern miałby z~ 
dzie to jednak zbiornik mniejszy, najczęści ej nie- te same pieniądze 30 000 cystern miejsca, t. J· 
szczelny, koszt zaś r ozebrania i przen iesienia jest tyle, ile dziś buduje za półtora miliona kor~n 
tak znaczny, że pochłonie przeważną część war- Związek wytwórców ropy celem magazynowama 
tości nowego zbiornika. jej dla kolei . 

Poz a tern zdaje się zbiornik ziemny nie W r eszcie jeszcze jedna rzecz. Z 1200 000 
ustępuje innym, przewyższa zaś je pod kilku koron, wyda11ych przez Kraj na zbiorniki, naj
względami. Nie jest tak łatwo uszkodzić go i mn'i.ej l 000 000 koron kosztowała blacha. Gdyby 
zła wola trudniejszy ma doń dostęp. W razie 30 000 cystern zbiorników ziemnych, które budu
ognia zbiornik żelazny staje się kupą pogiętego je Związek i drugie 30 000 cystern, które kopalnie 
spalonego żelaza, podczas gdy w zbiorniku ziemnym wybudowały lub wybudują do końca r. 1908, by-
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ly starym sposobem budowane z żelaza, około 
6 000 000 koron poszłoby na blachę. Blachy że
laznej w Galicyi nie walcują, musiałaby więc ta 
suma pójść dla przemystu zagranicznego. To też 

t o, że te miliony zostają w kraju, tak bardzo mi
lionów potrzebującym, n ależałoby zdaje się rów
nież zapisać na dobro zbiorników ziemnych na 
ropę. Adam. Łukaszewski. 

Odczynniki organiczne w analizie hutniczej. 
( Oiąg dalszy, p. M 3. str. 65) . 

Następne 10 cwz3 tego rozczynu chlorku Metoda osadzenia rodankiem amonowym da-
pallad owego, który pokazywal wyraźną reakcyę la na rezultat 0,0935 gr CuO a metoda acetyle
kwaśną, rozcieńczono 25- 30 cm3 wody, dodano nowa 0,0934 !?" CuO 
doń 5 Cl/t-3 rozcieńczonego HOl c. w. 1,05 i w kol- Przeciętny rezultat ze 'YEzystkich. oznacze~ by l 
bie EHLENMEYERA poddano działaniu acetylenu przez 0,0937 gr CuO, co zupelme odpow1ada obhcze
przeciąg 15 minut. Czerwono- brunatny osad, niu. 
opadły w cieczy bezbarwnej, dał się łatwo sączyć Analiza: W celu oddzielenia metali przy· 
i wymywać gorącą i zimną wodą. Zebrany i wy- rządzono mieszaninę, biorąc zapomocą biuretki 
myty osad spalono ostrożnie po zwilżeniu azota- 10 cm3 roztworu palladowego i 25 cm3 roztworu 
nem amonowym a potem ogrzano silniej w celu miedzi z zawartościa: 
zupełnego rozkładu. Utworzony częściowo tle- 0,1214 gr Pd. 
nek palladawy i metal z niebieskawym nalotem 0,0937 • CuO 
wyprażono w strumieniu wodoru i zważono: razem 0.2151 gr substancyi albo 56,44°/0 ..Pd 

10 cm3 rozczynu dalo 0,1215 gr Pd. i 43,560fo CuO 
W przesączu nie udało się znaleźć ani śladu 1 Taką mieszaninę roztworów w kolbie EnLEN-

palladu. 1 MEYERA rozcieńczono 25-30 cm3 wody, zakwaszo-
Osad ac~tyleno-pal~adu poTI?-imo zmian, jakie l no 5 cm3 kwasu solnego c. w. 1,05 a liastępnie w 

zachod.zą w Je&o składzie ~hemicznyTI?-, !5dy dłu- przeciągu 20 _ 25 minut wprowadzano a<?etylen. 
go st01 w psow1etrzu,. a ktor~ powoduJą Jeg? ro~- Odsączony i wymyty wodą osad spalono 1 zredu
puszczalnośc w amonu~.ku, me ~ozpuszcza się m1- kowano w prądzie wodoru na metal. 
mo to .wcale w wodzie, to. tez. strat z tego po- Przesącz zaprawiono amoniakiem do reak-
wodu mema JlOtrzeby ~b~wiaĆ SI ~. . cyi alkalicznej, dodano l cm3 10°/0-wego ro~two-

Dodawame odczynmkow utlemaJących podczas ru chlorowodano-hydroksylaminu i wprowa<,zano 
prażenia osadu pallado-acetylenu jest rzeczą nie- acetylen. 
odzowną z ~eg~ wzglydu, że polowa obecnego p 0 przesączeniu i wymyciu acetylenku roie
węgla utlem; SI~ do:r.nero w temp~raturze wyż- dzi rozłożono go w tyglu porcelanowym kwa
szeJ nad 700 dz1ałamem tlenu powietrza, dlatego sem azotowym a potem wyprażono. 
bez pomocy środków utleniaj~cych łatwo otrzy- Analiza dała: 0,1210 gr Pd =56,27°/

0 
mać metal z pewną za wartośclą węgla. 0 09 5 Cu0=43 47 

Osadzenie i określenie palladu zapomocą ace- ' " ' " 
tylenu można wykonać w sposób opisany przy Metaliczny pallad nie za~ier~ł am śladu 
miedzi. miedzi i na odwrót w tlenku miedzi me znale-

0,1 gr Pd wymagał do utworzenia osadu ziono ani śladów palladu. 
pallado-acetylenu 2,5-3 cm3

, nasyconego roztwo- Zachowanie się niektórych metali szlachet-
rem acetylenu w acetonie albo 70 - 75 cm3 na 
zimno w wodzie rozpuszczonego CzHz. nych wobec acetylenu. 

O d d z i e l a n i e p a l l a d u o d m i e d z i. Zapomocą acetylenu dacizą się łatwo oddzie-
Jako ma~eryal do analizy posłużył przygotowa- lić od palladu towarzyszące mu zawsze metale 
ny wyżeJ roztwór chlorku palladowego i rozczyn jako to: platyna, iryd i osm. 
siarczanu miedzi, w którym miedź oznaczono za- O d d z i e l a n i e p a l I a d u o d gr u :p Y 
pomocą dwóch najczęściej używanych sposobów platyn o w c ó w. ~ ako mate:·yal d? anahzy 
i metody acetylenowej. posłuży l wspomniany JUŻ powyżeJ roztwor chlorku . 

0,7525 gr chemicznie czystego CuS04 5H
2
0, palladoweo-o i roztwór chlorku platyny, przy go~ 

wysuszone do stalej wagi, rozpuszczono w wodzie towany p~zez rozpuszczenie chemicznie czysteJ 
i rozcieńczono do 100 cm3 . W 25 cm,3 tego roz- platyny. Zawartość platyny w tym roztworze 
~zynu zawierało się 0,0942 gr CuO, oznaczonego określono zapomocą osadzenia chloro - platynatu 
pko CuS. amonowego i zważenia zredukowanego metalu. 
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Po 10 cm3 wspomnianych roztworów, w któ
rych ilość metalu wynosiła oko~o 1°/0 , spuszczo
no z biuret do kolby ERLEN:MEYF.RA, rozcieńczono 
50 cm$ wody i do rozczynu wprowadzano przez 
20 minut acetylen. Opad~ brunatno - cz8rwony 
osad acetyleno-palladu w którym oznaczono pal
lad w opisany już powyżej sposób. 

Przesącz od palladu częściowo wyparowano, 
wolny kwas zobojętniono amoniakiem i osadzono 
platynę na gorąco, dając nadmiar roztworu chlor
ku amonowego. Po uplywie d~uższego czasu od
sąc:r.ono osad chloro-platynatu amonowego, wy
myto go roztworem chlorku amonowego i prażo
no z dod atkiem kwasu szczawiowego. Po zredu
kowaniu w prądzie wodoru zważono platynę me
taliczną. 
Analiza: 10 Clll3 Pd0l2=0,1214 gr Pd 

10 wt3 Pt014 =0,0935 u Pt 

sanej metod~ 
l 

razem =0,2149 gr substancyi, 
czy li 66,50 % Pd 

i 43,50% Pt da~y podług opi-
0,1216 gr Pd=56.57% Pd 
0,0938 " Pt =43,65 " Pt. 

W osadach nie ucła~o się wyśledzić obustron
nyr.h zanieczyszczeń metalicznych. 

O d d z i e l a n i e p a l l a d u o d i r y d u. Do 
analizy użyto oprócz przygotowanego chlorku 
palladowego również roztworu krystalicznego 
sześciocblorku irydo-amonowego, zawartość zaś 

wody; w 15 cm3 tego roztworu oznaczono zawar
tość osmu, redukując zalkalizowany wodzianem 
potasowym roztwór zapomocą alkoholu i osadza
jąc utworzony osmian potasowy stężonym roz
tworem chlorku amonowego. 

Prażąc osad w prądzie wodorll w możliwie 
najwyższej temperaturze otrzymano: 

w 15 cm3 0804=0,0498 gr Os. 

Drugie 15 crn 3 tego samego roztworu z do
datkiem 5 cm3 chlorku palladowego (którego za
wartość Pd oznaczono metodą acetylenową 5 cm 3 

Pd012=0,0534 gr Pd) rożcieńczono 30 cm3 wody 
i wprowadzano w przeciągu 45 minut acetylen. 
Czarny osad sumy dwóch metali przesączono 
przez azbest, u~ożony w tyglu GooCHA, wymyto 
wodą acetylenową i z początku ostrożnie i wol
no a potem silnie prażono w prądzie wodoru. 
\V ten sposób oznaczono sumę metali . Otrzyma
ny osad prażono w prądzie tlenu, wskutek czego 
osm przedestylował, pozosta~y zaś pallad zredu
kowano vowtórnie i oznaczono wagowo. Z róż
nicy otrzymano ilość osmu. 

Analiza: 15 on 3 Os04 =0,0498 gr 0s=48,250fo0s 
5 mt3 Pd0l 2 =0.0534 " Pd=51,75 " Pd 

r azem 0,1032 substancyi 
da~y: 0,1020 gr Pd+Os 

0,0538 " Pd =52,150fo 
0,0482 gr Os =46,71°/0 

irydu oznaczono w nim analogicznie tak, jak za-~ Stracono zatem część osmu, co przypisać na
war_tość platy~y w poprzedniej analizie, t. j. osa- leży tej okoliczności~ że część metalu ulatnia się 
dzaJąC chlorkiem amonowym 1 prażąc osad a na- podczas wprowadzama acetylen u. 
~tępni_e po zred~kowaniu w prądzie wodoru zwa- Daleko energiczniejsze dzia~anie wywiera 
zono nyd _met~lJCzny . , . . acetylen na roztwór kwasu osmowego w wodzia-

Oddzleleme wykonano rowmez w roztworze, Qie potasowym. Acetylen wywo~uje w takim 
zakwaszonym 5 cnz3 ~nvasu solnego c. w. 1,05. roztworzA natychmiast ciemne zabarwienie a po 
Iryd. okresłono zupe~me tak samo Jak platynę. 20-30 minutar.h następuje zupe~na redukcya na 
Anahza: 10 cm3 roztworu Pd01 2 =0,1214g1' Pd metal, opadający w postaci niebiesko- czarnego 

10 cm 3 Ir(NH4 ) 2 0 16=0,1026 " lr osadu. 
razem 0,2240 gr, Ale i w takim roztworze osm od palladu nie 

czyli 54,20 ~ Pd da się oddzielic ilościowo, bo ten ostatni częścio -
45,80 " Ir wo opada. Również nie o iąga się oddzielenia 

dały: 0,1219 gr Pd=54,03% przez wymywanie osadu płynami, rozpuszczają-
0,1028 " Ir =45,88" cymi acety1eno-pa1lad, gdyż ten nie da się wy

Z aehowan ie się osmu względem 
acety l e n u. Jeże li wprowadza się acetylen do 
roztworu czystego kwasu nadosmowego, zawiera
jącego w 100 wz3 oko~o 0,3 g1' Os04 , to dopiero 
po dłuższym <.:zasie i stopniowo osadza się ;nie
biesko-czarny metaliczny osm. T en sam osad po
wstaje po kilkagodzinnem staniu p~ynu, zawiera
jącego osm a zaprawionego nasyconym roztwo
rem acetylenu . Osadzanie nie da się przyspie
szyć ani dodatkiem kwasów ani zasad, natomiast 
w obecności palladu osm ilościowo wraz z nim 
opada a w przesączu nie ma już ani śladu metali . 

Do analizy wzięto 0,25 gr krystalicznego 
tlenku osmowego, który rozpuszczono w 50 cm 3 

myć i oddalić. Pozostaje więc na razie tylko 
jedna metod::t destylacyi. 

Zachowanie się złota wzgl ędem acetylenu. 
Do metali, które osadza acetylen, należy rów

nież i złoto. Osiada ono w roztworach kwaśnych 
jako metal. 

Jakkolwiek znane są dobre metody oddzie
lania z~ota od palladu, to jednak wykonane do
świadczenia dowodzą, że zapomocą acetylenu 
można dokladnie oznaczyć i oddzielić z~oto szcze
góln iej od palladu. 

(c. d. n.). 
Heuryk TVdowisz ewski. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1908. 

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

byJa następująca: 

----~~~~~--~----~---~-~~~~~~=-------~--~~--------~== 

Nazwa kopalni 
Właśc i c iel 

lub dzierżawca 

Niwka . . , Tow.Sosnowieckie. 
Klimontów. '} " 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Jakób II 
F eliks . 
Paryż . 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
" Hr. Renard 

" Warszawskie 

" 
Ji'ranc.- Włoskie 

" " Saturn 
Czeladzkie 
Flora Flora . ·l " 

Franciszek . " 
MikoJaj " " 
Jan 
Grodziec I 
GroJ?.;ec II 
•in toni 

Spadk. hr. Walewskiego 
St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie. 
Dz. Schon i L amprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
Dzierż. St. Hilczyński 

Rok 1907 Jiok 1 08 

centnarów llletryczny•;h 

\V r. 1908 wydobyto węgla wię~:ej C+> 
albo mniej (-l, niż w r. 1907 

Grudzień 

ctr. metr. l 0' 
Al 

Od początku roku 
do 31 grudnia 

ctr. metr. / 

37'475 5091921 4' 6557
1

4872884 + 45082 + 12 -219037 - 4 
37047 73 0-!2 ;8 526l 66? 161 + 2' 479 + 55 + 593 "9 + 812 

235844 3936069 24-14'71 3459122 + 8573.+ 4 - 476947 - 12 
40:!509 \ 4687592 2869o11 3q389-1' -lls6o8' -- 29 - 748651 - 16 

473 105 6 154 098 472 17211 5 758 57' 934 - o - 395 527 - 6 
29645 414280 22 875 303 114 6 770 - 23 -l 11 166 - 27 

392 210 5 100 310 414 139 5 075 763 1 21 929 + 51 _ 24 547 -- o 
- - '3653 ' 34863 + 13653 + - + ' 34863 + - -

44100 6o38oo 13290 39' 295 - 30810- 70 -212505 - 35 

~ 455 750 5 448 770 44' 350, 5 649 675 - 14 400 - 3 + 200 905 l + 4 

539 888 6 398 255 572 820 6 849 734 + 32 932 + 6 + 451 479 + 7 
405348 4591238 405957 5259821 + 6og + O +668583 + 15 
192 186 2 39-158o 21' 443 2 704 99' + '9 257 + 10 + 31041' + ,3 

1728 47056 Ól27 6]06o + 4399 + 255 + 20004 f+ 43 

2c 682 327 656 29 82o 282 668 + 9 138 + 44 -- 44 988 - 14 
355:.!3 474.'i44 ,, 145 435445- 4378- 12 - 39099 - 8 

346 542 3 9'6 254 381 J8o 4868 8o8 + 34 638 + lO + 952 554 + 24 
58 875 1 039 168 76 6o1 1 , 58 2fi3 + '7 726 + 30 + ''9 og5 1 + 1 1 
89145 1029044 150736 t684918+ 6159'+ 69 +6ss874 + 64 
4 3!0 75 535 3';; 2j') 396913 + 349401 + 8n + 321 378 + 425 

H eden 
Tadeusz 
Stanisbw 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Poktignacy 
Jakób I . 
Wańczyków 

Andrzej li[ 
Floryan . 
Jadwiga . 

" M. ŻoJ'ędziowski. 
- - 18720 76038 + 187201+- + 76038 +-

29238 3'o 9'4 19743 216 354 - 94~5 - 32 - 94 s6o - 30 
" J. Wrzosek 
" W. Szyszkin. 
" W . Kondaki . 
" B. Woyde. 
" K. Płodowski 
" A. Zieliński 

" 
" 
" 

J. Wrzosek 
M. Karpus 
St. Modzelewski 

Razem . 
*) W listopadzie i w g rudniu r. 1908. 

2 360 51 932 - 5 301 - 2 3001- 100 - 4663! - g'J 

10047 9328g 974o*) 1095-12- 307, - 3 + 16253 + 17 
36587 410213 35420 485092- 1167- 3 + 74879 + 18 
9930 '42701 65oa 6g642- 3430- 35 - 73059 _ 51 

'4590 238601 - 47552 -- 14590- 100 - '9'049 - 8o 
- 2150 3014 9748 + 3014 + - + 7598 + 353 

13003 122899 '5744 21058o + 2141 + t6 + 107681 + 88 
- - 8;2 852 + _:s2

1 

+ = + 852 + -
- l i '56 - - - li 156 - 100 

, , 
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Pe>dlug gatunków wytwórczość węgla w 
gruduiu r. 1908 była następująca: gatunki gru
be 2073495 ctr. metr. (47.14%), gatunki średnie 
882541 ctr. metr. (20,06°/0 ) i gatunki drobne 
1 442656 ctr. metr. (32,800fo). 

:Qnia 31-go grudnia pozostalość wydobyte
go węgla na kopalniacli wynosiła: gatunki grube 
92455 ctr. metr., gatunki średnie 438409 ctr. metr. 
i gatunki drobne 484 620 ctr. metr. 

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

U~yto na. własne Sprzedano H.a~em 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 31568 2082649 2114217 
średnie 94 032 771122 865 154 
dr0bne 615 764 997 362 1613126 

Razem: 741364 3851133 4:592497 
Rozchód węgla na potrzeby własne kopalń 

składał si ę z pozycyi następujących (w ctr. metr.). 

Rodzaj rozchodu 
Gatunki l Gatunki l Gatunki 
grube średnie drobne Razem 

Opał dla pracujł\cych, l 
opalanie domów zbor -
nych i zabndowań ko- 27 1 8J 8 6 
palnianycb . . . . . 9 93 ' 5 573i 

Opalanie kotłów paro-
4 

J8J" 
4 339 4

nr. 
1291 wyob . . • . . . . . -." 

SkreślOHO węgiel, któ- 6 
ry otrncił wl\rtośó . 201 O 21 

t{a"em 3' s68l 94 o3 :~ 1 6rs7"i41 

Rozchód węgla spr zedanego skJ'adaJ" 
pozycyi 11astępujących (w ctr. metr.): 

201 o62 

s i ę z 

Rod znj s przed aży 
Gatunki l 

grube l 
Gatunki l Gatunki 
średnie drobn e Razem 

Sprzedaż nn kopa lniach 

Wysyłka d rogami że-
Jaznemi .. ... . 

Wyoyłlca orogo1 wodm1 

6s 174 

2 Ol7 475 

II 3 6321 11 3 6g~ 292 499 

6s7 ~~~ 883 66g 3 ss8 634 

Knzem: 1 2 082 6491 77 1 1221 997 36213 851 133 

Drogom żelaznym k opalnie sprzed aly 678 619 
ctr. metr. węgla grubego i l 710 ctr. metr. węgla 
średniego. 

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

Gatunki l Gatunki l 
grube średnie 

Gatunki l 
drobne .łta.zem 

l 
W .Królestwi e l'olskiem l 915 lg61 622 386 877 446 3415028 
Za Białystok . 4 I ' 31 271 148 ~ 5~2 

Brześ ó 33 0031 336°3 
• Kowal 39 67o· 4 390 

6o;s l 
44 o6o 

• granicę . 24 8g3/ 30 4·'131 Gr 4' 1 

Jiazem: 
1 2017 4751 657 490\ 883 66g 1 3 ss%34 

W grudniu roku 1908 w 28 kopalniach węgla 
kamiennego przeciętna li czba zatrudnionych 
robotn ików wynosiła 23 642. Robotnicy odrobili 
520 136 dniówek i zarobili 689 925 rubli. Przecięt
ny zarobek j edn ego robotnika na dniówkę wy
nasil l rub. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z r obotnikami było : 5, zakończonych śmierci ą, 28, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
373, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. • 

Zestawienie danych, dotyczących calego ro-
ku 1908-go, przedstawia się jak następuj e. W ro-

I 
ku 1908 bylo czynnych 28 kopalń węgla kamien
nego z 58 szybami wyciągowymi. Wydobywanie 
węgla odbywało się w przeciągu 295 clni robo
czych. Przeciętna liczba czynnych kotłów paro-
wych wynosiła 326. 

Przeciętna liczba ·~zyn nych maszyn paro
WJ:Ch i elektrycznych w k opalniach byla nastę
puJąca: 

~Q~ Q 
. ~ <s »b;, 
~ ..... ~ ~ 

Moc ~ d ~ 
cad~ 

Maszyny Liczba IP 
.O..o..,o 
e:so 0 tD o..»a-E 
~ae ~ 
so~.o 
~~o 

Wyciągowe 12 078 0,22 
W odociągowe 129 21 .u 0,40 
Do innych celów 290 18823 0,34: 

Razem 507 52742 0.96 

Przeciętna li czba zatrudnionych w kopal
niach koni roboczych wynosiła: na powierzchni 
433 i pod ziemią 762. Przeciętna licz ba zatrud
nionych rob otników była następująca : górnicy 
5 157, pomocnicy pod ziemią lO 423, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 5 725, kobiety 966, ra
zem 22 271. Na l 000 ctr. metr. wydobytego wę
gla przypadało robo tników: górnicy 0,09, pomoc
nicy pod ziemią 0,19, pomocnicy na powierzchni 
mężczyzni 0,10, kobiety 0.02, r azem 0,40. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosiła 8.40 ctr. metr. Wydajność ta, prowa
dzona do rocznej wynosi 2 479,11 ctr. metr. 

Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górn icy 1521410, pomocnicy pod zie
mią 3 074 837, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni l 688 737, kobiety 284 873, razem 6 569 57. N a 
l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przypadało 
dniówek robotników: górnicy 27,56 pomocnicy 
pod ziemią 55,69, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 30,59, kobiety 5,16 r azem 119,00. Suma 
ogólna zarobku robotników wynosiła (w rublach): 
górnicy 3 298 009, pomocnicy pod ziemią 3 368 4:48, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1992 680 
kobiety 171 858, razem 8 30 995. Przeciętny za-
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Ogólny rozchód węgla w r. 1908 był następujący: 
Użyto na własne 

.Razem potrzeby kopalń Sprzedano 
~-~ 
ctr. metr. 010 rozch. ctr. metr. •lo rozch. ctr. metr 

robek jednego robotnika na dniówkę był nastę
pujący (w rublach): górnicy 2,17, pomocnicy pod 
ziemią 1,10, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 1,18, kobiety 0,60, wogóle 1,34. Na l 000 ctr. 
metr. wydobytego węgla przypadało zarobku ro
botników (w rublach): górnicy 59,74, pomocnicy 
pod ziemią 61,01, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 36,09, kobiety 3,11, razem 159,95. 

Gatunki grube 340 964 1,30 25 940 127 98,70 26 281 091 
średnie . \191111 9,68 9 247682 90,32 lO 238 793 

drobne 4 854 666 26,86 13 219 346 73,14 18074012 

Liczba wypadków nieszczęśliwych była na .Razem 6186 741 11 ,33 48 407155 88,67 54 593 896 

stępująca: 
Przypadało wypad· 

k ów nieszczęśliwych 

Wytwórczość węgla podług gatunków była 
następująca: 

Gat. grube 26194 281 ctr. metr. czyli 47,44:% wytw. 
n średn ie lO 538 884 " n " 18,09 ~ 
n drobne 18476 54:6 " " 33,47% 

'd l .!i ~d 
::lo> o.o,..... 
-t~.o S<,g to 
~~:;: o »r 
~ 2""'o<l 8 ~o o ...-!~t.( 
';;·~,0 -~$ 

" 

<l ~s 

75 
R azem 55 209 711 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 

Zakończone śmiercią . 3,36 0,14 
Niezdolność do pracy Drogomżelaznym kopalniesprzedały:9959164 
zupełna . l ctr. metr. węgla grubego, czyli 38,39 % sprze-

Niezdolność do pracy czę- daży, i 118056 ctr. metr. węgla średniego, czyli 
ściowa 299 13,43 0,54 1,28 % sprzedaży; razem 10 077 220 ctr. metr., 

Wyzdrowienie zupełne . 5291 237,57 9,58 czyli 20,81% sprzedaży. 

Rozchód węgla, użytego n.o~. własne potrzeby kopalń, składał się z następujących r odzajów rozchodu 

Rodzaj rozchodu 

ał dla pracujących, opalanie domów 
zbornych i zabudowań kopalnianych 

O p 

O p 
Sk 

alanie kotłów parowych 
reślono węgiel, który stracił wartość 

Gatunki g rube 

c.o 
~o 
Ooo 

..::; ~ 

="'" C) ~::: a 
~~~ 

~ ::; CD 
N 

'-' o ... 
--~ o o a. 

,8ó .8o l 83,93 
54457 15,97 

327 l 
l 

o, w 

Gatunki średnie 

CD 
~t: 

c: ~ 
~ ::; ':" 
CD ~ ::; 

a ~~ 
·N .O .... "'~ <:5 -::?_ .3 
" o a. 

929979 93,83 
6J 132 6, !7 

- -

Gatunki drobne 

l~ 
.R aze m 

CD CD 
r. :::: r.= 
O "' <::<n 

~ 
c;: r. 

~::: ...... ::::>""" C) 

~~ 
C) -:;;_ E 5 

..... .~~ 
~ 

.~..a 
- CD ~~ -" - N 

'-' c ... '-' ~.;; 
--~ ;;-o o o 

a. a. 

57820 , , '9 l 273979 20,59 

4 593 974 94,63 4709 s63 76,12 
202 872 4,!8 203 199 3,29 

R a z e m ., 340 9641 roo,oo l 991 "' l wo,oo 14 8s4666 , wo,oo 16 186 74' \ wo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego składał się z następujących rodzajów sprzedaży: 
-

Gatunki grube Gatunki średnie f.iatunki drobne .Razem 

1>-o 1>-o >. t>. ·N 
0.: ·N 

~ 
·N 

...., 
Hodzaj sprzedaży ~ "d ~ r. .e ~ r. 

C) C) C) -o C) "d o -c 
CD C) C) 

• c; N a N 5 N a N :-. a .... .... 
~ 

a. o. a. 
CI) 

~ "' ~ Ul :-. "' 
l 

"'"' 

l 
'-' o <:.) -o: <.) 

l 
'-' o o o ~ c 

>rzedaż na kopalniach 937618 3,6 , l 054 444 11,40 l 3736;6 10,39 3 365 738 6,95. 
ysyłka drogami żelazneroi . 24 927794 g6,w 8 163 703 88,28 li 79 ' 62j 89,20 44883 122 92,72 
ysyłka drogą wodną 74715 o,29 29 535 o,32 54 045 o,41 158 295 0,33 

Raz e m 
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Wysyłka węgla drogami żelaznemi składała się z pozycyi następujących: 
-

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

:.;;; ·- :.;;; :.;;; 
~ 

--" .... ~ - ~ .... -;;, .... >. Q) Q) >. ." m Q) >. 
s m s ...... El m El m 

>. >. >. .. e: :::: :::: :::: 
~ !i ~ !i o ~ u ~ o -~ o ;f-.. 

w Królestwie Polskiem . 23 526247 94,38 7777791 95,27 !!662 9-P g8,91 42g66979 95m 
Za Białystok . 53387 o,21 3957 o,os 2003 o,oz 59947 o,13 

" 
Brześć 31 19I8 I ,25 3 715 o,o5 419 - 316052 o,?O 

" 
Kowel 6o78oo 2,44 36787 0~45 9868 o,og 654455 1,46 

" 
granicę 428442 1,72 34 l 453 4,18 l 15794 o,g8 885689 l ~98 

Razem: 12492779+oo,oo 18163703/TOo,oo 11179162+oo,oo 144883122 /Too,oo 

Węgiel brunatny. vV geudniu r. 1908 wytwórczość węgla brunatnego w Królestwie Polskiem 
była następująca: 

Rok 1907 l !{ok 1908 
W r. 1908 wydobyto węgla więcej 
(+) albo mniej (-; ,::iż w r. 1907 

•C l :.-. l ~- l 
Właści ciel .s Z:'l:l ca •C .Q:t:)~ 

Nazwa kopalni 
~o·,.... " ~.g~ Od początku rok lub dzi erżawca " s~~ ... 

'd 
" 'd Grudzień ;;l O;;Jp 'd O p ::l do 31 grudnia 

" !><.!d ... " !:lo~ tn ... :!l o"" c!) -.;;:0 

"'" o" o 

u 

. centnarów me1rycznych ctr. metr. , 0/ ctr. metr. , % 10 

Katarzyna Tow. Poręba . ~8 200 lg<l3 53 I 41 i~6 490 325 + 3 s86 + 9 + I91 794 + 64 
Nierada P. Strzeszewski . 49 419 483 393 29 547 391 475*) - 1987.! - 40 - 91918 - I9 
Kazimierz II Witkowski i Morkis I0926 142622 6R 11 7955 1*) - 4 I I) - 38 - 6307I - 44 
Teodor . Henryk Berndt - -·- l l 456 66 120*) + 1'456 +- + 66 I20 +-
Helena Sosnowieckie T-wo - ·- 21) 950 187363*) +26g5o +- + 18;363 +-

fabryk rur i żelaza 
Elka K. Modzelewski . - - 12 21 l 12 21 l + 12211 + 12 21 l +-

Razem · I 98545 1 924546 1I2876I !:2270451 + 30 216 1+ ::;r l+302499 /+ 33 

Dnia 31 grudnia r. 1908 pozostalość wydoby- W grudniu r . 1908 w 6 kopalniach węgla 
tego węgla na kopalniach wynosiła 15 523 ctr. mtr. brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych robot-

Rozchód węgla w grudniu roku 1908 wyno- ników wynosiła 723. R obotnicy odrobili 15910 dnió
si{ 120 343 ctr. metr. i sldadal się z pcJzycyi nastę- wek i zarobili 14 878 rubli. Przeciętny zarobek 
pujących: l) użyto na potrzeby własne kopalń jednego robotnika na dniówkę wynosił 94 kop. 
10 423 ctr. metr., 2) sprzedano 109 920 ctr. metr. Wypadk i nieszczęśliwe ~ z robotnikami były 3, 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne ko- zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 
palń, sldadał się z pozycyi następujących: l) . . 
opa! dla pracujących, opalanie domów zbornych [ Zestawle~Ifl dany.ch, _do~yczących ?ałego ro-
i zabudowań kopalnianych 3 813 ctr. metr., 2) opa- ku 1908-go, przedstawia się Jak następuJe. W ro
lanie kotłów parowych 6 610 ctr. metr. l ku 1908 było czxnnyc~ 6 kopal? węgla brunatn~-

Sprzedaż węgla sHadala się z pozycyi nastę· go z 68 szybami .wyCiągow:y:ml. Wydo~ywame 
pujących: l) sprzedaż na kopalniach 61 720 ctr. węgla odbywa.lo się .w przeciągu 293 dr:I robo
metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 48 200 ctr. czych. Prze~Iętn a hczba czynnych ~otlow paro
metr. W ysyJ:ka węgla drogarei żelaznemi według wy ch wynosil.a 11, mas~yn wo~OCl~gowy?h -
kierunków była następująca: w Królestwie Pol- 9, ~asz:yn do m_nych _ce~ow 2. PrzeCięt.na l:cz?a 
skiem 47 900 ctr. metr. za granicę 300 ctr. metr., z~trudmonych ro?otmkow ?yl~ następuJącą. g:or-

' mcy 192, pomocmcy pod z1em1a 67, . pomocmcy 
*) Po uwzględnieniu mylnie ogł .. szonej wytwórczości w · h · · · 284 · "43 N 

czerwcu r. 1908. na pow1erzc nl męzczyzn1 1 razem D . a 
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l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przypadało ro- \ mi w r. 1908 było: l, zakończony częściową nie
botnikowi: górnicy 0,16, pomocnicy pod ziemią zdolnością do pracy, i :~4, zakończone wyzdrowie-
0,05, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 0,23, niem zupełnem. 
razem 0,44. Przeciętna wydajność jednego robot- Rozchód węgla brun atnego w r. 1908 wyno
nika na dniówkę wynosiła 7,71 ctr. metr. ·wydaj- sil l 233 746 ctr. metr. i składał się z pozycyi 
ność t a, sprowadzona do rocznej wynosi 2 259,03 następu,iących: l) użyto na w?asne potrzeby ko
ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek palń 123 872 ctt-. metr. czyli 10,04% rozchodu; 2) 
była następująca: górnicy 56 350, pomocnicy pod sprzedano 1109 874: ctr. metr. czyli 89,960fo raz
ziemią 19 651, pomocnicy na powierzchni mężczy- chodu. Rozchód węgla, użytego na własne potrze
zni 83 178, kobiety 62. razem 159 241. N a l 000 by kopalń, s kładal się z pozycyi następujących: 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek l) opal dla pracujących, opalenie domów zbornych 
robotników: górnicy 45,92, pomocnicy pod ziemią i zabudowań kopalnianych 28122 ctr. metr. czy-
16,01, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 67,79, li 22,700fo użytku na potrzeby własne; 2) opalanie 
kobiety 0,05, razem 129,77. Suma ogólna zarobku kotłów parowych 68 831 ctr. metr. czyli 55,57°/0 
robotników wynosiła (w rublach): górnicy 67 874, - użytku na potrzeby własne; 3) skreślon o węgiel, 
pomocnicy pod ziemią 15 372,. pomocnicy na po- który stracił wartość, 26 919 ctr. matr., czy li 
wierzchni mężczyzni 67 775, kobiety 31, razem 21,73°/0 użytku na potrzeby własne. 
151052. Przeciętny zarobek jednego robotnika na Sprzedaż węgla składała się z pozycyi nastę
dniówkę był następujący (w rublach): górnicy pujących: l ) sprzedaż na kopalniach 490 585 ctr. 
1,20, pomocnicy pod ziemią 0,78, pomocnicy na metr. czyli 44,20% sprzedaży i 2) wysyłka droga
powierzchni mężczyzni 0,81, kobiety 0,50, wogóle mi żelaznerui 619 289 ctr. metr. czyli 55,80°/0 • 

0,95. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przy- Wysyl'ka węgla drogami żelaznemi według 
padało zarobk_u robotni~<ów_ (w rublach): g?rnicy l ki~runkó;v była następująca: :v Królestwie Pol-
55,32, pomocmcy pod z1em1ą 12,53, pomncnwy na sk1em 60o 15± ctr. metr., czyli 97,72°/0 wysłano 
powierzuhni mężczyzni 55,23, kobiety 0,02, razem drogami żelazneroi za grani cę 14 135 ctr. metr., 
123,10. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika- czyli 2,280fo wysyłki drogami żelaznemi. J. H. 

B udo\va geologic7na ulworów \XH?g lovvyc h \\? ?agł?biu 
IJ ą b rO.\\?S ki e m. 

f Ciąg d alszy, p . • Y. 5, s tr. 11l2 

Dla obliczenia odnośnej odleg?ości dla war
stwy z fauną w przecznicy M 23 posiadarny rla
ne następujące: w północno - zachodnim końcu 
przecznicy został przebity w górę ślepy szybik, 
który napotkał pokład Karolina w odległości 
23,73 m nad poziomem przecznicy; fauna została 
znalezioną w odległości 75 111- od końca przeczni
cy a ponieważ upad pokładów jest pólnocno-za
chodni i wynosi około 89 , przeto odlegŁość war
stwy z fauną od pokładu Karolina wynosi 
x = 23,73 + 75Tg8° = 34 111." Jak widzimy, od
nośne cyfry dla przecznic MM 19 i 23 są nader 
zbliżone jedna do drugiej, czyli, przyjmując war
stwy z fauną w obu przecznicach za należące do 
dwóch różnych poziomów, należy uznać nieco 
niezg odne ulawicenie pomiędzy pokładami grupy 
Reden i pokładami podredenowskimi ogn iwa ko
palni Saturn. 

W przecznicy za uskok M 16 został przebi· 
ty w górę otwór wiertniczy, który przeszedł 
48,98 m i nie napotkał pokładu Karolina; w ten 
sposób widzimy, że poziom faunistyczny tej 
przecznicy leży widocznie głębiej, niż odnośne 
poziomy dwóch innych przecznic. Przemawia za 

tern nie tylko znaczmeJsza odległość od pokładu 
Karolina (która mogłaby być wytłumaczoną przez 
przypuszczalne niezgodne ulawicenie pokładów), 
lecz również i obecność wśród warstw, napotka
nych w otworze, dwóch cienkich pokładów węgla, 
wówczas gdy pomiędzy poziomem paleontologicz
nym przecznicy M 23 a pokładem Karolina leży 
tylko jeden pokład węgla grubości 0,20 m a nad 
poziomem paleontologicznym przecznicy M 19 
nie spotykamy ani jednego cienkiego pokładu 
węgla. 

Poziom z fauną w "przecznicy nowej" znaj 
duje się od pokładu Karolina w odległ'ości 15m. 
Pomiędzy tym poziomem a pokładem Karolina 
pokładu węgla nie napotkano. Widocznie po
ziom ten leży wyżej od innych. 

Zatem na ogół większość danych przemawia 
za tern, aby zaliczyć warstwy z fauną, napotka
ne w kopalni Saturn, do kilku różnych poziomów, 
leżących w odległości 15- 50 m pod pokładem 
Karolina (ostatnia cyfra wzięta jest jako mini
mum według danych otworu wier tniczego w prze
cznicy za uskok M 16). 

Należy zwrócić uwagę na t o, że w warstwach 
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z fauna w przecznicach .MJ~ 19 i 23 znajdujemy l Co się tyczy fauny, znalezionej w otwo
razem ·formy morskie i slodkowodne Jak o na rze wiertniczym .N2 3 _P.ola XI-go w nieznacznej 
przyklad można wskazać na znalezienie w jednej względnie odleglości. od pokładu grubości 1,55 1n, 
płaszezyznie (a zatem ściśle w jednej i tej samej który na mocy zestawień. przytoczonych przy 
warstwie), w zachowanym jako okaz kawale lupka z opisie pola XI-go, uznaliśmy za pokład II (An
przecznicy .M 19, następujących form: Carbouico- drzej), to powinniśmy tę faunę zaliczyć również 
ta ncuta, Poteriocrinus, Streptorhynchus, oraz nader do seryi poziomów paleontologicznych, znajdują
niewyraźny odcisk widocznie Produc:tus. Oprócz cych się wśród pokladów ogn i w a kopalni Saturn. 
tego w przecznicy .M 23 znalazłem razem z mor- Co się tyczy składu tej fauny, to FoTONIE w swej 
ska fauna odciski roślin. przyLoczonej powyżej wzmiance nie daje żadnych 

· W -zwalach sąsiedniej kopalni Czeladź, w danych. KARCZEWSKI wspomina o Lingula myti-
szarym nieco piaszczystym lupkn znalazłem: laides i Pleurotonwria, nApotkanych na głębokości 

Productus sp. 131 m, następnie wskazuje on na drugi poziom 
Streptorhynclrus crenistrin. paleontologiczny, znaleziony na głębokości 189m., 

Roboty podziemne w kopalni nie są pogłębione lecz nie daje również żadnych wskazówek co do 
dalej 20 m pod poldad Karolina. W 5 - 10 m składu fauny. 
pod tym pokładem znalazl'em wjednem miejscu W sąsiednim otworze J\J~ l na głębości 490 
szary lupek piaszczysty, zupełnie identyczny pod m napotkano· według słów FRECHA Li1·tgula myti
względem litologicznym z wyżej wspomnianym loides, zaś na głębokości 500 111 Antrhacoptera. 
łupkiem, lecz w nim żadnych śladów fauny nie W otworze .M 2 na g-łębokości 429 m znaleziono 
znalazłem. ~ A uthracosia. W otworze J~ l pokład, uznany 

W kopalni Grod?.iec Nowy w tak zwanej prZf•z nas za poklad II (Andrzej), znajduje się w 
przecznicy pólnocnej fau na została znalezioną w od] głości 300 m nad górnym poziomem paleon
warunkach zupełnie analogicznych z warunkami tologicznym, a w otworze .M 2 w odległości 160 
kopalni Saturn. mianowicie \V ciemnym lupku ze 111 nad takim samym poziomem. Wobec tego po
sferosyderytami, stanowiącym strop cienkiego po- ziomów paleontologicznych, napotkanych w obu 
kładu węgla. Tu znalazłem. tych otworach, nie można zaliczyć do tej samej 

Carbonicola sp. ::;ery i poziomów w ogni wie kopalni Saturn, co i 
Ortlwcerns sp. wszystkie powyżej w~pomniane poziomy. Wyda-
Ząb ryby. je się więcej wł'aściwem uznać je z~ leżące znacz-

Z poziomu przecznicy został przebity w .gó~·ę nie niżej, na granicy pomiędzy pokładami ogni
otwór wiertniczy, który przeszedł' 11,85 m 1 me w a kopalni Saturn i ogni w a kopalni Flora. W 
napotkał pokładu Karolina. Wobec tego kwestya innych częściach zagłębia odnośne poziomy nie 
odległośc i danego poziomu paleontologicznego od zostały dotąd znalezione. 
pokładu Karolina p(>zostaje niewyjaśnioną. W każ-
dym jednak razi e poziom ten należy do seryi W kopalni Koszelew faunę znalazłem w 
poziomów paleontologicznych, znajdujących się ~\~óch warstwach w jednej i tej samej, przecz~i
wśród pokladów ogniwa kopalni Saturn. cy. w 10 .m. pod po_kładem Re~e~ znalaz.tem Lm-

W zwalach szybu .M l kopalni Grodziec No- gula mytzlotdes, zns w ?dległosC1 45 nt P?d tym 
wy w szarym nieco łupku piaszczystym zna- ~ samym pokładem Jl~dzoll!' trans~ersa. Ob1e wa.r-
lazlem: stwy z fauną skł~dają s1ę z cieJ?n.ego pra_w1e 

Pecten s . czarnego lup.k~ ghmastego. Jak JUT: w~pomma-
Producttfs sp. ł~m przy op1s1e pola VI-go, przeczmea Je~t obec-

oraz kilka innych nader źle zachowanych form. m? wym~rowaną, a. przeto faunę u_d~ło s1ę zna-
J ak już 'wspominałem przy opisie pola l~zć .w ~1szac~, gdz1e był~ odkryte .~~lll;~Y przecz

XIII· go, w zwalach szybu M l mogJy znaleźć mocy, _nie .mozn~ było P.Izeto wyJaS~lC, c~y n~ 
się ty lko skały, znajdujące się nie głębiej, niż o ~Ize,;ti.z~~ 1 P.01~uęd~y d.w1~ma wspommanemi war-
6 m pod pokfaclem Karolina. W żomplu szybu, stwam1 10\~lll~Z znaJdUJe. się ten ~am lupek ~ fau
pogłębionym na tę właśnie odległość pod pokla- na,, czy. tez me. W kazdy~ razie. pr~ynalezność 
dem Karolina, znalazłem lupek, wielce zbliżony obu ~aistw z fau~ą do seryi. J>OZiomow. paleon
pod względem litologicznym do spotkanego w tologi.cznyc.h ogmwa kopalm Saturn me ulega 
zwalach, lecz nie zawierający żadnych śladów wątpliwości. 
fauny. Zazn aczę w tem mie,iscu, że lupek piasz- W pobliżu Dąbrowy w odległości 120 m na 
czysty z fauną w kopalni Grodziec jest nader północ od szosy Olkuskiej, w niedużych odkryw
zbliżony po'd względem litologicznym do lupka kach spotykamy szary łupek gliniasty z Carboni
z fauną, znalezionego w kopalni Czeladź. Bar- cola sp. i innemi formami, których nie można 
dzo być może, że mamy tu do czynienia z .ied- było określ ić z powodu nader złego przecho
nym i tym samym poziomem paleontologicznym, wania. Odkrywki leżą w odleglości 250m na pól
leżącym w odleglości kilku zaledwie metrów pod noc od wychodni pokładu .Reden (w pobliżu szy
pokladem Karolina. bu Staszyc), Przy przeciętnym upadzie, wyno-

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



172 P::R.ZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1909 

szącym oko~o 15°, otraymamy odleg~ość (w kie
runku pionowym) tego poziomu od pokładu Re
den: x=250 Tg15° = okolo 70 m. Poziom ten na
leży widocznie również do seryi poziomów pale
ontologicznych ogniwa kopalni Saturn. 

W zwalach kopalni Mortirner i Niwka w 
ciemnym lupku glini astym znalazłem dość liczne 
egzemplarze Lingula mytiloides. Ponieważ robo
ty w obu kopalniach nie są pogłębione dalej niż 
o 50-70 m pod pokładem Reden, przeto pozio
my paleontologiczne obu kopalń należą oczywi
ście również do sery i poziomów ogniwa kopal.1i 
Saturn. 

Do tej samej seryi 11ależy również poziom 
z Lingula mytiloides, napotkany w kopalni Kazi
mierz w odleg.fości około 110 m pod pokładem 
Rerlen. 

Na tern ograniczają się nasze dane obecne, 
dotyczące seryi poziomów paleontologicznych, 
zn ajdujących się w górnej części pokfadów pod
redenowskich (ogniwo kopalni Saturn). 

Co się tyczy skł'adu fauny wspomnianych 
poziomów, należy zaznaczyć różnicę pomiędzy 
zachodnią a wschodnią częściami zagłębia Dą
browskiego. W zachodniej części (kopalnie Sa
turn, Czeladź i Grodziec owy) została znalezio
ną fauna, sk~adająca się z Brachiopoda, morskich 
i słodkowodnych Lamellibranchiata, Castropoda 
i t. d. Wśród Brachiopoda zwraca na siebie uwa
gę prawie zupełna nieobecność Lingula; ta forma 
została znalezioną tylko w otworze M 3 pola 
XI-go i w liczbie jednego okazu w ]Jrzecz
nicy ~ 19 w kopalni Saturn. vVe wschodniej 
części zagłębia Dąbrowskiego (kopalnie Mortimer, 
Niwka i Kazimierz) przeciw nie fauna sklada się 
wyłącznie z Lingula i dotąd nie udalo się zna
leźć ani jednego okazu jakiej bądź innej 
formy. 

Fauna, znalezion a w kopalni Koszelew i 
składająca się z Lingula i Modiola, przedstawia 
sobą jakby przejście pomiędzy dwoma wspomnia
nymi typami faun, co zgadza się z polożeniero 
tej kopalni w środkowej części zagłębia Dąbrow
skiego. 

Z ajmiemy się obecnie drugim paleontologicz
nym poziomem zagłębia Dąbrowskiego, leżącym 
w górnej części ognj.wa kopalni Flora w stropie 
pokładu IV-go . Poziom ten naje się stwierdzić 
n a calym terenie pola XV-go, gdzie zostal on 
znaleziony w kopalniach: Flora, Jan i Staszyc. 
We wszystkich tych kopalniach fauna sklada się 
wyłącznie z Lingula 1nytiloides i została znalezio
ną w zupełnie identycznych warunkach w ciem
no-szarym lupku gliniastym, tworzącym przerost 
grubości 6-8 nt pomiędzy pokładami III-im i 
IV-ym; fauna została znalezioną tylko w części 
warstwy (grubości okolo 0,60 m), leżącej bezpo
średnio nad pokładem IV-ym. 

Odległość tego poziomu paleontologicznego 
od pokładu Red en wynosi w zachodniej c.zęści 

kopalni Flora około 450 m (w kierunku prosto
padłym do płaszczyzn uławicenia); we wschodniej 
części pola w kopalni Staszyc odnośna odległość 
wynosi zaledwie 250-260 111 . 

W e wschodniej części zagłębia Dąbrowskie
go poziom . ten zostal stwierdzony w kopalni 
Feliks I. Rozumowania, na mocy których po
ziom ten zostal uznany za jdentyczny z pozio
mem k opalni Flora, zostały przytoczone przy 
opisie pola I -go. Odległość poziomu paleontolo
gicznego kopalni Feliks od pokładu Reden wy
nosi 270 m (w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzn uławicenia). 

Tym sposobem możemy uważać nasz poziom 
2-gi za stwierdzony 11a przestrzeni od kopalni 
Jan na zachodzie do kopalni F el iks na wschodzie. 
W zachodniej części zagłębia Dąbrowskiego po
ziom ten widocznie nie istnieje. W kopalni An
toni na mocy rozumowań, przytoczonych przy 
opisie pola XVII-go, poziom ten powinien byl 
być znalezionym w str opie pokładu 2-go kopalni; 
tymczasem chociaż w str opie tego ostatniego leży 
lupek zupełnie identyczny pod względem litolo
gicznym z lupkiero w stropie pokładu IV-go ko
palni Flora, jednak żadnych śladów fauny w nim 
nie znajdujemy. 

To samo należy powiedzieć co do kopalni 
Grodziec Stary. Tu poziom z fauną naJeżaloby 
znaleźć również w stropie pokładu 2-go tej ko
palni. Jednak przy badaniu lupka, rozdzielające
go pokłady 1-szy i 2-gi oraz wychodzący na po
wierzchnię w pobliżu kopalni, znalazłem dość 
znaczną liczbę szczątków roślinnych i żadnych 
prawie szczątków fauny (znalazłem tylko kilka 
nader niewyraźnych odcisków skorupek). 

Trzeci poziom paleontologiczny zagłębia Dą
browskiego został znaleziony w kopalni Flora w 
stropie pokładu VII-go. Poziom ten leży w od
ległości l 50 m pod poziomem poprzednim w od
ległości 600 1n pod pokładem Reden (licz-ąc w 
kierunku prostopadłym do płaszczyzn uławicenia). 
Jak to już wspomina~em przy opisie pola XV-go, 
fauna została spotkaną w lupku palnym, stano
wiącym bezpośredni strop pokładu VII-go, rów
nież i w dolnej części wyżej leżącej warstwy lup
ka gliniastego. W obu odmianach l upka znalaz
łem Li1zgu/a mytiloides i Antltracomya Wardi. 

W zwalach szybu B, na które mogły trafić, 
jak to wspomnialem powyżej, tylko skaly, leżące 
w stropie pokładu VII-go, znalazłem formy nastę
pujące: 

L ingula mytiloides Sow. 
Anthracomya Wardi Salter. 
Anthracomya obtusa Hind. 
Carbonicola obtusa Hind. 
Disci1la nitida Phill. 
P1'oductus sp. 
B ellerophon U1'ii Flem. 
B ellerophon a11tracophilus Frec h. 

(c. d. n.). Stefan Czarnocki. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1908. 
Wydobywanie galmanu. W grudniu r. 1908 wytwórczość galmanu byla następująca: 

-
Rok 1907 H ok 1908 W r. 19 J8 wydobyto więcej C+> 

albo mniej C- ), niż w r. 1907 

Nazwa kopalni Od o oczlł,tko l Od pocz..,t.ko Od początku roku 
Grudzień roku do 31 Grudzień roku d o 31 Grudzień do 31 grudnia 

g r udnia grudnia 

p u d ó w p ud ó w l 0/o pudó w l o/o 

Bolesław. 27896 536gs8 S' 2' 3 ss8 620 + 23 ~ 1 7 + Bo + 21662 + 4 
Józef 41 74) )12 021 - 214 400 - 4' 745 - 100 - 297 621 - 58 
Ulisses 170674 2 392 058 238 77 1 2874213 + 68og7 + 40 + 482 '55 + 20 

Razem l :140 315 l 3441037 1 28gg84 l 3647233 1 + 49 66g l + 2r l+ 206196 1 + 6 

l'odlug gatunków wytwórczość galmanu hyla n astępująca: gru by 110927 pudów i drobny 
179 057 pudów. 

Wytwórczość g almanu z błyszczem oło wiu byla następująca : -
Rok 1907 Rok 1908 W r. !90S wydobyto 1v ięcej C+ > 

albo mniej ( -), niż w r. 1907 

N azwa kopalni 

olesław B 
Jo 
u 
. ze f 
lisses 

Grud"ień 

p 

20465 
--

12 300 

Od pocz..,tku 
roku do 31 Grudzień 

grudnia 

u d ó 

317749 3 202 
14 -

11 8749 22 !28 

Razem 12 765 436 512 l 25 3~0 l 
Oprócz tego kopalnia Ulisses wydobyła w 

miesiącu sprawozdawczym 207 pudów błyszczu 
ołowiu, a w okresie czasu od początku roku do 
dnia 31 grudnia r. 1908-go 508 pudów błyszczu 
ołowiu. 

Dnia 31-go grudnia pozostalość wydobytego 
galmanu na kopalniach wynosiła 397 159 pudów, 
galmanu· z błyszczem ołowin 14 pudów*) i blysz
~zu ołowiu 352 pudy. 

W grudniu r. 1908 w 2-ch czynnych kopal
niach galmanu przeciętna li czba robotników wy
nosiła 111 O. Robotnicy odrobili 24 426 dniówek 
i zarobili 25 537 rubli. Przeciętny zarobekjednego 
Tobotnika na dniówkę wynosill rub. 05 kop. Wy
padków nieszczęśliwy ch z. robotn ikami by lo: 19, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
12, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Zestawien ie danych, dotyczący ch całego ro
ku 1908-go, przedstawia się j ak następuje. W r. 
1908 byly czynne t rzy (kopalnia Józef by fa czyn-

•J Pozostałe na k opalni .fó"ef, "amkniętej w dniu BO czerwca 
" · 1908. 

---
O'! pocz tjtku Od p oczątku roku 
roku do :H Grudzień do 31 grudnia 

grudnia 

w pudó w l Ofo p udó w l Ofo 

83 507 -- 17263 - 84 - 234 242 - 74 
- -- - - '4 100 

239 8gg + g828 + 8o + 121 ISO + 102 

323 406 l - 7 435 i - 23 1 - l l 3 1061 - 26 

na tylko przez pierwszą polowę roku 1908-go) 
kopalnie g almanu. W kopalniach tych było w 
biegu przeciętnie ·28 szybów, sztolni i innych ot
worów na powierzchnię, oraz 5 kotłów parowych. 

Liczba dni roboczych w roku sprawozdaw
czym wynosiła 295. 

Przeciętna liczba maszyn parowych wynosi
la: wyciągowych 2 o mo cy 40 IP, wodociągowych 
4 o mocy 203 IP i do innych celów l o mocy 
20 W. Na 10 000 pud . wydobytego g11.lmanu przy
padało w ogóle 0,66 IP. 

Przeciętna liczba silnic ręcznych wynosiła 
5, a koni roboczych na powierzchni 23. 

Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 
byla następująca: pod ziemią 646, na powierzch
ni mężczyzni 275, kobiety 116, razem l 037. Na 
10 000 pudów wydobytego galmanu przypadało 
robotników: pod ziemią 1,63 na powierzchni męż
czyzni 0,69, kobiety 0,29 razem 2,61. 

Przeciętna wydajność jednego robotnika na 
dniówkę wynosiła wogóle 12,98 pudów; wydaj-
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ność ta, sprowadzona do rocznej, wynosiła 3829,46 
pudów. Liczba ogólna odrobionych dniówek byla 
następująca: pod ziemią 190 50E, na powierz0hni 
mężczyzni 81096, kobiety 34 330. razem 305 931. 
Na 10 000 pudów wydobytego galmanu przypadało 
dniówek robotników: pod ziemią 479,72, na po
wierzchn i mężczyzni 204,21, kobiety 86,45, razem 
770,38. 

Suma ogólna zarobku robotników wynosila 
(w rublach): pod ziemią 237 713, na powierzchni 
mężczyzni 70 091, k obiety 14 017, r azem 321821. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniów
kę wynosił (w rublach): pod ziemią 1,25, na po
wierzchni mężczyzna 0,86, kobieta 0,41, wogóle 

1.05. N a 10 000 pudów wydobytego galmanu przy
padało zarobku robotników (w rublach): pod zie
mią 598,60, na powierzchni mężczyzni ~76,50, ko
biety 35,30, razem 810,40. 

Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
w r. 1908 bylo 373, z których 5, zakończonych 
śmiercią, 170, zakończonych częściową niezdolnoś
cią do pracy i 198, zakm'lczonych. wyzdrowie
niem zupelnem. 

Wydobycie galmanu podług gatunków przed
stawia się, jak n astępuje: 
Gruby l 502 507 pudów czyli 41,20°/9 wydobycia 
Drobny 2144 726 " 58.80% " 

Razem 3 647 233 pudów czyli 100,00% wydobycia. 

Płukanie galmanu. W grudniu r. 1908 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: -
Hok J907 Rok 1908 \V r. 1908 otrzymano więcej (+) 

al ho mniej (- ), ni z w r . 1907 --
Nazwa płuczki l Od pocz11,tkn Od poczo,tku Od poczatku roku 

Grudzień 

l 
roku do Bl Grudzień roku do 31 Grudzień do 31 grudnia 

grudnia. grudnia 

p u d ó w pudów l % pudów l % 

Bolesławska 76210 1 o;6 578 97939 1002 716 + 21 729 + 29 - 53852 - s 
Olkuska 30710 466954 22 200 003 452 - 8 SI() -- 28 + 136 498 + 29 
Mechaniczna 6J88o 1 o8oogo 75000 1 o;89oo + 13 120 + 21 - 21 130 - 2 

Razem . 1688oo \ 2003622 l 195139 1 26651 28 l+ 26 339 1 + 16 1 + 61 so6 l+ 

Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

- - -
.Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 otrzymano więcej ( +) 

albo mniej (-), niż w r. 1907 

Nazwa płuczki 

Bl)lesł a w s k&. 
Olkuska . 
Meohaniczna. 

R azem ·l 

Grudzień 

2480 
2820 
-

- ?00 'J 

p 

l 
l 

Od poCzll,tku 
roku do Bl Grudzień 

grudnia 

u d ó 

2j 623 
l 

l I 35 l 
43 289 l 671 l 

l 3 75° -

28o6 .l 

Dnia 31-go grudnia r. 1908 pozostałość gal
manu płukanego na płuczkaoh wynosila 268188 
pudów, błyszczu ołowiu 22 766 pudów. 

W grudniu r. 1908 w 3-ch. czynnych płucz
kach g almanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 346. Robotni
cy odrobili 7 610 dniówek i zarobili 5 357 rubli. 
Przeciętny zarobek jedneg o robotnika na dniówkę 

-
Od pocz11tku Od począt. !m roku 
roku do Bl Grudzi~ń do 31 grudnia 

w 

grudnia 

- pudów l o/o pudów l 0/o 

-lj 53 t - I 345 54 -IO<Yj2 - 39 
72 274 - l 149 - 41 +28985 + 67 
3 I88 - - - s6.l j + 15 

9099~ 1- 2494 1 - 47 1 + !8331 l+ 25 

wynosił 70 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z robotnikami było: l, zakończony częściową. 
niezdolnością do praGy, i 2, zakończone wy
zdrowieniem zupelnem. 

Zestawienie danych, dotyczących calego ro
ku 1908, przedstawia się jak następuje. W roku 
1908 byly czynne trzy płu czki galmanu i błyszczu 
ołowiu. N a płuczkach tych było: 4 kotły paro-
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we i 5 maszyn parowych o mocy 342 IP . Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników wynosiła 
·272. Przeciętna wydajność jednego robotnika na 
dniówkę wynosiła 34,38 pudów galmanu płukane
go; wydajność ta, sprowadzona do rocznej, wy
nosiła 10 132,80 pudów. 

Liczba ogólna odrobionych dniówek wyno
.siła 80 174. N a 10 000 pudów galmanu płukanego 
przypadało robotników 0,99, a dniówek, odrobio-

nych przez robotników, 290,89. Ogólna suma .za
robku robotników wynosiła 58184 rub.; przeCięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wyno
sił 73 kop. Na lO 000 pudów galmanu płukanego 
przypadało zarobku robotników 211,11 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z r obotnikami było: 9, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy 
i 12, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem . 

Wytapianie cynku. W grudniu r. 1908 wytwórczość cynku była następująca: -
Nazwa huty 

aulina p 

I 
B 
{on stan ty 
ędzin . 

Rok 1907 

Grudzień o~o~~cd~t~l 
grudnia 

p u d 

r8 378 234 655,40 
10 231 145 450 
15 458 21 3 791 

Rok 1908 

-
<>rudzień 

Od początku 
roku do Sl 
grudnia 

ó w 

r7 4r6,5o 21 9 485,ss 
I I 541 14.1 2)6 
12 5'3 174 547 

w r. 1908 otrzymano więcej r+) 
albo mnieJ (-), niż w r. 1907 

Od początku roku 
Grudzień do 31 grudnia 

pudów l o/o pudów l o/o 

- g6r ,5o - 5 - 15 16g,55 - 6 
+l 310 + 13 - 194 - o 

- 29-15 - 19 - 39244 - !8 

Razem . f 44 o67 

Wytwórczość pyłku 

/ 593 8gfi,4o l 4' 47o,so j 539 288,85 1- 2 sg6,so l
cynkowego by la następująca : 

ti 1- 54 60],5)1 - 9 

Nazwa huty 

aulina p 

K 
B 

on stan ty 
ęd zin 

Razem 

. 

-
Hok 1907 

Od początku 
Grudzień roku do ~~ 

gruduia 

p u d 

l 8.:; l ,35 24 653,8o 

335 5 530 
5•2 7845 

Rok 1908 l 

Od początku 
Gr n dzień roku d.o ~l 

grudnia 

ó w 

3 135,40 23 2o6,6g 
445 5 782 
3"W 5 ril9 

-
W r. 1908 otrzymano więcej C+) 

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

Grudzie i• do 31 grudnia 

pudów l - o;;- pudów l Ofo 

+ l 284,05 + 69 - l 44;7,11 - 6 

+ 110 + 30 + 2)2 + 5 
- 192 - 37 - 2 6s6 - 34 

Dnia 3J -go grudnia r. 1908 pozostalość wy- tiów parowych było 10, maszyn parowych 12 o 
topionego cynku w hutach wynosiła 78 343,50 pu- mocy 184 IP. Przeciętna liczba zatrudnionych 
dów, pylku cynkowego 5 755,5fi pudów. robotników była następująca: wytapiacze 90, pa-

W g rudniu r. 1908 w 3-ch czynnych hutach lacze 125, ściągacze 58, muflarze 16, pomocnicy 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- 93, pozostali robotnicy 461, razem 843, w tej 
botników wynosiła 897. R obotnicy odrobili 19 726 liczbie mę;i.czyzn było 786 czyli 93,240fo, kobiet 
dniówek i zarobili 26 171 rubli. Przeciętny zaro- 57 czyli 6,760fo. N a 10 000 pudów wytopionego 
bek jednego robotnika na dniówkę wynosił l rub. cynku przypadało robotników: wytapiacze 0,16, 
33 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika- palacze 0,22, ściągacze 0,10, muflarze 0,03, pomoc
mi było 8, zakończonych wyzdrowieniem zupel- nicy 0,16, pozostali robotnicy 0,80, razem 1,47, w 
nem. tej liczbie mężczyzn 1,37, kobiet 0,10. Przeciętna 

Zestawienie danych, dotyczących calego ro- wydajność jednego robotn ika na dniówkę wyrro
ku 1908-go, przedstawia się jak następuje. W r. sila 2,31 pudów cynku; wydajność ta, sprowadzona 
1908 były czynne trzy huty cynkowe. W hutach do rocznej wynosiła 680,15 pudów. Liczba ogólna 
tych było c:tynnych przeciętnie po 50 pieców gazo- ~ odrobionych dniówek wynosiła: wytapiacze 26 484, 
wych i po 7 p ieców prażalnych; piece gazowe za- palacze 36 876, ściągacze 17 198, muflarze 4 805, 
wieraly przeciętnie l 933 mufli. Czynnych ko- pomocnicy 27 214, pozostali robotnicy 136 066 ra-

..., 
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zem 248 643, w tej liczbie dniówek, odrobionych pujących: dla dalszej przeróbki u siebie 211143,75 
przez mężczyzn, było 231 902 i przez kobiety pudów czyli 38;190fo rozchodu i sprzedano 341 671 
16 741. Na l 000 pudów wytopionego cynku pudów czyli 61,81% rozchodu. 
przypadało dniówek robotników: wytapiacze 46,18, Podług kategoryi odbiorców rozchód sprze
palacze 64,30, ściągacze 29,99, muflarze 8,38, po- danego cynku składał się z pozycyi następują
mocnicy 47,46, pozostali robotnicy 237,27, razem cych: kupcom do dalszej sprzedaży_ 4 605,25 pu-
433,58, w tej liczbie dniówek, odrobionych przez dów czyli 1,350fo sprzedaży i pozostałym odbior
mężczyzn, 404,39, kobiety 29,19. Suma ogólna com 337 065,75 pudów czyli 98,650fo sprzedaży. 
z~robku robotników wynosiła (w ~·uhlach): wyta- Rozchód pyłku cynkowego skladał się z pozy
piacze 60 601, palacze _61 907, śCiągacze ~5 248, cyi następujących: na biel cynkową 3,05 pudów 
m':lflarze 7 999, pomocmcy 31 593? poz~stah robo- czyli 0,01% rozchodu i sprzedano 31718,94 pudów. 
tmcy 148 673, ra:zem 336 022, w teJ .sumie zarobek czyli 99 990/ rozchodu. 
mężczyzn wynosil324 339 rub., kobiet-11 683 rub. l ' 0 . . , , 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę Podług kategory1 odbwrcow ro~chod sprze: 
wynosił (w rublach): wytapiacze 2,29, palacze danego . pyłku eynkowego skladał s_1ę z pozyc;y1 
1,68, ściągacze 1,47, muflarze 1,66, pomocnicy następuJących; kupc?m d~ dalszeJ _spr~edazy 
1,16, pozostali robotnicy 1,09, wogóle 1,35. Na 22 977,94 p~dow czyh 72,44 /0 .sprzedaz_y 1 p_?~::0o-1 000 pudów wytopionego cynku przypadało za- stałym _odbwrcom 8 741 pudow czy h 27,b6 /0 
robku robotników (w rublach): wytapiacze~105,67, sprzedazy. 
palacze 107,95, ściągacze 44,03, muflarze 13,95, Podług miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 
pomocnicy 5?,~9, P?zostali robotnicy 259,25, ra_ze~ cynk~ oraz p~łku cynkowego. sklad~ł się z po-
585,94, w teJ hczb1e zarobku mężczyzn 565,o7 1 zycy1 następuJących: w obrębie Krolestwa Fol
kobiet 20,37. W ypadków nieszczęśliwych z robo- skieg o wysłano 109 776 pudów cynku, czyli 
tnikami było 7G. z których 3, zakończone częścio- 32,13% wysyłki i 2 831,34 pudów pył'ku cynko
wą niezdoln ością do pracy i 73, zakończone wego, czyli 8,93% wysyłki; do Cesarstwa wysłano 
wyzdrowieniem zupełnem. 231 895 pudów cynku, czyli 67,87% wysyłki i 

Rozchód cynku w r. 1908 wynosil552 814,75 28 887,60 pudów pyłku cynkowego, czyli 91,07°/o. 
pudów, a pyłku cynkoweeo- 31721,99 pudów. wysyłki. 

Rozchód cynku skladał się z pozycyi r.astę- /. H . 

. Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1908. 
c z o ś ć 

W roku 1908 wytworzono więcej /z a p a s 
(-t) lub mniej (- ), nill: w roku 1907 

y-Wytwór 

Rok 1907 Rok 1908 
Dnia 1!1-go Dnia 1!1-go-

Wytwór pierwszy. 
Surowiec: 
lejarski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-140foMn . 

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

" 78-80 OfoMn 
krzemowy 
krzemowo-zwierciadl any 

Razem 

\

Od pocz&t-

Grudzień ~~ ~~~;' Gr 
grudnia 

p u 

IS2 499 2 698638 
93745712720521 
146978 !235790 

587303 

l 179 

\Od pocz&t- l Od ctocz&tku roku 
grudnia g rudnia 

. ku roku 
Grudzień r. 1907 r. 1908 udz1eń do d. ?l l o 31 grudnia 

grudma 

D ó w \ % J pudów l Ofo \ P u n ó w 

65 626 

797658 
!83 494 

l l l 
822 693 ~- 16873 - 2ol - 1 875 945 - 70 

g866499 j-139799- 'S -2 85-1025 - 22 
21464s6+ 36516 + 25 + go-1666 + 73 

- - - - 5&73°3 -IOO 

'417 - - · + 1417 +-

l )22 -+ 343 + 29 

103 750 232 374 
2 790 993 2 783 6g7 

182 074 717 424 
!22 335 495 593 
28914 I720'J 
20 g84 23 443 
2 o16 4 o65 

28 7!0 25 342 
12 .231 4 935 

- , - - - - - - 3 85o s 63o 

--;-;66 934
1
-r7 243434l 1 o46 778!12 832 s87 -120 156\ - w- 4 410 847 / - 26l 3 295 8s7 4 309 710-
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M6. 

Stare żelazo 
Okruchy surowca 

Wytwór drugi A. 

Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 
Bloki pucHowe 

Razem 

Wytwór drugi B. 
Odlewy surowcowe z kopula
ków i pieców żarowycl1 

·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 pl'askie rów
noboczne . 

Wytwór trzeci. 
Belki żelazne dwuteowe i ko-
rytkowe wysokości ponad 
100 1/l//l 

Szyn y dla kolei konnych i 
Feniks 

Szyny dla dróg żelaznych pa-
rowych wagi 8,32 f . i więcej 

na l stopę bieżącą . l 
Sz!ny kopalniane wag~ n:uiej, 
mż 8,32 f. na l stopę b1ezącą . 

Stal i żelazo plaski e i wszelkie 
handlowe i profilowe 

Stal resorowa i sprężynowa 

• narzędziowa 

" 
cementowa . 

Drut walcowany okrągły i 
kwadratowy w kręgach 

Blacha żela.zna i stalowa gru-
bości większej nad 3 litl/l 

Blacha żelazna i stalowa gru-
bości od 3 mm do ;r.~ 20 wlą-
cznie 

Blacha do krycia dacl1ów że-
lazna stalowa cieńsza od 
M 20 

.?RZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 177 

!03612 899444\ 
3' 9-.JI 355 021 

-· -
, 5844 ry:.673 , 58 

110 553 l 72• 396 

l 6g4 966 24 394 554 

l 
10) 8o6 J 345 893 

9 385 l)..j 123 

l 999 5 253 

.. J! 52 4 757438 - 62o88 
19 33° 401271 - l ~ 61! 

- - --

l 283 769 2 l 266 o83 -300 644 
66830 l 103 720 - 43723 

l 350 599 22 369803 -344 3Ó7 

l 
87 298 l 19 1 872- 18 so8 

l l 
7958 136054- ,l 427 

387 1 8o2 - l Ól2 

- 6o- 142006- r6 

- 39 + 46 2 su + '3 

540405 
127943 

6 100' 6 161 

- 19- 1407075- 6 1 258721 1 6382g8 
-40- 617tYj6-36 302436 236126 

_ 20 - 2 o24 75 1 - 8 1 567 257 ' 88o 585 

154 021- II 152 5 r6 

15- 18069- 12 3 122 

-8~- 3451-66 
l . 5 388 ___ 1o6_

1 

461 + 10J +-
1 
___ 4_9_2_7

1
- 91 ___ 

1 
__ _ 

1171911510657 95749 133018g-21442-18- 180468-12 100423 173724 

104753 + 7 129902 

lO 838 709o62 2385o 308 57' + 13012 +120 - 400 49 1 - 5Ó 152 756 6o 286 

l 485 72279 38865 - l 185 -100 - 33 414 - 46 5 755 3 346 

6 51 I ..j8 53' l - + 42020 +645 l 049 948 

945 98322 3 851 98 287 + 2 906 +308 - 35 - o 15 763 24 384 

645 103 II 017977 692 764 9 874016 + 47 66 1 + 7- l '43 g61 lO l 530 202 l 30I 610 

7679 91 G9s 6 g6o 135 427- 719 - 9+ 43 732 + 48 6633 1 18I 
r89 JOl 

324 152 

18r 342 2683477 142 293 2149 397 -39049 - 22 -- 534 o8o -20 133 595 ;6 125 

6r 026 963 645 58 683 823 197 - 2 343 - 4- I..J0448 - 15 2023-J 38 185 

93 799 71!9 32 11 31 520 659 416-62 279 - 66 - 6ggos -10 34 993 32 88..j 

30844, 412 160 71 555 57' 016,+ 4071 l +1 32 + 1588;6 + 39 27755 83 432 
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Żel azo i stal uniwersalne sze
rokości od 150 do 600 m11t 

włącznie oraz żelazo do wy
robu r ur . 
Obręcze do kół parowozo
wych, tendrowych i wagono
wych oraz kołn i erze walco-
wane , 

Osie parowozowe, tendrowe i 
wagonowe nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i 
wytłoczki od wyrobu obrę

czy 
Razem 

Wytwór czwarty. 
Wyr oby. 

Rury ciągnione spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szy-
nowe 

126 199 17596;8 

261 926 

53 5531 1 010 200 
1 293 262 20 657 468 

63 2) 854784 
107 862 l 397 534 

7 s6ó so018 

14771 277451 

Jiazem · ~:ts7/ 2 579 787 

l 

122085 1722760'- 4 114 

38311 )l I 49 1 ~- 23649 

26063 24'J 109 + 7 5 74 

59 236 
l 

886 142,+ 5 683 

l 277171 18067225 - 16og1 

53630 728 905 - g628 
110 287 l 863 77 1 + 2 425 

3079 46 448 - 4487 

8843 205 o8g - 5 928 

175 R39 2 844 2131 - 17 618 

38 - 329 744 -59 49356 21 793 

+ 41 - 21817 - 8 14 579 18099 

+ 10 ~ - D40j8 12 15096 l6947 

- l- 2 590243 13 2 030 312 l 699726 

-15 - 12) 879 - Ij 59 100 66 239 
+ 2 + 466 237 + 33 221 6g1 330 151 
-59 - 3 57° - 7 3 618 76o87 

- 40 - 72 ~62 - 261 4773 8o66 

- 9+ 264:26 + 10 289 182 480 543 

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

Dnia 31 grudnia r. 1907 Dnia 31 grudnia r. 1908 

" ""' o ~Q 

a " p i e c ó w "» » ~SI 

" o" 
o ..,o 

o·-o« 

Nazwa 

s z 

Wielkie piece . 8 7 
Kopulal<i 14 7 
Gruszki besemerowskie ' 
Gruszki tomasowskie . 
Gruszki tropenasowskie i robertowskie 
Pieco martenowskie 2<; 4 
Piece żarowe; wygrzewalne i sp a walne 49 3 
Piece tyglowe 2 
Piece pudlow e podwójne ó 2 
Piecc ppdlowe pojedyncze 29 4 
Fryszerki 

W grudniu r. 1907 ogólna liczba za-
trudnionych robotników wynosiła 16 885; w gru
dniu zaś r. 1908 liczba ta wynosiła 15 225. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 
na podstawie danych, które nadesłaty następują
ce zakłady hutnicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta CzQstochowa, huta Katarzy
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza w Sosnowcu, Towarzystwo Sos-

"' l " .~ 
·~ 

l ""' a " 
OQ ~ a '" Q -Q " k "' o>, " "' "" " Q 

l 
;- " '" '" » ~~ '" Q cq " o." Q ;tl 

l 
o ""·-

~ ~Q ~ 

t u k 

3 18 7 4 4 l) 
2 23 12 4 2 18 

2. 2 

- 5 34 21 2 6 29 

53 47 3 2 )2 

~ 2 3 
8 2 2 3 7 

33 26 4 30 

nowieckich fabryk 'rur i żelaza w Zawierciu, 
walcownia Milowice, zakłady Starachowickie, Nie
tulisko, zakłady Bodzechowskie, huta Puszkin, 
Chlewiska, fabryka w Niwce, Stąporków, T-wo 
Poręba, Ruda Małeniecka i Siefpia . 

Zakłady Niekłań i K amienn a pomimo wie
lokrotnych upomin ań się o dane statystyczne żad
nych wiadomości nie dostarczyJ::y. 

JH. 
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A n a l i z y w ę g l a k a m i e n n e g o. 
W r. 1908 Centralne Labaratoryurn Cukrow

nicze wykonalo na zlecenie cukrowni naszych 
oraz firm i osób postronnych 104 analizy węgla, 
pochodzącego z kopalń za~lębia Dąbrowskiego, 
z kopalń śląskich, donieckicli i syberyjskich. Prób
ki były brane przez naszych klientów i uzn ane 
za miarodajne, o ile analiza dawata rezultaty 

zbliżone do wartości węgla odnośnych kopalń 
Większość próbek byla brana wedlug przepisów 
Laboratoryum. Ponieważ z większością próbek 
analizowanego węgla robione byly próby kotło
we, analiza więc nasza była kontrolowana przez 
skutek użyteczny kotla, wyliczony z doświad
czeń. 

Poniżej podajemy rezultaty analiz. 

.,; l ' l -~ Popiołu Użyteczna. 

" wartość oya-
~l» o w węglu 

~ łowa węg a 
"~ 

l 
Kop a l nia Gatunek 

Rok 1900 
O o data a.nnłizy ·~ 0.,;.: 

o wil- suchy111 wilgot- l suche-
:-1; -- l go tnym o u ego go 

Zaglębie Dqbrowskie. 
l Saturn kostka II 7 lipiec 7,94 7,37 8,01 6286 6876 
2 Saturn 

" 
22 grudnia 6,04 13,16 14,00 6277 6 717 

3 Saturn 
" 

7 listopada 10.61 12,51 13,41 6137 6617 
4 

l 
Saturn 

" 
31 stycznia 4,22 9,93 10,43 6401 6750 

5 Saturn orzech II - 6,67 13.86 14,85 6028 6499 
6 ::lat urn orzech II 27 listopada 7,46 16:32 17,64 5950 6474 
7 Saturn orzech II 15 grudnia 6,92 14;57 15,65 6009 6495 
8 Saturn p os pólka 9 lipca 8,91 11,72 12,37 5799 6420 
9 Saturn pospółka 6 lipca 8,05 13,07 14,21 5 39 6398 

10 Saturn paspólka 19 paździ er. 5,81 14,93 15,85 5891 o289 
11 Saturn .. pospólka 9 lipca tl,05 13,82 15,03 5736 6286 
12 Saturn - 5 sierpnia 8,07 14,42 15.69 5674 6220 
13 Kazimierz I gruby 11 grudnia 10,61 4,53 5;06 6438 7 266 
14 Kazimierz I gruby 11 grudnia 10,99 4,99 5,60 626 7108 
15 Kazimierz I gruby 11 grudnia 10,13 6.30 7,01 6348 7124 
16 Kazimierz III groby 11 grudnia 11,63 2,01 2.28 6566 7 500 
17 KazimiP.rz III gruby 11 grudnia 10,14 3,32 3,44 6682 7 497 
18 Kazimierz I gruby 11 grudnia 12.32 1,06 1,20 6635 7641 
19 Kazimierz I gruby 11 grudnia 10;72 5.71 6,39 6236 7049 
20 Karol. gruby 11 grudnia 12,79 5,19 5,95 6236 7227 
21 Karol. g r uby 11 g rudnia 12,28 7.45 8,49 6092 7018 
22*) Kazimierz III gruby 11 grudnia 11,37 3.14 3,54 6710 7639 , 
23 G rabocio (Jakób) kostka 7 lutego 10,35 10,89 12,15 5 742 6468 
24 Kazimierz p os pólka 15 g rudnia 8,94 12,95 14,22 "6001 6644 
25 Feliks pospólka 28 grudnia 8,84 12,85 14,09 5973 6605 
26 Kazimierz mial 15 grudnia 10,37 11,85 13,22 5835 6573 
27 K azimierz miał 19 grudnia 9,15 15,31 16,85 5713 6342 
28 Kazimierz mial 28 grodnia 7,84 15,63 16,95 [)823 6365 
29 Kazimierz pospółka 12 lis topada 9,96 10,93 12,13 5905 6498 
30 R e den kostka 7 latego 12,73 R,86 10,15 5559 6445 
31 Kazimierz mial 28 grudnia 9,15 14,19 15.62 5825 6466 
32 Paryż pospólka 31 stycznia 6,00 17,17 18;27 5430 5 13 
33 Milowice gruby 7 grudnia 8,00 7,88 8,56 6407 7012 
34 Grodziec grysik 12 listopada 11,77 6,01 6,81 6185 7081 
35 Grodziec orzech II 12 listopada 6.42 9,14 9,77 6481 6964 
36 Grodziec orzech III 12 listopada 9,86 8,63 9,57 6 169 6898 
37 Grodziec orzech 24 listopada 11,30 12,33 13.90 5 731 6529 
38 Grodziec orzech III 27 maja 11,92 8,54 9:69 5 659 6493 
39 Grodziec miał 22 lutego 10,69 9,52 10,52 5587 6320 
40 Grodziec mial 22 lutego 11,22 9,06 10,21 5 501 6263 
41 Grodziec mial 22 lutego 10,19 9,46 10,53 5 535 6224 

*) Węgiel od 13 do 22 włącznie analizowano na zlecenie Wru-szawskiego Towarzystwa kopalń węgla. 
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42 Grodziec mi a~ 22 lutego 12,03 10,73 11,06 5 391 6200 
43 Grodziec mi a~ 27 maja 9,41 14.15 15,61 5448 6052 
44 Grodziec orzech III 15 grudnia 10,19 17,62 19.62 5644 6345 
45 Czeladź orzech 15 grud~ia 8,57 10,04 10,98 6223 6858 
46 Andrzej 3 .. 22 maJa 7,60 23,22 25,13 4963 5415 
47 Anton i 3 grudnia 6,93 22,26 23.92 5269 5702 
48 Saturn+Milowice . . Kostka II (l : l ) 31 stycznia 4,71 19,48 20;44 5405 5 701 
49 Grodziec+ K azimierz g rysik + pos- 12 listop ada 9,09 1J,08 12,19 6046 6705 

Zaglębie Donieckie. półka 
50 Doniecki 2,31 14,64 14,98 6916 7093 
51 Doniecki 3,25 9,98 10,21 7 270 7 451 
52 Doniecki Anieńska 8 styczn ia 0,44 10,47 10,52 7 398 7 433 
53 Doniecki Anieńska 8 stycznia 0,54 11,93 11,99 7195 7237 

Syberya 
54 Czelabińska gruby 25 maja 16,67 8.66 10,38 5247 6 397 1

) 

55 Sucirżeńska gruby 25 maja 2,87 9,10 9,36 7161 7 3802
) 

56 Kuzia~owska gruby 25 maja 0,75 19,10 19,24 6377 64303
} 

l 

Slqsll 
57 Brandenburski kostka 25 września 2,73 2,65 2,72 7 729 7962 
58 Koenigin Laisengrube pospółka 5 sierpnia 2,89 5,51 5,67 7 406 7 6±3 
59 Koenigin Laisengrube pospółka 6 sierpn ia 2,76 6,32 6,49 7126 7 341 
60 B ran d en burski kostka 23 maja 2,92 3,57 3,67 7 366 7 605 
61 Carolina . 23 maja 6,13 4,20 4,47 6882 7 368 
6.2 Paulusgrube 31 lipca 2,41 9,77 10,01 6835 7 018 
63 Deutschlandsgrube . 11 paździer. 2,73 11,68 12,0 1 6910 7120 
64 KJeofas Erbs 7 listop ada 3,20 7,63 7,81 7173 7 429 
65 Essen . 23 kwietnia 3,70 7,22 7.50 6652 6930 
66 Emmagrube 10;09 8,03 s;9a 6150 6911 
67 Knurow . 18 grudnia 4,!?5 16,07 16,45 6665 6840 
68 Eugenia. 14 grudnia 7,76 9,85 10,67 6461 7051 
69 Koenigshiitte Erbskoble 9 kwi etni a 8,16 10,73 11,90 5967 65±7 
70 Concordia 27 paździer. 2,91 13,86 14,2 G683 6904 
71 Koanigsgrube. miał l maja 4,92 10.27 10,80 6449 6812 
72 Laisengrube . mi a~ 1 maja 3,20 12;46 12,87 6471 6703 

Analizy antracytu i kok s u. 

.,; 
·~ Popiołu w węglu o p:j en U*yteczna. wa.rtość 

d";., " opałowa. w węglu 

~~ o d p 
~ Nazwa P ochodzenie ~ to ... 

O o 

l 
o 

l 
p.~ ~ wilgot-

.,. 'd " wilgo t -
;!; suchym ~ o m suchym 

l 
nym ~ nym 

l 
l 

l l 1 Antracyt . Angielski . 1,44 5,28 5,31 l 86,16 3,15 1,52 7818 7940 
2 /Antracyt . Angielski . 2.28 2,49 2,55 - - 0,90 7 916 8114 
B Antracyt . Rosyjski . - 4;05 1,98 2,07 - - 0,88 7923 8281 
4 Koks. - 1,16 7,09 7,19 89,3 0,87 0,88 7 302 7365 
5 Koks. - 4.83 9,38 9,85 82,26 1.05 0,57 6894 7273 
6 Koks. . W estfa.lski o;a9 9,27 9.28 88,04 o:s4 0,87 7 373 7 402 
7 Koks . . Monachowo 0,93 7,83 7,90 85,58 o;s7 1,48 7 096 7160 
8 Koks. Gottesber g 

Egmontsschacht 0,47 10,86 10,87 85,76 1,14 1,53 7 082 7118 
9 Brykiety wę-

glowe na kopal-
ni Emma . z węgla krajowego 8,68 10,01 10,96 64,07 4,~8 1,33 5906 6520 

10 
" ~ 

7,56 10,94 11,83 65,37 4,17 1,31 6010 6547 
11 

" " 
11,52 6,25 7,06 66,21 4,47 0,67 6146 7014 

12 l " l " l 10,09 8,03 8,93 65,34 4,45 0,94 6158 6910 

l ) Siarki 0,64-0,77. 2) Siar k i 0,81-0,83. 3) Siarki 4,33- 4,56. 

IGa.zeta. Cukrowni c za.) . L . Nowa/zowslzi. 
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J rzegfąa . fiteratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górnicz o=hutnicz 9ch. 

· Sbornik techniczeskich statiej (dodatek do l jest dogodny z tego względu, że daje możność 
Gornozawodskawo Listka. 1908) NQ 6. a) H. Por- umieszczen ia palnika w każciem miejscu, dowal
ter i F . Ovitz. Zawartość i sHrrd części lotnych w nie wy branem. Z drugiej strony w wielu w:ypad
węglu lemniennym pr:z:y różnych temperaturach. kach nie da się zastosować dlatego, że częśc1 spa
Streszczenie pracy, zamieszczonej w czasopiśmie wane topią się pod cizialaniem wysokiej tempera
T/ze journal of the American Chemical Society (r . tury, skutkiem czego wewnętrzna budowa meta-
1908, M 9). Wyniki badań nad różnymi gatun- lu podlega zmianie. Spawanie zapomocą luku 
karni amerykańskiego węgla kamiennego. Bada- Volty doskonale daje wyniki w odlewniach przy 
nia te są bardzo ciekawe z wielu względów a zalewaniu dziur w odlewach. Sposób Thomsona 
szczególniej ze względu na wyjaśnienia najodpo- przeważnie używa się do spawania szyn, rur, dra
wiedniejszych warunków przechowywania węgla tu, lin i t. p. ±) Zastosowa1zie nurlzów w gómic
pod wodą. Badania miały na celu: l) zbadać twie. Tłumaczenie artykulu, zamieszczonego w 
skład części lotnych i zmian, zachodzących w ich czasopiśmie Glitckauj (r . 1908, M 10). 
składzie chemicznym w zależności od ró~nych Gliickauf (1908). NQ 49. a) Be_vling. Ba
warunków; 2) zbadać skład i ilość różnych gazów, rimzia 1zad matervalanzi wybuchowymi bez~ieczny
wydzielających się podczas suchej destylacyi węg- mi. Wyniki badań, dokonanych w chodmku do 
la przy nizkiej temperaturze; 3) wykazać, że w świadczalnym w GelsAnkirchen nad materyala:ni 
wielu wypadkach podczas przechowywania węgla wybuchowymi bezpiecznymi, celem określen~a, 
zawarty w nim tlen wydziela się nie tylko w przy jakiej wadze naboju wybucha 9% -wa m~e 
postaci dwutlenku i tlenku węgla, lecz także i w szanina powietrza i metanu. Ponieważ badama, 
postaci wody a jednocześnie węgiel pochlania dawniej dokonane, wykazaiy, że obecność pyłu 
tlen z powietrza; 4) wyjaśnić, że niektóre gatun - węglowego w takiej mieszaninie zmniejsza jej za
ki węgla wydzielają znaczne ilośei obojętnych palność, próby wykonywane były oddzielnie w 
części lotnych. b) IV artość smoly z węgla kamien- powietrzu, zawieraj ącem bądź metan, bądź pyl 
nego jako 7-R.lytworu ubocznego. c) S. Auerbach. węglowy. Do materyałów, zapalających _gaz wy
TVynilzi stosowania 71taszyn wrębowych przy odbudo- bucbowy przy wadze naboju, wynosząceJ 100 gr, 
wie poletadów węgla lmmiem1ego o z nacz nym upa- należą: dynamit żelatynowy la, dynamit żelaty
dz ie. Próby zastosowania wrębiarek Eisenbeisa nowy I, foerdit I, galareta dynamitowa, foerdit 
w kopalni węgla, należącej do Towarzystwa wy- amonowy I. astralit i fulmenit. Przy wadze na
dobywania rtęci w zagłębiu Donieckiem, prowa- boiu, wynoszącPj 50 gr, zapalają mieszaninę ga
dzone w ciągu dwóch lat, dały wyniki pomyślne. z11 ziemnego z powietrzem: karbonit żelatynowy, 
Wrębiarki te mogą z korzyścią być stosowane dy11amit żelatynowy, nobelit, foerdit, tremonit SI, 
do robót w chodnikach głównych i wentylacyj- dahmenit i dahmenit I . Wszystkie wspomniane 
nych. Praca w chodnikach wypada taniej, ani- materyaly wybuchowe, badane w powietrzu, za
żeli ręczna wówczas, gdy wrębiarka może wyko- wierająceru pyl węglowy, okazały :::ię bezpiecz
nać 35-40 sążni w ciągu miesiąca. Przerosty pi- nymi przy wadze naboju, wynoszące,i 600-800 gr. 
rytu żelaznego wywierają wpływ nieznaczny na Karbonit węglowy okazał się bezpieczny zarów
wydajność pracy wrębiarki. Im węgiel jest no w gazie wybuchowym, jak i pyle węglowym 
twardszy, tern większe korzyści przynosi zastoso- przy wadze naboju, wynoszącej 650 gr. b) Bał
wanie wrębiarek Eisen beisa. d) O środkach ostroż- dus. O urządzeniach odpylających w nadre/zs!zich 
110ści, jakie uależv stosować ·w kopalniach, gdz ie ma z a!?ladaclz wvrobu brykiet i wegla brunatnego (pocz.). 
miejsce W}•dz ielanie się ga.au z iemnego. Streszcza- Opis urządzeń do odpylan"ia na drodze su0hej 
nie artykułu, zamieszczonego w czasopiśmie The lub mokrej. c) Wybuch gaau podcz as 'I.!Jierce11ia 
Iron and Coal Trades Review . Dla zapewnienia glębolziego otworu wiertnicz ego. Artykuł będzie 
bezpieczeństwa kopalni należy przedewszystkiem zamieszczony w streszczeniu w N~ 7-ym Przegig
stale i starannie wykrywać szczeliny i dziury, d~t Gómicz o-Hutnicz ego. d) Glówne dane porów
badać s'k!ad zawartych w nich gazów i zalepiaa nawc:e, odnoszq.ce sif! do drobnego prz emystu i rę
te szczeliny i dziury gliną. e) Spawanie metali lwdziel 'I.!J Prusach w latach 1895 i 1907. 
Prądem eleldrycz nym. Istnieją w praktyce dwa NQ 50. a) Berllenkamp. Urzq.dz enia dla wy
sposoby spawania metali prądem elektrycznym. ladowywallia węg·Za, przewożoneg() z apontocq. stat
Sposób Thomsona polega ns, przepuszczaniu prą- Mw (poc?.. ). Opis przyrządów, służących do na
du elektrycznego przez dwa zbliżone do siebie ladowywania i wyładowywania statków: wywroty 
kawalki met alu, których końce skutkiem tego . dla wagonów kolejowych, podnośniki obrotowe, 
rozgrzewają się bardzo silnie. Drugi sposób po· j bramiaste, mostowe. b) Baldus. O urz q.az e11iach 
lega na zastosowaniu luku Volty. Sposób ten odpylajqcyclz w nadre/zskiclz z alzladach wyrobu bry-
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kiet z węgla brunatnego (dok.). c) Pracownia do parowywuja przesącz do suchości i oddziela Si02 
badania materya/ów i jej dzialalność w r.J907. Za- sposobem zwykłym. W przesączu od krzemion
kres działalności pracowni w Gross-Lichterfelde ki, utlenionym chloranem potasu, strąca chrom 
pod Berlinem, dane o liczbie wykonanych prac azotanem rtęci. 
i opis ważniejszych badań. Pracownia zajmuje NQ 51. a) M. Jliiller. Przyczynek do historyi 
się mechanicznem badaniem metali i materyałów roz·woju wytwórczości rur walcowaJ/ych bez szwu. 
budowlanych, metalografią, badaniem smarów, Najstarszy sposób wytwarzania polega na walco
m~teryałów przemysłu włóknistego i analizą che- waniu rur w walcowni dwuwalcowej, zaopatrzo
mlCzną. d) Przemysl górniczo-lwtniczv na Wegrzech nej w rdzeń, umieszczony na.przeci w walców, 
w r. 1906. Ważniejsze dane statystyczne; doty- Walcowanie sposobem Maunesmanna odbywa się 
czące wytwórczości. zapomocą walców leżących na krzyż względem 

N2 51. a) Ber!mzkamp. Urzgdzenia dla wy- siehie, nachylonych i obracających się z jednako
tadowywania węgla, przewożonego zapomocq stat- wą szybkością. Opis walcowni fabryki maszyn 
Mw (c. d). Urządzanie składów węgla. Podno· w Benrath i innych systemów jak Schefela, Brow
śniki. Wyciągi. Elewatory. Kolejki wiszące. na, Briede. Opis systemu walcowania rur w spo
Wagony, wyładowywujące się samoczynnie. b) sób ciągJ:y. b) E Leber. Zastosowanie wlewnic w 
Stegemamt. Ratowilietwa 10 okręgu Wurm-l1tde. O odlewniach (dok.). 
ulepszeniach w organizacyi ratownictwa na pod- N2 52. Streszczenia wybitniejszych prac, za-
stawie praktyki w roku ubiegłym. c) Hasebrink. wartych w czasopismach techni«?znych. 
Osus.zellie i oczyszczenie szybu IV, należqcego do To- NQ 53. a) F. Klo~kmann. Zelaziak brunatny 
warzystwa górliiczego Saar i ,Jfosel pod Karlingen elm'llialny pod Holljeld w Bawaryi. Miałka ruda 
w Lotaryngii. Szyb, wykonany w r. 1862, zost.ał brunatna w Hollfeld powstała jako osad eluwial
wkrótce skutkiem silnego dopływu wody zatopie- ny :;~ wytworów wietrzenia dolomit ów i wapieni 
ny. W ostatnich czasach szyb osuszono przy po- systemu jurskiego. Część żelaza osiadla bezpo
mocy cementowania sposobem Portiera. Opis wy- średnio z roztworu wodnego lub też pod wply
konanych robót. c) F. Tlliess. Węgiel i ruda że- wem działania wapna i magnezyi. Pochodzeniem 
lazna na poludniu Rosyi. Rzut oka na rozwój swem ruda ta zbliżona jest wielce do czerwonei 
przemysJ:u węglowego i żelaznego na południu ziemi dolin Krasowych, boksytów poludniowo
Hosyi. afryka1'lskich i grochoweowych rud jury szwaj-

Stahl und Eisen (1908). N2 50. a) H. Bo- carskiej i lataryns]riej. Opis warunków geolo
nikows!ey. Pm1.st·wo i kartele. Uwagi, dotyczące gicznych. Wyniki rozbioru chemicznego z pię
projektów, odnoszący~h się do kontroli i oddzia- ciu szybów poszukiwawczych wykazują zawartość 
ływania rządu na bieg spraw syndykatowych. żelaza w rudzie od 36 do 43% i małe ilości man
Według autora wszelkie wystąpienia przeciwko ganu, wapna i fosforu. Składników szkodliwych 
kartelom wynikają z obaw agraryuszów, że Niem- jak siarka, miedź, arsen i cynk nie znaleziono. 
cy stają się coraz bardziej krajem przemysłowym. J b) K. Goldschmidt. O usuwaniu cyny z odpadków 
Wszystkie projektowane środki przeciwko karte- blachy biatej i ekonomiczne znaczenie tej ga[fzi prze-
1om, mające na celu kontrolę ze strony rządu, 1 nzystu. Elektrolityczny sposób usuwania cyny z. 
są zdaniem autora bezskuteczne. b) E. Leber. Za- odpadków blachy białej, będący w powszechnem 
stoso'l.Mitie 7'1Jlewnic w odlewniach (c. d.). Sposoby zastosowaniu do ostatnich czasów, jest bardzo 
hartowania. Otrzymywanie odlewów o budowie kosztowny a przytern nie daje pewności, że żela
drobnoziarnistej. Usuwanie dziur gazowych i zo zostanie zupełnie pozbawione cyny; zwykle 
osadowych. c) Rohland. Wplyw ele!etrolitów na bowiem 0,05-0.1% cyny na nim pozostaje. Spo
tężwie cementu. Obecność niektórych soli, jak sób Lambottea, oparty na działaniu chloru, daje 
chlorku glinu, siarczanu glinu i alunów w wo- w rezultacie żelazo, silnie zniszczone przez rdzę 
dzie, użytej do zaprawy, wpływa dodatnio na skutkiem obecności nadmiaru roztworu wodnego 
szybkość tężenia cementu. Z drugiej strony sól chlorku żelazawego. Sposób Goldschmidta pole
kuehenna, chlorek żelazowy, gips, siarczany że- ga również na działaniu chloru, lecz przy zupel
laza, miedzi i inne, wywierają wpływ ujemny. nej nieobecności wody, wobec czego żelazo pozo
Pod tym względem cement portlandzki zachowu- staje w stanie prawie zupełnie niezmienionym. 
je się podobnie, jak cemm1t żelazny portlandzki. Skutkiem dziaJ:ania chloru na cynę pod wysokiero 
d) S. Zinberg. Oznaczallie 'l.volframu, chromu i ciśnieniem ta ostatnia szybko i ZUJ?elnie przetwa
krzennt w stali clzromowo-'l.voljramowej. Autor po- rza się w chlorek cynawy, znajduJący zastosowa
daje hardzo prostą i, jak twierdzi, dla celów prak- nie w farbiarniach jedwabiu. W Niemczech prze
tycznych zupełnie dokładną metodę oznaczania rabia się 75 000 t odpadków rocznie, co daje 
wolframu, chromu i krzemu. Autor rozpuszcza 1500 t cyny wzglęnnie soli cynowych; jest to 
stal w rozcieńczonym kwasie solnym a następnie 110% ogólnego spożycia cyny w Niemczech. 
dodaje kilka cm3 stężonego kwasu azotowego ce- 1909 N2 l. a) H. Ortmann. Sprawozdanie z 
lem utlenienia wolframu na W03 . Po odsączeniu 

1 
badm't nad zużyciel/l sity w walcowniaclz. Odczyt,. 

osadu, zawierającego wszystek wolfram, autor od- · wygloszony na zebraniu Towarzystwa hutników 

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



J\2 6. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 183 

niemieckich w grudniu r. 1908, zawiera wyjątki l wie hutnictwa i rafinacyi niklu. F. N. Flynn. Sto
z obszernego sprawozdania komisyi, zajmującej sunki metaluYgiczne w Cobalt. Dalszy ciąg stu
się badaniami nad spożyciem siły w walcowniach. dyów nad rapyonalnem przetapianiem złożonych 
Badania dokonane zostały nad sześciu walcow- kruszców w Oobalt. Korespondencya z Transwaalu. 
niami, poruszaneroi prądem zmiennym lup sta- D. 23 stycznia r. 1909. Edward Aslzmead. 
łym; w tej liczbie znajdowały się dwie walcow- Sprawozdanie o towarzystwach akcyjnych górniczych, 
nie dwuwalcowe dla żelaza sztabowego, dwie zmrejestrowauych w rolm 1908. Ogólna suma kapi
trójwalcowe dla szyn kopalnianych i dwie zwrot- 1 tałów zarejestrowanych w Londynie towarzystw 
ne. Badania miały na celu określenie spożycia l górniczych w roku 1908 znowu zmniejszyła się 
siły przy walcowanitl różuych profilów, u względ- 1 w porównaniu z rokiem poprzednim, wynosiła 
niając przytern temperaturę i wytrzymałość me- bowiem 22 325177 f. szt., co zresztą było do prze
talu na ciągnienie. b) Badania nad nasiqkliwościq 

1 

widzenia wobec złego stanu rynku metalowego, 
kollsu. N a podstawie szeregu prób autor przeko- który musiał podziałać pow->ciągli wie na publicz
nal się, że nasiąkliwość koksu, rozżarzonego i po- ność do dalszego umieszczania kapitałów w przed
grążonego w wodę zimną, jest 3-4 razy wyższą, 1

1 

siębiorstwach górniczych, zwłaszcza takich, któ
aniżeli koksu zimnego, pogrążonego w wodę go- rych polem działania ~>ą odległe kolonie lub obce 
rącą. Koks, zwilżony pierwszym sposobem i po- ~ państwa; to też właśnie t.e kategorye przedsię
z~stawiony w becz l~ ach z przedzi~raw~onemi dna- biorstw wy kazu~ą naj większe zmniejs~enie s~ę 
m1, po 72 god. trac1ł około 2 ~~ w1lgoc1. W skrzy- przypływu kap1tałn, podczas gdy um1eszczame 
niach, zbudowanych proporcyonalnie do wymia- l kapitałów w nowych towarzystwach, działających 
rów wagonów koksowych, strata wynosiła około w samej Anglii, powiększyło się w porównaniu z 
30fo. rokiem poprzednim i wyniosło 7 488 920 f. szt. 

NQ 2. a) T. Ehrhardt. Stare i nowe sposoby wobec 6162 750 ±. szt. \V roku 1907. Zwiększył 
ladowa11ia !wpulalców. Ładowanie ręcznie i mecha- się również przypływ kapitałów angielskich do 
nicznie. b) O. Vogel. Cynowa11ie przedmiotów me- Rosyi, gdyż zarejestrowano w roku sprawozclaw
talow_vc/z dawniej i dziś. Autor ze s ta wił wiado- czym około 9 000 000 rubli na towar:-.;ystwa gór
mości o różnych sposobach cynowania, praktyko- nicze, działające w Rosyi Europejskiej i 25 000 000 
wanych w różnych epokach. c) C. Geiger. Spo- rubli na takież towarzystwa z działalnością w By
strzeżenia nad procesem kopulowym pr,gy .zastosowa- beryi. F . • V. Flywz. Stosuuld metalurgiczne ·w Co-
1lŹtt lcoksu suchego i wilgotnego. Na podstawie balt (dole). /{orespondencye :::e Stanów Zjednoczo
licznych analiz gazu, branego z kopulaka w róż- nych. Korespondencye z Australii. Sta1l kopalnic
nych okresach topienia, okaza~o się, że ilość dwu- twa zlota ·uJ Rosy i w lw/zcu r. 1908. Obecny stan 
tlenku węgla w gazie wylotowym jest większa jak i widoki na przyszłość kopalnictwa złota w 
wówczas, gdy użyty zostanie koks wilgotny. Ko- Rosyi są wcale nie pocieszające. J nż od 10 lat. 
rzystniej zatem używać w procesie kopulowym statystyka urzędowa wykazuje stale zmniejszanie 
koks wilgotny, gdyż strata ciep~a, zużytego na się zawartości złota w przemywanym piasku, rów
odparowanie wody, jest mniejsza, aniżeli ta stra- nież liczba zajętych w tym przemyśle robotników 
ta, jaka wynika z niezupełnego spalania węgla. od szeregu lat stale zmniejsza się. Jeżeli zaś 
d) Elektryczue mns.r:IJIIlJI do bejcowania blach. Opis ogólna wytwórczość złota w Rosyi, aczkolwiek 
maszyn, zbudowanych przez fabrykę w Benrath. waha się, jednak nie wykazuje w równej mierze 

TV. K. sta~ego upadku, zawdzięcza się to jedynie zarro-
The Mining Journal. D. 16 stycznia r. wadzeniu astatniemi laty ulepszonych sposobów 

1909. Korespondencya z Australii stwierdza kilka i maszyn. N owych terenów złotonośnych do
nowych odkryć miedzi i opalu. W Broken Hill tychczas nie odnaleziono, ani w Rosyi europej
strejk staje się coraz groźniejszy; kopalnie i huty skiej ani na Syberyi, gdyż te, o których od cza
są formalnie oblężone przez strejkujących robot- su do czasu wspominała prasa, bądź okazały się 
ników, rury wodociągowe zostały zburzone dy- bezwartościowymi, bądź są one jeszcze tak mało 
namitem. Zachodzi ohawa, że dłuższe trwanie zbadane, że nie da się o nich nic powiedzieć; 
strejku odbije się na rynku ołov:-ianym i cynko- niema więc, żadnych widoków na powiększenie 
wym. Alex. Gray: lrust niklowy. W ciągu ostat- się wytwórczości złota w państwie Rosyjskiero 
nich kilku lat utworzył się stopniowo przez po· w r. 1909. Korespo,zde1zcye ze Szwecyi i Nor?.negii. 
lączenie się głównych wytwórców i właścicieli Metale w r. 1908. Rok sprawozdawczy odznaczał 
rafineryi niklu, trust niklowy pod firmą Interna- się znaczneroi wahaniami cen metali, spowodo
tional Nickei Oorporation. Do trustu tego nale- wanemi nie tyle podażą i popytem, ile spekula
żą Canadian Oopper Oompany, Orford Copper cyą giełdową. Wahania te wynosiły: dla miedzi 
Oompany, Vermillion Mining Oompany, Nickei 161

/ 2 %, dla cyny 211
/ 2 %, dla ołowin 19% i dla 

Corporation of London i Societe Miniere Oaledo- cynku 193/ 40fo. Z wymienionych metali jedynie 
nienne. Zasługą trustu jest, że nie szczędząc miedź osiągnęła średDią roczną cenę, dającą do
kosztów na studya, doszedł on do wybitnych re- bry zysk kopalniom i hutom, jednak widoki na 
zultatów w zawiłej dotychczas i zmudnej spra- rok następny są bardzo niekorzystne, pomimo 
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optymistycznych pod tym względem wynurzeń siarczanu zapomocą kwasu siarczanego i następ
korespondentów amerykańskic.:h oraz pomimo bar- nie wydzielenie metalu elektrolizą . JJetale ·w r. 
dzo znacznego powiększenia się wytwórczości 1908 (c. d.) . W kwestyi ołowiu uderza przede
złota w 1908 roku, co bez wątpienia wpłynie na wszystkiem zupełna niezależność rynków europej
rozwój przemysłu i polepszenie się cen wogóle. Za- skich od rynków amerykańskich, a to z powodu 
potrzebowanie miedzi stoi w ścisłym i prostym sto- wysokiego cła na ołów w Stanach Zjednoczonych, 
sunku do popytu na żelazo i stal, co jest ogólnie które dają dostatecznie ołowiu dla własnych po
przyjętym i wielokrotnie sprawdzonym pewni- trzeb i przywożą jedynie niewielkie stosunkowo 
kiem; otóż zbyt na żelazo znacznie zmniejszył ilości rudy z Meksyku i Kanady. Cena na ołów 
się w r. 1908 w porównaniu do roku poprzednie- w Europie była bardzo nizka i na rynku Lon
go, podczas gdy wytwórczość miedzi w r. 1908 dyńskim, który pod względem cen ołowiu jest 
była większą niż kiedykolwiek i z obliczenia, clo- miarodajnym dla całej Europy, notowano w ~tycz
konanego na tych podstawach, wynika, że w koń- niu, t. j , zaraz po ogólnym krachu metalowym, 
cu r. 1908 znajdowało się w Europie niesprzed a- 141

/ 2 funt, szterl. za l tonnę, następnie cena nieco
nych zapasów miedzi 60 000 t a w Stanach Zjed- podniosła się, a od kwit~tnia prawie stale spadała 
noczonych 56 000 t. Jedynie Kan ada i Meksyk i doszła w końcu .roku do 13 fuut. szterl. W No
zdaje się nieco zmniejszą wytwórczość miedzi, wym Yorku przeciwnie, ceny w końcu roku by
zaś Ameryka F oludoiowa i J apon ia, a głównie ły wyższe, niż w styczniu, a średnia roczna cena 
Stany Zjednoczone zwiększaj ą stale wytwórczość wynosiła 4,2 centów za l funt ezyli nieco więcej 
miedzi; oprócz tego zdaje si ę , że i Afryka w ro- niż 191

/ 2 funt. szterl. za 1 tonnę. Londyńska zaś 
ku bieżącym zacznie grać rolę poważnego wy - przeciętna roczna cena wynosiła 131

/ 2 funt. szterl. 
twórcy miedzi na rynku międzynarodowym, jest Wytwórczość amerykańska według obliczeń urzę
więc obawa dużej nadprodukcyi ze wszystkimi dowych zmniejszyła się w porównaniu z r okiem 
jej zgubnymi skutkami. Wahaniacen cy ny mniej poprzednim o 19000 t podczas gdy wytwórczość 
więcej odpowiadały wahaniom cen mi ed zi, lecz europejska bardzo nieznacznie powiększyła się, 
średnia cena cyny była tak nizką, że bardzo mało przyczem za u ważono w Anglii wzrost za potrze
pozostawiała zysku, a niektóre kopalnie pracowały bowania; brak jednak dotąd p od tym względem 
ze stratą. Kopalnie na pólwyspie Malajskim (skąd dokładnych danych statystycznyc.:h. Ponieważ 
jak wiad omo pochodzi największa ilość cyny), aby niema widoków na znaczne powiększenie się wy
zrównoważy ć nikły zysk na jednostce rudy, za- l twórczości ołowiu, z drugiej zaś strony są pewne 
częly forsować wytwórczość do ostatecznych gra- oznaki zwiększenia się zapotrzebowania, więc 
nic, co jednak nie spowodowało krachu cynowe- przypuszczalnie cena ołowiu nieco podniesie się, 
go, ponieważ właśni e skutkiem nizkiej ceny i łat- zwlaszcza że obecne nizkie ceny srebra nie będą 
wości otrzymania tego metalu przemysł cynowy mogły podnieść się wobec nadzwyczajnych ilości 
nadzwyczajnie si ę rozwinął i zużytkował cały srebra, wydobywanych w CobaJt. Wytwórczość
nadmiar otrzymanej cyny; należy spodziewać się, ołowiu w r . 1907 w poszczegól{]ych krajach wy
że w roku 1909 cer:a cyny cokolwiek podniesie nosiła: 
się, a mianowicie o tyle, żeby zapewnić kopal-
niom skromny zysk normalny. l Stany Zjednoczone 349 000 t 

Hiszpania ISO 000 " 
D. 30 stycznia r. 1909. Ed-ward Ashmead. 

D-wadzieścia pięć lat gó1nictwa. Wykaz kapitałów 
angielskich, wyd anych. w ciągu ostatnich 25 lat 1 

na przedsiębiorstwa górnicze w Ameryce Połud
niowej. Korespo!ldencye ze Stanów Zjednoczonych. 
Korespolldencye z A ustr11lii. Wiadomości z Rosy i. 
Walther Stoeger . Elektroht_vczne otrzymywanie cyn-

ku. Dzisiejszy stan hutn ictwa cynkowego uwa
żać należy jako jedno z najbardziej ułomnych 
procesów metalurgicznych, z powodu dużych strat 
metalu i niemożności przetapiania u boższych rud. 
Przetapian ie w piecu elektrycznym stanowi pe
wien postęp w tej sprawie. lecz również nie od
powiad a swemu zadaniu i zasadniczo racyanalnym 
sposobem otrzymywania cynku jest według auto
ra jedynie sposób elektrolityczny. N as tępnie au
tor w krótkości opisuje niektóre dawniejsze spo
soby elektrolizy cynku oraz powody, dla który ch 
okazały się one niezdatnymi w praktyce, i za
trzymuje się dłużej nad sposobami, których punk
tem wyjścia jest wyługowanie cynku w postaci 

Niemcy 138 000 " 
Australia 96 000 " 
Meksyk 70 000 " 
Anglia . 27 000 " 
Belgia . 25 000 " 
Francya 22 000 " 
Włochy )32 000" 
Kan ada . . . 20 000 " 

Podobnie do ołowiu wytwórczość cynku w
Stanach Zjednoczonych nieco zmni ejszyła się a 
w Europie wzrosła. 

Ceny cynku w r . 1908 doznawały mniej wię
cej tych samych wahań, co i ceny ołowiu, lecz 
ogólnie stały lepiej, niż te ostatnie, i ku końcowi 
roku podniosły się ponacl przeciętną cenę roczną, 
i zdaj e się, że nadal będą podnosiły się, zwłasz
cza jeśli dojdzie do skutku projektowane porozu
mienie się hut cynkowych niemieckich i belgij
skich. 

D. 6 lutego r. 1909. Emest Schmatolla. Opa
lanie gazem generatoro-wym. Autor wykazuj e wyż-

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



.N~ 6. PRZEGLĄD GORNI CZO -HUTNICZY 185 
----------------------------------------------
szość opalania gazem generator owym pod w<.gl ę-~ choł:ka góry . do dna jaru, czyli na głębokości 
dem ekonomicznym i praktycznym nad opalatJiem 1800 stóp. Zył:a ta jest szczeliną gł:ębinową w 
w zwykł:ych palen iskach rusztowych, zarówno w diorycie, nadzwyczajn ie równomiernej grubości, 
zastosowaniu do ogr zewania kotł:ów, jak i do pie- gdyż zarówno w części obnażonej jarem, j ak i 
ców muflowych i metalurgicznych, przyczem wy- w części zbadanej szybami na gł:ębokość do 2 500 
kazuje 30- 50% oszczędności węgla lub brykiet; stóp poniżej dna jaru, grubość jej wynosi od 4 
następnie podaje szereg szkiców praktycznego do 6 stóp . Wypełn ienie żył:y stanowi siny kwaro, 
zastosowania paleniska genf\ratorowego do różne- a zawartość jej stanowi domieszka srebra, zwy
.go rodzaj u kotł:ów i p ieców z regeneratorami nie- kle w postaci siarf'zylm lub bromidu, zdarza się 
co odmiennymi od systemu Siemensa. Bertram jednak i w postaci rodzimej . Przeciętna zawar
Hopkinson. Kierullel< i podzial ciepla w silnil<ach tość wynosi 3 l<g sr ebra w l t kw::trcu, są jednak 
gazowych. Walt/ter Stneger. EleldroliZ}'CZile otrzy- bogatsze pasma, poł:o~one zazwyczaj bliżej stro
mywanie cyuku (dok). W dalszym ciągu opisu powej ściany żyJ'y, w których zawartość srebra 
elektrolizy, mającej za podsta>vę wyługowanie dochodzi do 55 l<g na l t masy żylnej. Odbudo
cynku zapomocą kwas u siarczanego, autor wyka- wa żył:y prowadzona jest wył:ącznie sztolniami, 
zuje, że jedyną słabą stroną oraz powodem, dla- k tórych jest 6 na różnych poziomach stoku góry. 
czego system ten dotychczas 11ie zn alazł: szersze- joh1t Fuller. Kopalnia dyamentó'IJIJ 'l.V Arloansas. 
go zastosowania , byJ'a nieumiejętność poradzenia Opis geologiczny miejscowości w okręgu Pike w 
sobie z manganem, który znajdując się w rudzie, stanie Arkansas, gdzie niedawno zn aleziono dya
jako domieszka choćby w bardzo maJ'ej i lości, menty i obecnie przystępują do urządzenia kc
niezmiernie szkodliwie wpł:ywa na przebieg pro- palrii. J est to pierwsza kopalnia dyam.entów w 
cesu elektrolitycznego. Ohecnie ,iednak trudność Stanach Zjedn oczonych i jedyne miejsce w cał:ej 
ta zostaJ'a najzupełniej usunięta przez p . Łasz- Ameryce, gdzie znaleziono dyamenty w skale ma
czyńs kiego z Miedzianki, Hóry sposób swój opa- cierzystej , tak zwan ym lómberlicie (odmiana pe
tentowal i wykonana przez niego no wi ększą ska- rydotytu) . Ed;vili. Higgins. Nowy l~omill -w Gre
lę próbo elektrolizy ubogich galmanów olkuskich, at Fal/s. Opis budowy ukończonego obecnie naj
zawierających 7 ~ cynku, doskonale udała się . większego w świecie komina huty miedzianej w 
Następn ie autor podaje szczegółowszy opis zasad Great Falls, należącej do Boston Montana Con
i praktycznego zasiosowania systemu p. Łasz- solidated Copper Company. Komin ten ma 506 
czyńskiego. Korespollde11cya z Australii wykazuje stóp wysokości i obliczony jest na 4 000 000 stóp 
wzmożony ruch w kopalnictwie opalów. Kores- sześć. gazów na minutę. 
pondencye ze S lalló .u ZjedllOCZ0711'clt. Opis prze- , NQ 4. D. Harrillgtoll. Roz pyla11ie wody jal<o 
biegu prób nad wynalezionym przez prof. Ewar- ochro11a ·w kopalitiach 'l.vęgla . Pomimo różni cy zdań 
da Finka sposobem metalurgicznym otrzymywa- co do wybuchowości pył:u węglowego rząd stanu 
nia czystej miedzi wprost z kruszcó w pirytowych Uta wydał: nakaz obowiązkowego zraszania pyłu 
w jednym procesie. Wrażenia z Cobalt. Kores- węglowego we wszystkich kopalniach węgla, cho
pondencya !:f Rosyi. ciaż w stanie tym niema an i jednej kopalni, w 

The Engineering and Mining journał. NQ 2. której by wydzielał: się gaz. Prawo to został:o 
Numer ten poświęcony jest wyłącznie statystyce wydane na skutek wybuchu pył:u węglowego w 
za rok ubiegł:y i zawiera dwa działy: pierwszy kopalni, o której od 20 lat wiadomo był:o, że nie 
pod t~·tuJ'em: Wytwórczość metali i 111ineralów 'l.CJ r. wydziela żadnego gazu, oraz na skutek stwier-
1908 podaje statystykę wytwórczości i ceny dzonych kilku ±aktów wybuchu pył:u węglowego 
wszystkich ważniejszych metali i mine!'ałów; dru- w sortowniach. Aby zraszanie kopalni odpowia
gi pod tytułem Gómictwo w Stanach Zjednoczo- clał:o swem u celowi, woda powinna być rozprowa
nych -w r. 1908 zawiera opisy szczegółowe rozwo- clzona rurami po całej kopalni pod ciśnieniem 
ju górnictwa w ważniejszy ch okręgach górni- 4-6 atmosfer, przez co otrzymuje się zupełne 
czych Stanów Zjednoczonych z podauiem map, rozpylenie wody. Rozpylacze powinny znajdo
na których odznaczo ne są nadan ia górnicze. wać się we wszystkich miejscach, gdzie prowa-

NQ 3. H. }. Baroll. KopalJtia i plucz. lla srebra clzone są jakiekolwiek roboty, oraz w chodn ikach 
-w Rio Plata. Szczegółowy opis płuczki, urządzonej przewozowych, a przy dokJadnem rozpyleniu nie 
według ostatn ich wymagań techniki, oraz kopal- doznaje się . żadnych złych wpływów wody na 
ni, należącej do Towarzystwa Górniczego Rio Pla- strop lub belkowanie. N astępuie autor podaje 
ta w Meksyku. Kopalnia leży o 25 mil od naj- opis takiego urządzenia w kopaln i Sunnyside, 
bliższej stacyi kolejowej, do której prowadzi bar- gdzie do zraszania użytkowują dziennie 60 m3 

dzo ciężka droga kamienista przez pasmo górskie wody. Cał:e urządzenie wraz z naczyniem na po
Sierra Madre. Kop alnia ta otwartą została przed wierzchni, pompą, robocizną i rurami, których 
czterema laty i co prawda nie trudno było od- użyto 3 000 stóp bieżących o średnicy 3 cali, l 000 
kryć żył:ę, która właśnie jest przed oiotem odbu- stóp o średnicy 2 cali, 20000 stóp o średnicy 11

/ 2 
dowy górn iczej, gdyż jest ona 0bnażona przez cala i 17 500 stóp o średnicy J 3/ 4 cala, kosztowa
przecinający ją jar na cał:ej głębokości od wierz- ł:o około 7 000 do larów, czyli amortyzując to urzą-

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



186 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNICZY 1909 

dzenie w ciągu 5 lat, wypada mniej niż 1
} 2 centa 

na l t dobytego węgla (wytwórczość roczna 
węgla wynosi około 300 000 t). Obsługa tego 
urządzenia, oprócz przygodnej pomocy przy za
kładaniu nowych lub zmianie kierunku już uło
żonych rur, wymaga stale 4 ludzi do utrzymy

. wania w porządku całego prze>vodu rurowego, 
kranów i rozpylaczy ; doliczywszy więc do amor
tyzacyi koszta utrzymania, naprawy i t. p., otrzy
mujemy ogółem niespełna l c. na 1 t wydobyte
go węgla wszelkich kosztów tego urządzenia. 
joh1t Po·wer Hutclzins . Ro:<Jwój kopalilictwa z tota 
aluwialnego w r. 1908. Charles Baskerville. .lleta· 
Le rzadkie (c. d.). Opis mi n erałów, zawierających 
wolfram. Prace lzomis yi geoiogicznej Stanów Zjed
nocz onych w r . 1908 . William Pldllips. Srebro w 
South Lorraine. Geograficzny i geologiczny opis 
miejscowości South Lorraine w Kanadzie, poło
żonej o 6-7 mil na południowy wschód od Co
bałt. W miejscowości tej odkryto niedawno sze
reg żył kruszcowych, podobnych zupełn i e do żył 
w Cobalt zarówno pod względem charakteru i 
zawartości żyl (srebro w kalcycie) jak i gatunku 
skały otaczającej. Z wiosną r. b. rozwinie si ę 

Kronika 

tam prawdopodobnie gor a1czkowy ruch poszuki-
wań górniczych. A. B. 

Monografia zagłębia węglowego Krakow
skiego. Część I. Monografia uprawnień górni
czych zagłębia węglowego Krakowskiego. Kra
ków 1908. Nakładem Z wiązku górników i hut
ników polskich w Austryi . Cena (za 2 części 
wraz z mapą zagłębia Krakowskiego) 25 koron= 
=10 rubli. Część I zawiera: Zestawienie szcze
gółowe miar górniczych i dziennych w okręgu 
górniczym Krakowskim według stanu z dniem l 
kwietni a r . 1908. Spis właścicieli miar górni
czych i dziennych. Miary górnicze. Miary dzien
ne. Wyłączności górnicze Pozwolenia ogólne. 
do poszukiwań górniczych. Spis posiadaczy wy
łączności górniczych w okręgu górniczym Kra
kowskim według stanu z dn iem l kwietnia r. 1908. 
Zestawienie szczegółowe wyłączności górniczych 
w okręgu górniczym Krakowskim według stanu. 
z dniem l kwietnia r. 1908. Fezwolenia ogólne 
do poszukiwań górniczych. Zestawien ie szcze
gółowe poszukiwawczych pól naftowy ch w okrę
gu górniczym Krakowskim według stanu z dniem. 
l kwietnia r. 1908. 

Sól w Poznańskiem. W Poznańskiem w Międzynarodowy syndykat cynkowy. Bel-. 
pobliżu łomów gipsu we wsi Watno natrafiono gijsko-francuskie huty cynkowe, które nie przy
przy wierceniu na zloże soli, nadające się do słały swoich przedstawicieli na niedawno odbyte. 
odbudowy. S. S. zebranie w Kolonii, zgodziły się obecn ie przystą-

tKohle und Erz) pić do syndykatu, t ak że należy go uważać za 
Najgłębszy otwór wiertniczy. Za naj głęb- doszły do skutku. W edlug Frankfurter Zeitung 

szy otwór wiertniczy uważano dotychczas otwór syndykat został zawiązany d. l styczn ia r. 1909 
w P aruszawicach w pobliżu Rybnika na Śląsku na 2 lata. Syndykat ma ua celu j edynie ustałe-. 
Górnym głębokości 2 003 m . Obecnie inny otwór nie wytwórczości cynku . Wytwórczość ogóln ą 
w tym samym okręgu Rybnickim mianowicie objętych syndykatem hut wynosi 500 000 t, z cze-. 
otwór Czuchów .N~ II, prowadzony przez rząd go 20-25% odpada na wlasne potrzeby hut, a więc 
prusld obok wsi Czuchów, p~·zeszedł tę glęb,okoś?. 400 000 t pozostaje na sprzed aż. W Niemczech 
Był on zaczęty d. 10 grudma r. 1906 przy sredm- nie przystąpila do syndykatu jedynie firma śląs
cy 440 mm i do 19 maja r. 1907 był prowadzony ka Giescbes Erben.. Próby wciągnięcia do syn-. 
sposobem udarowym. Od wspomnianej daty za- dykatu wytwórców amerykańskich nie robiono , 
stosowano wiercenie dyamentowe przy średni cy ponieważ wywóz cynku z Ameryki nie jest oeze-
176 111.1ll, i d. 19 grudnia r . 1908 otwór dosięgnął kiwany w blizkiej przyszłości . Umowa syndyka
głębokości 2156,77 m. przy średnicy 48 111111 na towa opiewa, że powstanie jakiejbądź nowej hu
spodzie. N aturaJ nie, że postępy wiercenia przy ty chociażby z najmniejszą wytwórczością może. 
tak znacznej głębokości nie są takie, j ak w poJda- być powodem ustania umowy. 
dach wyżej leżących. Wszelkie przeszkody w l [Kohle und Erz). S. S. 

s~mem wie~·cen~u, ~ ja~iem_i zawsze trzeba liczyć Ograniczenie woli górniczeJ w Aus tryi. 
się, znacz~Ie w1ęceJ daJą s1ę_ tu odczuwać. Sa~o z Wiednia donoszą, że oczekiwana od dawna no
podnoszeme prz_yrzą~u _zablera. ~kolo ? godzlll wela do austryackiego prawa górniczego została 
czasu: opuszczame zas m~co mmeJ. PoJ~dyncze wniesioną do parlamentu i wywołała w kołach 
pow~zne przesz]~ ody pomimo tak z~~cz_neJ głębo- przemysłu węglowego wielkie poruszenie . W ę
kości udawało <nę dotychczas szczęshwie usuwać. giel zostaje uznany na przyszłość jako własność-

!Kohlo und Erz) S. S. państwa. .Nie dotyczy to istn iejących już kopalń,, 
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lecz ma stosować się do każdego nowego odkry- ~ (za czas od l lipca r . 1907 do 30 czerwca r . 1908). 
cia w przyszłości. Wydobywan ie węgla należy W roku sprawozdawczym T owarzystwo miało 
jedynie do państwa. P r awo wydobywan ia węgla wpływy: sprzedaż wyrobów hutniczych 6 192 295 
pozostaje bez zmiany tylko w oadaniach zatwier- rb., kupony od papierów procentowych, należą
dzonych, natomiast co do nadań zgłoszonych i cych do Towarzystwa 170 848 rb., procenty, pro· 
wyłączności górnic~ych (Freischurf) ograniczenia wizy e i t . d. 129 455 rb.; wydatki: płaca r obotni
są znaczne. Właściciel wyłączności węglowych kom l 334 420 rb., pensya dyrekto ra i urzędników 
obowiązany j est w ciągu trzech lai przedst "J.wić 245 871 rb., asekuracya i utrzymanie majątku ru
dowód i stn ienia węgl a, w pr zeciwnym zaś r azie chornego i nieruchomego 212 896 rb., kupno ma
jego prawo pr zechodzi na korzyść państwa . Dla teryałów 3 231 234 r b., naprawy i odnowienie 
wy~ączności w większośc i okręgów termin ten mządzeń fabrycznych 219 362 rb., podatki rządo
obniżono do t rzec h miesi ęcy . P rawie wszystkie we, gminne i świadectwa handlowe 178 993 rb., 
towarzystwa węglowe mają znaczną liczbę wy- podatki, zapłacone we Francyi l 418 rb., utrzy
łączności i będą zmuszone w następnych 3 latach manie Rady Zarządzającej we Francyi 75 526 rb., 
przedsięwz iąć wiercen ia w szerokich r ozmiarach, na polepszenie bytu pracujących, wydatkowane 
aby u n i knąć str aty swego pr awa. Dla towarzystw niezależnie od rezultatów przedsi ębiorstwa, 86 975 
węglowych wn iesiona do par iamentu nowela w rb., ofiary na cele dobro~zynne 16 4 rb ., utrzy 
razie jej zatwiel'dzenia i zam iany na prawo ozna- manie szpitala. apteki i utrzymanie rodzin robot
eza ogran iczen ie ich rozwoju w p rzyszłości . T o- niczych 39 730 rb., wydatki ogólne, przejazdy, 
warzystwa te nie będą mogły rozszerzać się, na- pocztowe, opłaty stemplowe i t . d. 171 090 rb., 
bywać nowe kopalnie, najwyżej zaś będą mogły poszukiwanie pokładów rudy żelaznej 1 001 rb., 
dzierżaw ić od rządu nowe złoża węglowe. Mniej budowa i powiększenie domów mieszkalnych 35927 
dotknięty tym projektem zostanie przemysł rb. , odliczenie na rzecz Rady Zarządzającej 59 360 
brunatno -węglowy czeski, natomiast bardzo od- rb.; T owarzystwo w roku sprawozdawczJ m otrzy
czują towarzystwa węglowe w zagłębiu Moraw- mało 596111 rb .. które postanowiono podzielić w 
sko·Sląskiem . I stn ieie tam bowiem wielka liczba sposób n astępujący : 11a dywidendę od G 600 akcyi 
wyłączności i towarzystwawęglowe chcąc j e wy - kapitału 61 875 rb. (oOfo), na dywidendę od 12 600 
zyskać muszą rozwinąć ogromną działaln ość mier- akcyi (G 600 akcyi kapitału i 6 000 akcyi dywi-
niczą. S. S . dendowych) 472 500 rb. (7 1

/ 20fo) na umorzenie ak-
(Kohle und ErzJ . cy i 30 000 rb., pozostałe 31 736 rb. postanowiono 
Nowe taryfy kolejowe na przewóz węgla przen ieść na rachunek zysków i strat, w roku na

kamiennego. W M 2 062-im Zbioru taryf rosyjsl.·ich stępnym . Stan czynny bilansu skladał się z po
dróg żelaz11yclt pod nazwą taryfy M 7 409 oglo- zycy i następujących: wkfad Plemiannikowa i S -ka 
szoną została "taryfa ogólna na przewóz ładu n- 2 241 315 rb., gotówka w kasie 7 718 rb., rachun 
ków drogami żelaznerui w R osy i, część V, zbiór ki bankowe 291632 rb. , rosyjska renta państwo
taryf na przewóz ładunków węglowych" z termi- w a 348 098 rb., za wartość portfelu 3 225162 rb., 
nem wprowadzenia jej od dnia l (14) marca r . dłużnicy 2 827 384 rb., zapas materyał'ów i wy-
1909.*) 8kutkiem niezachowan ia p rzez odnośne tworów 1696 900 rb; stan bierny: kapitał akcyj 
władze rosyjskie w terminie właściwym pewnych ny 2 353 380 rb., kapitał' zapasowy podług usta
potrzebnych formalności nowa podniesiona taryfa wy 620 009 rb., kapitał zapasowy na dywiden
mogłaby być stosowaną do przewozu węgla · za· dę 414 248 rb., umorzenie kapitału akcyjnego 
granicznego dopie ro od końca maja r . b. a prze- 2 247 235 rh, kapitał' obrotowy dodatkowy 223933 
to od połowy marca do końca maja węgiel był- rb., odliczenia na gwarancyę szyn, na długi wąt
by przewożony u nas podług dwóch taryf: kra- pliwe i na przebudowanie wielkich pieców 750 000 
jowy podług nowej wyższej i zagraniczny podług rb., kapi tał' zapasowy na wypadki nieprzewidzia
dawnej niższej . Uważając tego rodzajuzjawisko, ne 500000 r b., wierzy ciele 2837 948 rb ., niepod
jako wielce szkodliwe dla naszego przemysłu i niesiona dywidenda i umorzone a kcye 95 345 rb., 
handlu węglowego, Rada Zjazdu przemysłowców zysk w roku sprawozdawczym 596 111 rb. H.. 
górniczych Królestwa Folskiego podjęła starania Spożyci e węgla kamie nnego podług ro-
o odroczenie terminu wprow adzen ia nowej tary- dzaju spożywców na kuli ziemskiej wynosi: 
fy do tego czasu, dopóki nie będzie ona mogla 
być stosowaną do węg l a zagraniczneg o. Starania Spożycie własne kopalń 7°/o 
Rady Zjazdu odniosły skutek pożądany. S. Zakłady metalurgiczne 40" 

Bil'ans Towarzystwa akcyjnego zakładów Drogi żelazne i tramwaje 10" 
hutniczych Huta Bankowa. W ;M 6 Wiestili/za Spo~ycje domowe 15 " 
Finansow, Promys.<Ilen!losti i Torgowli z r . 1909 żegluga parowa 5 " 
ogłoszony zos tał bilans Towarzystwa akcyjn ego Zakłady gazowe 5 
zakladów hutniczych Huta Bankowa za rok 1907/8 " 

Elektryczność l " 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1900, .y, 5, str. 148-150. Różne gaJ'ęzie prze m yslu 17 " s. 
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Wytwórczość cynku 
r . 1908.*) 

na kuli ziemskiej w 
Tonny metryczne pudy 

Belgia 
Prowincye Nadreńskie 
Śląsk pruski 
Francya i. Hiszpania 
Anglia 
Holandya 
Austrya. i W~ochy 
Królestwo P olskie 

Razem Europa 
Stany Zjedncczone Ameryki 

Pólnocnej 
Australia 

165 019 10 Oo6 159 
73 203 4 465 383 

143 672 8 763 992 
55 819 3 404 959 
5± 473 3 322 853 
17 257 l 052 677 
12 761 778 421 
8 841 539 30 1 

531 045 32 393 7 45 

189 941 
l 087 

11 586 401 
66 307 

W ogóle 722 073 44 046 453 
H. 

Postępy w analizie materyałów opało
wych. Oz11aczam:e 'l!IJilgotności. Zazwyczaj mate
ryaly opalowe ogrzewamy w powietrzu do 100-
11000. Pociąga. t o d ~ojakiego rodzaju błędy : 1) 
na skutek rozkładu 1 u chodzenia części lotnych 
i ~) z powodu utlenienia np. pirytu w węglu ka
mHl~ny~. To też pr óbki susz~nej nigdy nie 
udaJe. się dopr?wad ~1 ć . do. staleJ wagi. Błędów 
pow.yzszych umka się, Jeśli. s~szyć '': próżn i , jak 
radz1 F . BALLNER, ponad pięCJotlen lnem fosforu · 
suszenie 4-6 g próbki, star annie sproszkowanej' 
wymaga okolo 24 godzin czasu . Metoda o·odn~ 
poleceni.a "'V pra.Jrts:ce. Jeśli suszyć tylko po n ad 
P 20 5, me w prożm, rezultaty wypadają o wiele 
niższe; tak samo, jeśli suszyć w suszarce w 115o 
lub w próżni ponad H 2S04 • 

, . 5_ubstanc:ye lotne w 7Vfglu. Zależnie od szyb
kosCI 1 rodzaJ u ogrzewa ma. tygla, od mialkości 
węgla i od zawartości wilgoci, TÓżnice bywają 
dość znaczne: dla węgla kamiennego 3- 4%, dla 
węgla brunatnP.go nawet 250fo; ~·óżnica pochodzi 
ze strat mechamcznych; cząstki węgla porywane 
są przez szybko uchodzące gazy. SoMf.:RMEIJO.R uważa 
za kon ieczne węgiel, zwłaszcza bnlllatny, OCYrzewać 
z~olna i ostrożnie w . ciągu 4 ~in ut, 

5 

dopóki 
w1ększa część substancplotnych me zostanie ui'u
nięta; później dopiero ogrzać pełnym płomieniem. 

Popiól,. pozostały w łódeczce po anal izie 
eleJ?entarneJ, waży_ v:rięcej, n~ż po z\-:yHem spa
lemu w t.yglu; rozmca wymka z mezupełnego 
wypędzema 00 2 z węglanów ziem i metali alka
licznych; jeśli łódeczkę przepalić, ciężar polJiołu 
spada wtedy do wartości zwykłej . 

Kalorymetr Rauppa do mierzenia 'lvartości opa
lowej xazów \~yróż~lia się prostotą i taniością, 
ale stosować się .daJe tylko wtedy, gdy chodzi o 
rez~ltaty p~·zy ~hżone. Kalorymetr składa się z 
cyln;dra. m1~dz1ane~o o :nasywnej części dolnej, 
w gorne.l zas pusteJ tkw1 termometr z podziałka 
co 1/10~; P?d cylinder podstawiamy plomień ~ 
pewn&J śClśl~ <_)Znaczonej wysokości i mierzy
my czas, w Jakim temperatura podniesie się o 
10°. Z czasu za pomocą tablic wyliczamy war
tość opalową gazu, zasilającego płomień. T abli
ce zestawia się za pośrednictwem gazów o zna
nej wartości opalowej. Kalorymetr powyższy 

*l Przeglo.d Górniczo -Hutniczy, r.l908. M7, 197 ), ~tr. 208. 

został opatentowany . 
Podsiarc.syu sodu Na25?04 w analizie CYazo-. 

wej rlo pochłanian i a t lenu.- O wiel kich zal~tach 
podsiarczynu r eferuje H. l!'RANTZEN. Reakcya idzie
w myśl równan ia: 

. N a2S20~+ O+ H 20 = 2N aHS0 3 , 

czy h l g podsiarczynu pochlania około 64 cm3 tle
nu. Przewaga jego ponad alkalicznym roztwo
r em pyrogallolu leży w taniości , w mo7. liwości 
pracowania .z roztworami słabo alkalicznymi, a 
z~vłaszcza .J .edn~ko.wa . zdolność ~bsorbcyjna za
rowno w mzszeJ, Jak 1 w wyższeJ temperaturze·. 
w porównaniu z amoniakalnym roztworem tlen~ 
ku .m ied zi aweg? ma przewagę w razach, gdy w 
~az1e zawar.ty Jest tlenek węgl a. Sposób użycia 
JP.st następuJący : 50 g podsiarczynu rozpuścić w 
250 on3 wody z 40 cm5 r oztwor u N aOH (500 g 
~aO~ w 700 cm3 wody) i roztworem tym napel
n_Ić P.Ipetę _HEM:LA, w któr ej umieszczono rurkę z 
siatki .drucian~]; w o~work.ach siatki pozostaje 
tyle. meczy, ze w r azie mezbyt dużej zawar
t~śc~ tlenu . wystarcza 5 minut do jego pochlo
męcia. Bmreta BuNTEGO wymao-a roztworu bar
dziej rozc i eńczonego: 10 g Na2S:04 w 50 cma wo
dy+50 C/11

3 10% -wego NaOH; do calkowiteCYO 
usunięc i a tlen u wystarcza 3-mi n u to we kłócenie~ 

. c.02 w gaz ach spalenia . Małe jego ilości nie. 
da~ą s i ę oznac~ać zapomocą przyrządów absorb
?YJ nycli z lugi~m żrącym. gdyż przy rost wagi 
Jt~st w tym r azie tak mały, że mógłby spowodo
wać znaczne nawet błędy. FARLANE i GREGORY 
proponują więc puszczać gazy spalenia. przez mia
nowaną wodę barytową, którą po odsączeniu od 
B~00:1 odmianowują ~/19 n . H 2S01 , a dl a pewn o
ści . Ba003 prz:miemaJą w BaS04 i jako taki 
wa.zą . Autorowi.e l~odaJą zar azem opis przyrzą
d~Iku do !1apelmama, pochłan i an i a, f iltrowan ia i 
m1anowama w powietr zu, pozbawianem absolutnie
dwu t len k u węgla . 

Zawartoś~ wodoru w tlenie do spale1i lwlovy
metr_vc;-:1~yc ~z J es~ powodem błędu w oznaczeni LL 

w~rtos?I CieplneJ materyalu opalowego. By zna
lezć wiel kość błędu, GRAEFF. umyś l n i e dodawal 
pewne :i l?ści (1-4~/0) wodo1.·u do t lenu i mierzy-l 
skutek Cle.plny ole.JU o znanej wartości cieplnej .. 
Okazafo się, że co każdy 1°/o dodaneCYO wodoru 
skutek ten . zwiększal s i ę mn iej więcej

5 

o 180 cie
płostek, t . J. o 1,8°/0 r zeczyw istej wartości cieplnej 
wodoru. GRAEFE wypr owadza stąd poprawkę, mno-. 
. l . 100 
ząc zna ez10ną wartość opalowa przez-::;-:-;:.."..--:-:--=--

. · 100 +1,8x' 
gdzie x oznacza proc~'mtową zawartość wodorU;. 
w tlenie . , Naturalnie, ~dy nie chodzi o zbytnią 
dokład noś?, n.P· :v pomiarach techn icznych, l Of0 
wodor~1 m~wiellne ma znaczenie; bląd wyn ikły 
wyu?s1 0,4 /0 • Tak mala wydajność kalor yczna 
domieszanego :vodoru tem się Humaczy, że gazy 
P.alne, zn~c~me tlenem rozrzedzone, nie spalają 
si.ę całkowi?Je. Susow dowiódl tego doświadczal
me na rozlicznych gazach palnych i na wodorze. 
Wobec powyższeg.o poprawka BERTHELOTA, spowo-. 
dow~n.a zawartoś~1ą .w.odoru w tle.nie, musi być: 
zmmeJszona conaJmnieJ do 1/5 ::weJ wartości. 

Chemik Pol•ki. 

Wydawca: Rada Zjazdu !: p rzemysłowców górniczych Królestwa Po lskiego. Redaktor M ieczysław G rabiń s ki. 
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