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~ 8 (122 ). Dąb rowa, dnia 15 l{wietn ia r . 1909. Tom VI. 

W r. 1908-ym pojawił się szereg artykułów Poszczególn e pokłady węgla są rozmaitej 
pióra p. LuciUsA W . MAYERA, opisujących niektó- grubości lecz rzadko dochodzą do 3,8 m grubości; 
re poważniejsze kopah1ie węgla w Europie. W zwykle jednak okazuje się potrzeba odbudowy
liczbie tych artykułów są opisy dwóch kopalń, wania kilku poldadów razem z przedzielającemi 
które, stosując >:ię do miejscowych warunków, je warstwami piaskowca i łupków, tak że ogól
wyrobiły u siebie samoistne sposoby odbudowy na grubość odbudowywanego pola dochodzi nie
węgla, znaczn ie różniące się od systemów normal- kiedy do 10 m. 
nych i polegające zasadniczo na tern, że do od- Metoel a odbudowy węgla w Oarmaux jest 
budowy pokładów grubych zastosowano koryta- bardzo oryginalna i doskon ale zastosow ana do 
rzowy system ?dbud_owy, ~tóry_ powszecbn.ie sto-l war~nków_ mi_ejscowych zaleg3;ni~ pokładów ,_ któ-. 
sowany bywa Je~yme do CienkiCh pokładow. · re, pk w1dac z rys . 1, są sllme poprzecwane 

. K o p a J n i a w ę g l a w O a r- · 
m a u x w e F r a n c y i. Miasteczko 
Carmaux w departamencie L e Tarn 
już w wiekael1 średnich znane było 
ze swych pol{ładów węgla kamienne-' 
go. \\. r. 1747·· kopalnie· te nadane 
zostały markizowi de Solages, które
go potomkowie do dziś dn ia są ich 
właścicielami. aczkolwi ek od roku 
1865 są one e.ksploatowane przez To
warzystwo akcyjne pod nazwą Com
pagnie des mines d·e Oarmaux. W r.· 
1906 trzy kopalnie, należące do tej 
grupy, wydały 1110 907 t węgla, osiąg
nąwszy sumę sprzedażną w oblicze
niu na monetę rosyjską 4 826 292 rub
li czyli 4rb. 34 kop. za 1 t. Koszta wy
twórczości wynosiły 3 765 152 rub., 
czyli 3 rb. 38 kop. za 1 t; osiągnięto 
zatem czystego zysku }l6 kop. na 1 t. 

Rys. l przedstawia przekroje geologiczne 
pewnej części wspomnianych nadań; znajdujemy 
w nich 6 wyraźnych pokładów węgla. , które są 
silnie przerośnięte warstew karni piaskowca i iło
łupku, skutkiem czego urobiony węgiel wymaga 
starannego sortowania i płukania. W niektórych 
miejscach strop łupkowy po wystawieniu go na 
zetknięcie z powietrzem przez usunięcie z pod 
niego węgla pęcznieje, powodując . oberwania się 
skały, co stanowi poważne niebezpieczeństwo, ale 
widocznie we Francyi lepiej umieją stosować i 
zachować środki ostrożności, niż gdzieindziej, 
kiedy, jak wiadomo, Francya wykazuje procen
towo najmniejszą liczbę wypadków nieszczęśli 
wych w kopalniach węgla. 

Rys. 1. 

uskokami. Metodę tę możnaby nazwać zwrotną 
odbudową korytarzową warstwami z podsadzką;· 
polega ona n a tem, ?:e pędzi się chodnik główny 
w kierunku upadu pokładu, z bocznicami co 100 
m aż do napotkania uskoku. Przeciąwszy cały · 
pokład (w obrębie uskoków) siecią chodników 
mt poszczególne pola czyli filary (100 X 100 m), 
przystępują do wybierania tych pól systemem 
korytarzowym, poczynając od uskoku i posuwa
jąc się z powrotem, t. j . w kierunku wzniesienia 
pokładu z jednoczesnem zasypywaniem wyrobio
nych miejsc (rys. 2) i, gdzie tylko możliwe, po
starano się o tego rodzaju połączenie pól robo
czych z _szybami, że zarówno urobiony węgiel, 
jak i materyał na podsadzkę dostarczany jest we-
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wnątrz kopalni silą spadku na mieJsce 
przezn aczenia, przy ozem jeden i ten sam 
n aładowany węglem, podjeżdża pod szyb, 

Rys. 2. 

swego l ple t przybierają położenie, wskazane li nią krop
wózek, kowaną (rys. 2), przypierając belkę stropową z 
po wy- niezmierną siłą do skały. Przy dalszym rozwo-. 

ju robót zawsze jeden korytarz jest w 
okresie zasypywania podsadzką , drugi słu
ży jako korytarz przewozowy a w trze
cim urabia się węgiel. Wózki z materya
l em do podsadzki prowadzone są przez 
pochyły chodnik C (rys. 3) do korytarza 
przewozowego, gdzie zostają wypróżnione, 
a następnie, naładowane węglem, kierują 
się do chodnika Y i dalej do szybu wy
ciągowego. N ad mienić jeszcze wypada, 
że korytarz przewozowy oddzielają od ko
rytarza zasypywanego suchym murem ce
lem ochrony toru ud zasypania podsadzką. 

Według powyższego schematu odbu
dowywuja się pokłady od 2 do 4 wt gru
bości, grubsze zaś pokłady odbudowywu
ja się tym samym systemem, lecz w dwóch 
a ·niekiedy nawet i w trzech warstwach. 

ciągnięciu go na powierzchnię 
zostaje _wyładowany i idzie do 
miej s c a, nieraz o l kl111 odległe-

-~---- _-._- _- -: :::-: ,..= -
l l 

go, gdzie urabiają materyal na 
podsadzkę, skąd naładowany 
wraca znowu do kopalni. Sy
stem ten uwidoczniony jest na 
rys. 3, gdzie chodnik Y kończy 
pokład węgla, który w tern miej-
scu przecięty został uskokiem . 
Chodnik X (równoległy do Y ) 
leży zatem, stosownie do kąta 
n achylenia pokładu, o kilkadzie-
siąt stóp powyżej chodnika } i 
jest połączony z nim dwiema 
pochylniami C i D , tworząc tym 
sposobem pole robocze 100m X 
X 100 m. Pierwsze cięcie węg
la prowadzone jest wzdłuż całej 
ściany Y n a szerokość 2,5 m, co 
stanowi pierwszy korytarz. Dla 
bezpieczeństwa stropu, ściany 
n astępnych korytarzy są brane 
nię w linii prostej , lecz stale 
utrzymywane są ustępy U (rys. 
2 i 3), a strop wy branego kory
tarza natychmiast wzmacnia się 
stosownie do potrzeby gęściej 
lu b rzadziej ustawionymi stem
plami, przyozem stemple te usta
wia się pionowo do upadu po
kładu, a oprócz tego dla prze
ciwdziałania usuwaniu się stro
pu zapuszczają w bE:llki stropo
we stożkowato zakończone stemple, 
sze niż poprzednie stemple s. Jeżeli 
usuwa się, to wspomniane stożkowato 
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nieco dłuż- l Rys. 4- 7 przedstawiają sposób odbudowy 
więc strop pokładu 6 metrowej grubości w dwóc~ warstwach 
ścięte stem- po 3 m każda. Po wyeksploatowamu warstwy 
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dolnej i wypelnie.niu próini podsadzką przystę
pują · do wyl.ierąńia warstwy górnej, chociaż nie 
jest koniecznem, żeby warstwa dolna byb w ca
lości wybrana, zanim przystąpią do odbudowy 
górnej. Glówną przyczyną trudności w odbudo-

.A!.'' 
~----- /00.,.,.._ . . 

. ' .. .. 

J. U! 

przechodząc dalej po pochylni k' do przodka gór
nej warstwy n', zostają wypróżnione z materya
lu podsadzkowego i , naładowane węglem, dążą 
do chodnika Y. 

Poza zaprowadzeniem odpowiedniej kom.uni
kacyi dla wózków niema żadnej różnicy w spo
sobie odbudowy dolnej i górnej warstwy pokładu; 
to samo tyczy się też wypadku, gdy dany po
kład urabiany jest trzema warstwami, tylko że 
wówczas nie można przystępować do robót przy 
warstwie drugiej zanim pierwsza nie będzie w ca
lości wybrana i zasypana.. 

Opisany sposób odbudowy z podsa,dzką na 
sucho uprawia się w Carmaux od wielu lat, lecz 
pomimo starannego zasypywania wyrobisk i 
względnie znacznE>j głębokości prowadzonych ro
bót ciawało się odczuwać dość znaczne osadzanie 
powierzchni. Ostatnimi czasy czyniono próby z 
podsadzką mokrą, które dały wyniki dodatnie, 
oraz zauważono znaczne zmniejszenie się osiada
_nia gruntu na powierzchni , wobec czego Towa
rzysr,wo Carmaux zaprowadza teraz system pod
sadzki mokrej we wszystkich swoich kopalniach 
i zd aje się, że jest to pierwszy fakt zastosowania 
podsadzki mokrej do korytarzowego ~ystemu od
budowy węgla. 

Kopalnie węgla Seaton-Delav al. 
Drugi przykład, aczkolwiek zupalnie odmienne
go stosowania odbudowy korytarzowej do grubych 
pokladów węgla, znajdujemy w grupie kopalń 
8eaton-Delaval, polożonych w północnej Anglii 
o 2 mile od N ewcastle, sławnego portu węglowe
go. Poklad, w którym obecnie ześrodkowaną jest 

_ . przeważna część robót, ma 6- 7 stóp grubości, 

- :~,'; z~t~~i~d~~fęz~ 'ba~ddi;.j ~~;;;r;,~~"'j~~~~';: 
~ ~- ·~::~~}.~ "W kopalmach tych stoSUJą do odbudowy zarow-

.P.-..~ jt.o f.;...w. .A:-.fJ no system filarowy jak i korytarzowy; wpraw-
Rys . 4. dzie przy ostatnim systemie koszt wytwórczości l 

. l t węgla wypada nieco większy, niż przy systemie 
wie warstwy górnej, jest konieczność utrzymania filarowym, a t? _z powo?u. znacznie droższej obu
chodników X i Y na poprzednim poziomie ze _dowy drzewneJ 1 ustawlama suchych murów, na
względu na palączenie ieh z szybami i z inneroi ·tomiast wydajnoM robotnik,a zwiększa się w dwój
polami roboczemi, gdzie przeważnie odbywaj 'l się nasób w porównaniu z wydajnością robotn ika przy 
roboty jednocześnie na różnych poziomach warstw. systemie filarowym: dla tego też bardzo chętnie 
Należy więc polączyć chodniki X i Y z systemerp. upi·awiają odbudowę korytarzową, zwłaszcza gdy 
robót w warstwie górnej w ten sposób, żeby chodzi o większą wydajność. Zdarza się nawet 
utrzymać dobrą komunikacyę dla wózków, przy- niekiedy, że w c?.ęściach kopalni, gdzie prawa
wożących materyal dla podsadzki i wywożących dzone są roboty filarowe, nagle zmieniają system 
urobiony . węgiel. Cel ten osiągnięty zostaje przez roboty na korytarzowy· a po niejakim c7-asie zno
wybicie w g órnej warstwie chodników Ie' i h' w wu wracają do systemu filarowego. Dla ochro
odległości 15 111 (w planie pozi or.1ym) od od po- ny chodników głównych pozostawia się odpo
wiadających im w dolnej warstwie równoległych wiedniej grubości filary, poza którymi odrazu za
chodników pochylych k i h. Chodniki te nieko- czyna się odbudowa korytarzowa, posuwając się 
niecznie doprowadzane są do końca pola, lecz od chodnika głównego ku granicy nadania a dla 
mniej więcej w połowie drogi (zależnie od kąta komunikacyi z chodnikami glównymi pozostawia
upadu) połączone zostają między sobą przecinką ne są chodniki boczne, obudowane drzewem i su
g, która przez częściowo zasypany chodnik dol- chym murem. 
nej warstwy k komunikuje się z chodnikiem X, Doba robocza dzieli się na 3 zmiany po 8 
stanowiąc drogę dla wózków z podsadzką, które, godzin. Podczas 2 zmian pracują górnicy, któ- -

/ 
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rzy wybieraj ą węgiel, stawiają stemple w prze
dłużeniu chodnika komunikacyjnego oraz obo k 
przodka roboczego, gdzie bezpieczeństwo tego 
wymaga. Trzecia zmiana pozostawiona jest wy
łączn ie dla tak zwanych k amieniarzy, których 

Rys. 5. 

obowi ązkiem jest przybrać odpowiedn io str?pu w 
w chodn iku komunikacyjnym, wzmocmc go 
dłuższymi stemplami i z urobionej slcały (ze stro
pu) ustawić suchy mur po obu bokach ch odnika 
oraz gdzieniegdzie filary pod strop wy branego 
pola. Filary te nie po wstrzymają wprawdzie 
stropu od osiadani a, to też celem tych fil a rów 
jest jedynie powstrzymanie strop u od raptowne
go oberwan ia się na wi ększej przestrzeni i tym
czasowej ochr ony p1·zod ka. Cel ten zostaje w zu
pełności osiągnięty, gdyż str op obrywa się dzięki 
tym filarom kolej no względnie niewielkiemi ma
sami. Mury, stanowiące ściany chodników, do
brze wytrzymują ciśnien ie stropu, aczkolwiek w 
miej scach, gdzie podkład jest bardziej miękki, 
zdarza si ę tak silne pęcznienie spągu (wskutek 
ciśnienia stropu), że chodnik zostaje w mniej szym 
lub większym stopniu zatkany i trzeba go na no
wo przebijać, co w ciągu is tn ieni a danego chod
nika może kilkakrotn ie powtórzyć się. 

Zachęcony rezultatem różnorodnych badań 
nad szynami stalowemi i przyczynami ich łama
nia się, p. HENRY FAY zgromadził wielki zbiór 
pękniętych sży'n celem zużytkowania ich do do
świadczeń w szerszym zakresie. Do niniejszej 
pracy użytą zosta.ta tylko mata cząstka zebraue
go materyału, a mia nowicie tyl ko ztamki szyn 
stalowych, z a wierające większe ilośc i siarkoman-

Stopień osiadania g runtu na powi~rz chni 
skutkiem takiej odbudowy bez podsadzln bywa 
bardzo rozmaity i zależny główn ie od właściwo 
ści s kał nadkładowych oraz od głębokości, naja
kiej prowadzone są roboty. W · ca~ym szeregu 

Rys. 6. 

l zauważonych pod tym względem faktów znajdu
jemy zarówno wypadki kompletnego osadzenia 
się powierzchni. na calą grubość wybranego p.o
Jdadu, jak i np. taki fakt, że po catkowitem wy-

Rys. 7. 

braniu na głębokości tJ72 stóp pokładu węgla 5 
stóp grubości na przestrzeni 1500 akrów nie za
uważono na powierzchn i żadnych oznak osiada-
nia gruntu. A. B. 

wszystkiem: a) za małą lub za dużą zawartość 
węglika (C), co do pożądanej wysokości którego 
wogóle j eszcze zdania są. podzielone; b) za wyso~ 
ki procent fosforu, który wywołuje kruchość; c) 
siarka, która j a k o FeS (siarczek żelaza) u t rudnia 
wakowanie i wreszcie d) żużel, pod którym moż
na rozumieć zarówno tlenki jak i krzemi any, lub 
też obadwa s kładniki razem. 

ga nu . · 

1 
Różnorodne przyczyny lamania się szyn sta

lowych można podzielić na następujące cztery 
grupy: l ) nieodpowiedni sklad chemiczny, 2) wy
tapianie czyli likwacya, 3) nieodpowiednia obrób
ka na gorąco i 4) pęknięcia podczas walcowania. 
Do pierwszej grupy zaliczyć należy przede-

Dlugi czas twierdzono, iż siarka, jako siar
komangan, przestaje być szkodliwą; FAY nato
miast dowodzi, iż siarkoma ngan jest bardzo kru
chym i z tego powodu w bardzo wielu wypad
kach sz kodliwym składnikiem stali. Okoliczności, 
w jakich ten szkodliwy wpływ uj awnia się, znaj
d?ją. w niniejszym artykule dostateczne obja~
nienie. 

*> Odc"yt, wygłoszony przez p. Henry Fay'a z Bc..stonu na 
zebraniu Towarzystwa. ;rhe American Society per Testing Materials" 
d. 23-27 czerwca., r. 190ts w Atlantic City N. Y. 

O wytapianiu, obróbce na gorąco i rysach 
lub pęknięciach podczas walcowania pisano już 
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tak dużo, iż w mmeJszej pracy wspomina się o 
nich tylko okolicznościowo. 

Pierwszy kawalek, poddany badaniu, pocho
dził ze stopy szyny, która ujawniała znaczne pęk
nięcie. Flaszczyzna złamania była drobnoziarni
sta, okazywala jednak w jednem miejscu dość 
wyraźną budowę włóknistą. Tuż po za pęknię
ciem m atery al został przecięty i odpolerowany. 
W kierunku pęknięcia wid ać było wiele zagłę
bień , kt.óre pod mikroskopem okazały się j ako 
siarkoman g an. N a rys. l widać dokładnie owe 
wklęśnięci a siarkom anganowe. Zupełnie pewną 

Rys. l. 

oznaka obecn ości siarkomanganu są właśnie owe 
już go.lem okiem ~vidzi alne zagłębienia na po
wi erzchni szlifu. Zużel , który także czasem wy
wołuje zagłębienia, wygląda inaczej. Trawieniem 
tej samej próby zapomocą kwasu pikrynowego 
otrzymaJ' FAY budowę normalną drobnoziarnistą, 
co jes..t dowodem, że obróbka na gorąco była bez 
zarzutu. Włóknista część złama nia pochodzi więc 
najwidoczniej tylko z powodu o becności siarko
manganu, co ma tem większe cechy prawdopodo
bi eństw a, że pas w siarczku i pęknięcie co do 
położenia zupełnie zgadzają się z sobą. Już z 
t ego można było częściowo sądzić , iż siarkoman
gan jest ci ałem bardzo kruchem; przypusz,czenie 
to przez dalsze badania potwierdzone zostało w 
całej pełni . · 

Dalsze badania FAY'A obejmują pewną liczbę 
szyn , których stopy ujawniają wyłamania sierpo
wate. Badane próby prawie wszystkie posiadały 
na swej powierzchni ci enką warshvę krucheg o 
metalu, często porysowaną lub popękaną w kie
runku walcowania. Badania pod mikroskopem 
wykazały, ż·e wszystkie te próby zawierały sia r
komangan w postaci długich wyciągniętych pręg 
(rys. 2). • 

Zastan awiaj ącym jest fakt, że przy próbach 
tych wyłamań sierpowatych równolegle do pręg 
siarkomanganowy ch widać też często pręgi ferry 
tu (rys. 3). B ardzo jest możliwe, iż t e ostatnie 
zawierały także siarkomangan, który jednak póź -

niej podczas polerowania metalu został ze swego· 
l.ożyska wyrwany; w każdym r az ie stoją one z 
siarkomanganem w jakimś blizkim choć doty ch
czas jes~ze niedostatecznie wyświetlonym st o
sunku. 

R ys. 2. 

Powodem złama ni a nie mogla by ć n iewła
ściwa obróbk a na gorąco , poni eważ j ak widać z 
rys. 3, przed stawiaj ącego trawion ą próbę teg o sa
mego materyalu, budowa była bardzo drobnoziar
nistą i posiadała tylko małą ilo ść p erlitu bl asz-

. kowatego. Prawdopodobnie najważniejszym po
wodem tych złamań jest wielka ilość siarkoman
gann, co autor stara się dowieść w przeciwień
stwie do zdania SNow'A*), według którego powo
dem wyłamań sierpowatych są pęcherzyki g azo
we i pęknięci a podczas walcowania. Jedn a z 

Rys. 3. 

szyn o bardzo wielkiej liczbi.e owy ch pręg przy
czyniła się specyalnie do wyświetle nia tej całej 
sprawy. .Łeb tej szyny pokraj ano w kawałki, z. 
których każdy okazywal po opoler owaniu smug i, 
występujące jeszcze wyraźniej pod wpływem tra
wienia. Po opolerowaniu łba szyny widać było 

•1 Snow, Iron Age, t. 81, str. 684. 
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tak samo, jak przy wy-żej opisanych wyłamaniach 
sierpo\vatych, zagłębienia, idące w kierunku wal
cowania. Po wytrawieniu kwasem pikrynowym 
ukazały się prążki świecące róż n ej szerokości, 
równolegle do kierunku walcowania. W każdej · 
takiej p1;ążce znajdowal się siarkomangan, zam
knięty w masie ferrytu. Wiadomero było, że złom 
następowal zwykle wzdłuż t y ch prążek; dopie
ro jednak doświadczenia FAY'A dostarczyły ma
teryału do pozn an ia całego mechanizmu owego 
złamania. Bftdacz ten do chodzi do wniosku, że 
owo występowanie ferrytu obok siarkomanganu 
niezbyt głęboko sięgft, pozostając wyłączną wła
ściwością powierzchni. 

Ażeby przekonać się o stopniu kruchości 
siarkomanganu, FAY obciążał szynę w ten sam 
sposób, j ak to ma miejsce w praktyce kolejowej, 
a mianowicie, przytwierdzając stopę szyny obu
stronnie i poddają0 ją ciśnieniu z góry. Linię 
środkową podstawy szyny badano od czasu do 
czasu, aby odkryć powstające pęknięcia. N a rys. 
4 widać, jak pęknięeie powstaje wzdłuż siarko
manganu. Tym sposobem możemy uważać kru
chość siarkomanganu i brak ścisłego związku z 
c;>taczającą . masą stali j ako dowiedzione. 

Rys. 4. 

Badania te wykazały też , i ż w żadnem in
nem miejscu śladów pęknięcia nie było. Przy 
dalszem obciążaniu nastąpiło złamanie wzdłuż 
pręgi siarkomanganu, zanim miało miejsce jakie
kolwiek odkształcenie badanego kawałka. Przy 
zastosowaniu tej samej metody w próbach, bra
nych nie w kierunku walcowania a więc i pręg 
mangan owych, lecz prostopadle do nich, okazało 
się, iż pęknięcie następuje dopiero wówczas, gdy 
próba uległa już pewnemu odkształceniu. 1 

Jednym z n astępnych przykładów był ka-

wałek pękniętej armaty 12-calowej. Budowa me
talu dowodziła wyśmienitej obróbki na gorąco; 
miejsce pęknięcia zawierało jednak wielką liczbę 
cząsteczek siarkomanganu (rys. 5), które z powo-

Ry s. 5. 

du swej kruchości ulatwily pęknię cie . Rys. 6 
przedstawia miejsce, w którem siarkomangan wy
skoczył z zagłębienia i l eży prostopadle do swe
go dawnego siedliska. 

Bardzo szkodliwie oddziaływa obecność siar-

Rys. 6. 

k omanganu na powierzchniach hartowanych, gdyż 
w takich razach pęknięcie rozwija się nie tylko 
przez sam siarkomangan, lecz również i przez 
twardy metal powierzchni, sięgając nawet wgłąb 
miększego metalu, leżącego pod powierzchnią. 
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Bardzo ważny w tym względzie jest fakt, l manganu; dodają jednak oni, że stal z zawarto
że powierzohnia wielkich armat rozgrzewa się ścią do 0,55% siarki daje się jeszcze bardzo do
przez strzelanie do bardzo wysokiej temperatury brze kuć. 
i, ostygając, sama hartuje się. Nie można więc STEAD (l. c.) zwraca również uwagę na nie
dziwić się, ż~ armata, zawierająca większą ilość bezpieczeństwo z powodu krzemianów manganu 
siarkomanganu, nie wytrzymuje zbyt wielkiej obok siarczków manganu i poleca tę kwestyę dal
liczby strzałów, gdyż w zetknięciu się dwóch tak szym badaniom. 
kruchych materya!ów, jak siarkomangan i stal O szkodliwości siarkomanganu decyduje głów
hartowana, uchronić się od pęknięć nie można, a nie tylko kształt, w jakim znajduje się on w że
te ostatnie powiększają się w dalszym ciągu tak lazie. Według ARNOLDA trzeba jednak baczyć na 
dalece, aż następuje złom. to, iż siar~omangan, przecięty równ.olegle do kie-

B a d a n i a d a w n i ej s z e n a d ty m s a- runku walcowania, posiada kształt podłużno-eli
my m prze d m i o t e m. OsMOND i WERTH*) od- psoidalny (rys. 2), podczas gdy te same prążki w 
kryli w r. 1885 n~ drodze czysto chemicznej, że przecięciu, prostopadłem do kierunku walcowa
siarka w stali, zawierającej mangan, znajduje się nia, przedstawiają się jako wrostki okrągłe (rys. 
pod postacią siarkomauganu. W r . 1888 OsMoNn**} 1). Rysunki l i 2 przedstawiają ten sam mate-
opisał badania, które ujawniły, że w tych stalach, ryal. ' 
które' częściowo rozpuszczają się w kwasie solnym, Wrostki w materyalach gotowych, które we 
część nierozpuszczalna zawiera mniej manganu i wszystkich przecięciach podobne są do pokaza
siarki, aniżeli część rozpuszczona. Niezaleinie nych na rys. 7, nie przedstawiają żadnego niebez
od OsMONDA fakt ten zostal stwierdzony przez pieczeństwa z wyjątkiem zmniejszenia ciągliwości. 
s ***) TEADA · . . . . Postać siarkomang anu zależna też jest od 

Jako skladmk mikroskopowy posiada siar~o- rod4aju obróbki na a oraco. W materyalach ku
man gan wedlug prof. ~RN.OLDA barwę golęb.w- t ch z n a · d u· e si o~ w· ostaci mal ch kulek 
szarą; tego samego zd.am a Jest AND~Ews, poda:Jąc fodczas ~dy J w r!ateryalich. walcow!nych przy 
rezu1Ltaty

0
swych b:;tdzan nad*"'~:.Y) namti stalow

1
.emib.. wysokiej temperaturze, si arkomangan widoczny 

E BATELIER l IEGLER . wy worzy l SO 1e 
stale manganowo-siarkowe sposobem GoLDSCHMIDTA 
i potwierdzili badania ARNOLDA, ARNOLDA i WE
TERHOUsE'A*****) oraz STEAD'A. LAws******) potwierdza 
wreszcie spostrzeżenia poprzednio wspomnianych 
badaczów. 

Celem zbad ania, czy siarkomangan posiada 
naprawdę barwę, podawaną przez ARNOLDA, FAY 
wytworzył sobie czysty siarkomangan zapomocą 
strącania sposobem 0LsENA *******)i stopil go w pie
cu elflktrycznym z czystem żelazem w takim sto
sunku, żeby to ostatnie zawierało okqlo 0,08 ?h 
siarki. W otrzymanem ziarnie metalicznem wi
dać bylo istotnie po przecięciu go owe charakte
rystyczne szare kropki siarkomanganowe. 

O właściwościach i stosunku siarki do man· 
ganu LE CHAT!i:LIER podaje następujące dane. Man
gan pochlania wszystką zawartą w żelazie siarkę, 
usuwając ją tym sposobem po większej części. 
Reszta siarkomanganu, pozostająca w żelazie pod· 
czas jego krzepnięcia, znajduje się jako drobne 
ziarnka, porozrzucane w metalu, i wplyw ich nie 
może być większy, niż malych pęcherzyków ga
zu, które w podobny sposób rozproszone są w 
metalu. 

Badając mikroskopowo niektóre stale BRI
NELLA i WAHLBERGA, ARNOLD i W ATF.RHOUSE wskazu
ją, jak bardzo niebezpiecznym może być siarczek 

') Teorie cellula ire d es proprietes de l 'acier. Ann. des 
Mines 18 ). 1885. 

.. , Ann ales des. Mines (8 ). 1888. 
***) Jron an d i::iteel Mag. 9. 105. 

****l Bull. d e l a soc. d' Euc. p. !'industrie nat. sept. 1902. 
*****) Iron and Stee l lnst . 1903. 

*****"' ) Iron an d S t ael lnst. 1907, 94. 
*******) J ourn. Am. Soc, t. '26, 16\!5. 

.~· --~~ :: 5 ,.,: ,:::~·::_~- ~.: ·~· . 
,,. H. · ·.4f' :.,·· ·. _(, ·• · .r 

'· ·, .-.. ~ - · .. ... ..• ,~ ~ .. ' " .. . '•.· .. / .~ . . . . •· ., ~ . , ... . . . ··.·•· 

Rys. 7. 

jest w postaci pręg podłużnych , podobnych do 
tych, jakie wykryto w wyżej opisanych złamkach 
sierpowatych. 

LE CHATELIER dochodzi w swoich pracach do 
wniosku, że punkt topliwości siarkomanganu jest 
wyższy, aniżeli którejkolwiek inn ej części skła
dowej stali, ponieważ jeg o postacie kryst aliczne 
są zawsze bardzo wyraźne . A RNO LD i W ATERHOUsE*) 

*) 'fhe Metallurg ist, 6. 310. 
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potwierdzają spostrzeżenia, którym jednak znowu jego zastosowania. 
LAw zaprzecza. · Niebezpieczeństwu temu według zdania au-

Dokladna znajomość punktu topliwości siar- tora nie trudno jest zaradzić. Naturalnie naj,
komanganu ma wielki wpływ ńa objaśnienie jego prostszym sposobem jest przerabianie stali z bar
stosunku względem stali. FAY określił ·punkt to- dzo małą za;.,vartością siarki. Jednym z najważ
pliwości czystego siarkomanganu, zabezpieczone- niejszych kroków w tym względzie jest pozosta
go przed utlenieniem w piecu elektrycznym, zapo- wienie metalu płynnego po dodaniu ferromanga
mocą atmosfery siarkowodorowej w temperaturze nu przez dłuższy czas w spokoju. Ponieważ cię-
11620C. W stali punkt ten zostaje zapewne jed- żar · gatunkowy siarkomanganu wynosi· 3,96G a 
nak jeszcze obniżony przez rozpuszczanie się man- ciężar gatunkowy stali 6,82, przeto wszystek siar
ganu w wymienionym związku. Ciężar gat11n- komangan wypływa na powierzchnię o ile zosta
kowy czystego siarkomanganu wynosił 3,966. Ba- wimy mu na to dosyć czasu i może być z łatwo
dania te zbijają ostatecznie twierdzenia prof. LE ścią usunięty. Po większej części jednak okres 
CHATELIERA i wyjaśniają postać podłużną wrostków czasu między dodaniem ferromanganu a odlaniem 
siarkomanganowych. l stali w bloki jest bardzo krótki z powodu usilo-

Stal na szyny tężeje przy temperaturze oko- wań zwiększenia wytwórczości. W każdym razie 
ło 1450°C. Jeżeli więc walcowanie ma miejsce im przez dłuższy czas zostawi się metal w s po
przy temperaturze wyższej niż 1162°0, to siarko- koju, tern lepiej oczyszcza się on sam przez się. 
mangan znajduje się w materyale walcowanym W razie niemożności używania wyłącznie 
w stanie płynnym, a poniżej tej temperatury rudy, zawierającej bardzo małą ilość siarki, lub 
jeszcze w stanie plastycznym i dlatego wyciąg:1 zostawienia metalowi dosyć czasu na oddzielenie 
się w kierunku walcowania. Dlatego też stal o się siarkomangan u, jako ostatni środek, podaje au
większej zawartości siarki nie powinna być wal- tor, powtórne przetopienie metalu w ·piecu elek
cowana przy zbyt wysokich temperaturach, gdyż trycznym pod żużlem zasadowym.-
w taki sposób siarJw.mangan może łatwo przyjąć ' 
postać szkodliwą cHa metalu, ograniczając zakres Jerzy Slubicki. 

Szybki rozwój przemysłu węglowego w Ga
licyi w czasach ostatnich zainteresował w wyso
kim stopniu n'ie tylko górników, lecz także sze
rokie sfery kapitalistów poza obrębem Galicyi. 
Rozwój ten dotyczy wyłącznie prawie zagłębia 
Krakowskiego. Ilość wydobytego węgla w za
głębiu Krakowskiem w latach ostatnich wynosiła: 

w r. 1903 . . . . . . 8 155 300 cent. metr. 
" 1904 9 884 300 " " 
" 1905 . 11182 000 " 
" 1906 . 13 036 800 " " 
" 1907 . , 13 669 000 n " 

Wytwórczość istniejących kopalń w zagłę
biu Krakowskiem rośnie więc przeciętnie co rok 
o 2 miliony c. 111.. W zrost w r. 1907 był znacznie 
mniejszy, aniżeli w latach poprzednich, gdyż . 
wskutek braku wagonów na dr. ż. Północnej dwie 
najznaczniejsze kopalnie musiały ograniczyć swą 
wytwórczość. 

Obecnie istnieją w Krakowskiem następujące 
kopalnie: l ) Gwarectwo Jaworznickie, 2) Gali~ 
cyjskie Towarzystwo górnicze w Sierszy, 3) So
ciete anonyme miniere et industrieile w Borach 
(dawna kopalnia Domsa), 4) Gwarectwo Brzeszcze 
i 5) Oompagnie Galicienne des mines w Libiążu. 
To ost atnie przedsiębiorstwo kończy dopiero glę-

bienie szybu, tak że obecnie nie jest jeszcze ko
palnią wytwórczą. 

Nadto istnieją jeszcze w okolicy Teoczyn
ka dwa mniejsze przedsiębiorstwa górnicze węglo
we, które wytwarzają razem około 3'/ 2 tysiąca 
wagonów węgla. Wszystkie te kopalnie wyzys
kują tylko cząstkę naszych skarbów węglowych. 
· Stosunki zagłębia Krakowskiego węglowego 
w ciągu ostatniego dziesiątka lat doznały grun
townego i bardzo zasadniczego przeobrażenia. 
Podczas gdy geologowie byli przedtem przeważ
nie tego zdania, że formacya węglowa, obejmują
ca zakątek północno-zachodni kraju, na południe 
kończy się wraz z Wisłą i że na brzegu prawym 
Wisfy poszukiwania węgla nie rokują wyniku 
dodatniego, stwierdzanem zostało najpierw przez 
zmarłego przedwcześnie d-ra RAPOPORTA, a następ
nie przez innych przedsiębiorców, którzy tereny 
po prawym brzegu Wisły prawami poszukiwaw
czerui dla siebie zapewnili, że formacya węglowa 
ciągnie się znacznie dalej na południe. 

O oznaczenie południowej granicy formacyi 
nie pokusił się po tych odkryciach - żaden z geo
logów, przyznając, że stwierdzić ją mogą dopiero 
wiercenia głębokie, posuwające się coraz bardziej 
na południe . Pod tym zatem względem, pod 
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względem rozciągania się formacyi węglowej na które w części wschodniej Księstwa Krakowskieg o 
południe, posiadamy dziś o tyle zupełną pewność, prawdopodobnie niebawem podjęte zostaną i 
że wiemy, iż granicy jej południowej nie stanowi wówczas dopiero, tudzież po wykonaniu dalszych 
wcale Wisła, lecz jakaś linia do Wisły może wierceń na wschód od Krakowa, przekonać się 
równoległa, od niej jednak na południe znacznie będziemy mogli, o ile słusznem jest zapatrywanie 
oddalona. Oddalenie to musi być istotnie bardzo tych, którzy spodziewają się dalszego ciągu for
znaczne, skoro otworem wiertniczym w Gierał- macyi na wschód od samego Krakowa. 
towicach (miejscowości, położonej na brzegu pra- Seryami prowadzone głębokie wiercenia 
wym Wisły na północny-zachód od Wadowic), wykazały, że w całym szeregu miejscowości, w 
doprowadzonym do głębokości 1040 m, nie prze- bliższych i daJszych okolicach Krakowa, znaj
wiercono formacyi węglowej. dują się bardzo bogate pokłady węgla. l tak na-

Co do oznaczenia granic zagłębia "znajduje- wiercono węgiel: w Młoszowej, Ryczowie, Libiążu, 
my nader cenne wskazówki w ostatnim referacie Regulicach, Harwężach, Byczy nie, Olszynie, Kwa
p. JANA ZARAŃSKIEGO. Pod tym względem zdania czale. w Gi erałtowicac h, Alwerni, . Szczakowej, 
między geologami są podzielone, najwięcej jedn ak K amowie i innych miejscowościach. W ten spo
przyjęło się zdanie, że na wschód od południka, sób stwierdzono istnienie jednolitej, regularnej i 
poprowadzor.ego p_rzez ?-'en~zynek, wytwórcza bardzo potężnej formacyi węglowej w całym za
formacya węglowa JU?. me sięga. Przypuszcza- chodnim kącie kraju. 
nie to oparte zostało na fakcie występowania Wiercenia te prowadziły po części już istnie-
formacyi dewońskiej w okolicy Krzeszowic. jące k opalnie, po części właściciele wyłączności 

Profr ZaRF.;czNY w dziele swem, zawierającero na swoje własne ryzyko i swoim własnym kapi
opis ~eologicz_ny Księstwa Kral~owskiego, ,st~ier- , talem. Wiei:c~nia były prowadzone. prz_eciętn~e 
dza Jednak, ze od tego grzbietu dewon skiego do głębokosCl 800 m. Każde takle Wierceme 
upadają warstwy q;arówno na zachód, jak i na kosztuje około 150 000 koron . 
wschód w tym samym zupełnie porządku, co do- O zainteresowaniu , l<tórP. panuje w kołach 
wodziłoby, że tu ma się do czynienia tylko z kapitalistów i przedsiębiorców co do zagłębia 
podniesieniem miejscowem grzbietu dewońskiego, Krakowskiego, świadczy najlepiej liczba zgło
że zatem pokłady formacyi węglowej, leżące na szonych w Krakowskim urzędzie górniczym wy
tym grzbiecie, podnoszą się i w kierunku wscho- łączności: 
dnim znowu zapadają. w r. 1904 7034 

Bardzo pouczająceroi pod względem ozna- " 1905 12082 
czenia granicy wschodniej zagłębia są wiercenia, 
wykonane w ostatnich ezasach przez firmę pruską_ 1 w Ryczowie i okolicy Ryczowa. Wierceniami 
temi stwierdzono znajdowanie się formacyi wę
glowej w znacznych głębokościach i przewierco
ne zostały pokłady młodsze niż tenczyńskie, a 
nadto, jak pogłoski niosą, stwierdzono szerzenie się 
warstw od zachodu ku wschodowi z upadem na 
południe, a więc coś wręcz przeciwnego, niż tq_, 
czego z całą pewnością należałoby oczekiwać, 
gdyby granicą wschodnią wytwórczej formacyi 
węglowej miał być istotnie południk tenczyński. 
Pokazuje się zatem, że owa dotąd przeważnie 
przyjęta granica wschodnia niekoniecznie musi 
być prawdziwą, że .nawet przeciwnie z wszelkiero 
prawdopodobieństwem dalszego ciągu formacyi 
wytwórczej na wschód od południka tenczyński ego 
spodziewać się możemy. Pewność pod tym 
względem dadzą nam znowu dopiero wiercenia, 

1906 17047 
" 1907 20076 

Wyłączności te rozrzucone są na obszarze 
około 800 gmin, położonych w 11 powiatach. W 
r. 1908 zgłosiJ'o także państwo przeszło 3500 wy
łączności . Poln-ywają one, z bardzo małymi wyjąt
kami tereny, zajęte już poprzednio przez osoby pry
watne. Wy1"ączności państwowe będą tedy dopiero 
wtenczas miały wartość rzeczywistą, gdy starsze 
od nich a na tych samych miejscach położone 
wyłą?zności prywatne z jakichkolwiek powodów 
wygasną. 

Równie prędko rośnie powierzchnia nada
nych miar górniczych. Cyfry te są szczególnie 
znamienne, gdyż według bardzo surowych prze
pisów at..stryackiej ustawy górniczej miary mogą 
być tylko tam nadane, gdzie zapomocą szybu 
lub sztolni stwierdzono warte odbudowy pokłady 
węgla. 

W r. 1904 
1905 

" 1906 
1907 

powierzchnia nadanych miar gór!liczych wynosiła 8 ha 
" 49,2" " " 

" " 
" " 

W całym okręgu Krakowskim panuje jak 
najbardziej ożywiona czynność. N aj starsze kopal
nie, Jaworzno i Siersza, rozwijają swoje zakłady 
i przerobiły swoje podziemne i nadziemne urzą
dzenia w wielkim i najbardziej nowożytnym sty-

" 

" 

" 

" 
36,1 " 
74,6" 

lu. Siarsza buduje w Trzebionce nowy szyb na 
galman i węgiel. Je dno ze starszych przedsię
biorstw "Societe an onyme miniln·e et industrielle " 
(dawniej Doms) zbudowało całkiem nową k opal
nię . Sobieski" z dwoma podwójnymi szybami, 
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obliczoną na roczną wydajność 50 000 wagonów Kapitał ten, świadomy swego celu zajęcia 
(po 100 c. m.) Równie wielką i l'Ównie P.Od jak największych obszarów i do pewn ego stopnia 
względem technicznym wzorową kopalnię puśc1ło zmonopolizowania w ten sposób przemysłu węgla
w ruch Gwarectwo węglowe Brzeszcze w lecie wego w Galicyi, coraz to dalsze ?.atacza kręgi, 
roku ubiegłego. tak że dziś niemal cała świeżo odkryta południo-

Obiedwie nowe kopalnie "Sobieski" i "Brze- wa część zagłębia już w jego znajduje się rękach. 
szcze" mogą się co do swoich urządzeń technicz- Jeszcze jednak dotąd pozostaje nam błysk nadziei, 
nych i rozmiarów śmiało mierzyć z najlepiej że nie wszystkie tereny w jego zaborcze dostaną 
urządzonemi kopalniami w Austryi. się ręce. Jeszcze pozostała nam nadzieja na część 

Rzecz naturalna, że upłynie jeszcze Jat kil- wschodnią okręgu Krakowskiego, z której obsza
ka, zanim te nowe kopalnie osiągną maximum rów w razie od wiercenia formacyi węglowej 
swej wytwórczości. jeszcze znaczne części, umożli wiają~e założenie 

Kopalnia Towarzystwa w Li biążu zn ajduje ' kopalń, w ręce krajowe dostać się mogą i powinny. 
się w czwartym roku budowy i niewątpliwie Jeżeli dziś zdziwienie nas ogarnia, że kraj 
także po upływie pewnego czasu rozpocznie wy- nie zdobył się na akcyę, wymagającą stosun kowo 
dobywan ie węgla. niewielkich nakładów pieniężnych a zmierzającą 

. Węgiel z nowych kopalń równ a się co do do zapewnien ia mu znacznych obszarów węgla
jakości po części znanym markom galicyjskim, wych, jeżeli pod tym względem do pewnego 
po części dobrym markom górnośląskim, tak że stopnia usprawiedliwić możemy t.ę bezczynność 
nowe kopalnie, zwłaszcza posunięte bardziej na ubóstwem naszego kraju, walczącego z trudnościa
zachód, wprowadzaią na targ całkiem nowy gatu- mi niemal we wszystkich gałęziach gospodar stwa 
nek węgla. który śmiało podjąć może wspMzawo- społecznego i wskutek tego obawą o milionowe 
dnietwa z dobrerui markami górnośląskiemi, a nakłady, to dziś z jedn ej strony świadomi nie
stanowczo jest lepszy od pośledniego węgla gór- bezpieczeństwa, z drugiej zaś znając korzy ści, 
nośląskiego. W przeciągu lat kilku można z całą które w r azie założenia kopalni kraj owej z całą 
pewnością oczekiwać, że galicyjska wytwórczość siłą konieczności dla kraju wyniknąć muszą, nie 
węgla dojdzie do ćwierć miliona wozów rocznie. powinniśmy pozwolić na to, by znowu wszystkie 
Widoki na najbliższą przyszłość również są bar- obszary w obce dostały się ręce. W naszych 
dzo dobre. Trzy wielkie przedsiębiorstwa dążeniach do takiego celu stać nas będzie na 
(Scblutzius, Kramsta, Renard) , które paskupowały rozbudzeni e zainteresowania całeg0 kraj u. W ów
od szurfiarzy wielkie ter~my i które nawierciły czas l atwiej nam przyjdzie pogodzić się z myślą 
tam niezwykle bogate pokłady węgla, czynią o napływie kapitałów obcych, bez któryeh, nie
wszelkie przygotowania, pot'rzebne do głębienia .stety, w naszych warunkach gospodarczych me 
szybów. Wobec wielkich sum, które tkwią już w możemy obejś<i się. 
tych przedsiębiorstwach, należy spodziewać się, Dlatego powzięte na astatniem posiedzeniu 
że roboty będą wykonywane szybko i że za lat galicyjskiej Rady górniczej uchwały, zmierza
kilka liczba kopalń krajowych zwiększy się o jące do udzielenia pomocy tylko tym przedsię
trzy no we. biorcom, którzy z braku zasobów pieniężnych nie 

W ostatnim czasie jeszcze zakupiły dwa są w stanie przeprowadzić robót poszukiwaw · 
przedsiębiorstwa zagraniczne za bardzo znaczną czych w zajętych przez nich terenach, uznać na
sumę wyłączności w powiatach Krakowskim, leży jako zgoła niewystarczające, a do pewnego 
Wielickim i Wadowickim i rozpoczynają tam stopnia nawet niewy~onalne wobec wysokości 
E?;lębokie wiercenia, prowadzące do zało żenia ko- kosztów takich poszukiwań, wymagających 
palń. Również tereny wyłącznościowe pod Trze- wielkiego nakładu. Co więcej, uchwały te nale
binią, od wiercone już dawniej przez Towarzystwo ży nawet uznać wręcz jako wprowadzające za
wier tn icze w Erkeleuz, przeszły w ręce bardzo mieszanie pojęć o potrzebie akcyi kraju, bo wy
silnej austryacko-nadreńskiej spółki bankowo-gór- wołać one mogą pewne uspokojenie opinii pu
niczej, która niewątpliwie także odrazu przystą- blicznej, nieświadomej istotnej wartości, do ja
pi do założenia kopalni na odkrytych pokładach. kiej, mimo przebijaj ącej si ę z nich bezsprzecznie 

Obecnie pracuje w kopalniach zagłębia Kra- dobrej woli, uch wały te zredukować należy. 
kawskiego około 6000 robotników. Ze wzrostem Z tego, co wyżej o zagłębiu Krakowskiem 
wytwórczości musi także powiększyć się zupełnie węglowem powiedziano, wynikają jasno dwie 
proporcyonalnie liczba zajętych w kopalniach niemożliwości, z których pierwsza objąć musi na
górn ików. · . sze stanowisko na wypadek ustalenia faktyczne-

Opinia publiczna zaniepokojoną została, w go brzegu wschodniego zagłębia węglowego tylko 
ost2.tnich czasach zwłaszcza, wiadomośqiami o po linię południka tenczyńskiego, druga zaś 
<;oraz to dalej postępującem zajmowaniu terenów stanowić będzie o naszych celach w razie spraw
węglowych przez kapitały obce, mięsłzy którymi, dzenia się tych przypuszczeń, które brzeg ten 
n iestety, na naczelnem miejscu stanął kapitał znacznie dalej na wschód przesuwają. W tym 
wręcz nam wrogi, bo pruski. ostatnim wypadku zachodzi wszelka nadzieja, że 
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na rzecz krajowych przedsiębiorstw uratowane zo - ~ zagranicznego przez nierównomierne ustanowienie 
staną znaczniejsze obszar y; w wypadku pierwszym taryf dróg żelaznych , wed-ług których koszta 
nie możemy rąk założyć bezczynnie i ze smutnym przewozu z dalej poiożonych miejscowości zagra
stanem posiadania się pogodzić, lecz musimy z niczych są niższe, niż kosz ta przewozu z siedzib 
całą stanowczością powiedzieć sobie, ż e owe zwłasz- tutejszych, bliżej położonych kopalń. 

cza. p~·usl~ie w~·?g:i_e l~api~ały. nie pow~nny na n~- . Dodać należy jeszcze, że kopalnie górnoślą
sze.] zrem1 zwrociC srę przeciw n~m, 1 wyz~ać, ze skie pracują w dogodniejszych, niż galicyjskie 
tylko od ~as, ?d .naszego sta~IOwrska ~obec .tyc.h warunkach, gdyż odbudowa g rubych pokł'adów 
obcych yrzedsrę.b10rstw zalezeć będzie ułozerne jest ekonomiczniejsza, podatki mniejsze, stosunki 
stosunkow wzaJemnych: . Byłoby wstydem dla hand lowe od dawna nawiązane, a przedewszyst
n~s, g.di?y~my pozwohh n.a. t o, aby w ?bcych kiem wartość ciepln a węgla tamtejszego jest znacz
pr.zedsrębi~n~twach, . zat:udmaJących z komeczno- nie wyższa. Zapoczątk owanie organizacyi naszy ch 
śm robotrn~<;>w p~l~lnch 1 z natury rzeczy. na zbyt kopalń , które w walce z wytworem obcym we 
"Węgla w lnaJU 0 .hczanych, zapan ować nuał duch własnym dobrze zrozumianym in ter esie zawsze 
wręcz n.am. wrogi. . . razem iść powinny. powitać należy z radością i 

W1 elloe p~d tym wzg:lędem ale .1 wdz1ęczne życzyć im można. by walkę, podjętą wreszcie na 
w.o~ec sroł:c.~enstwa pols~~~go zadame spada w tym gruncie, na który ją od dawna spro wadzić 
p1~rwsz~J hnn na nasze baJOWe władze. auto~o- były powinny, zwycięzko zakończyły. 
miCzne 1 rządowe, a zwlaszcz;;~. te ostatme, ktcre 
zawsze więcej ze społeczeństwell! polskiem niż 
wpływam i pozakrajowymi, z różnych stron , często 
i z Wiednia, · niby nam życzliwego, płynącymi 
li czyć się po win uy i muszą. 

Do tych rozmyślań dorzucić należy słów 
kilka o obecnych stosunkach galicyj skich kopalń 
węgla i obP-cnych warunka ch ich rozwoju . 

Kopalnie galicyjskie, których wytwórczość 
rok roczn ie stale powiększa si ę, pracują w trud . 
nych bardzo waru n kac~, przedewszystkiem wsku
tek wspMzawodnictwa pozakrajowego lepszego 
węgla pruskiego, sprowadzanego ze Sląska Gór-
nego w znacznych bardzo ilościach. . 

W roku ubiegłym dowóz węgla g ó1 n ośląskie
go do Galicyi i Bukowiny wynosił przeszlo 
900 000 t. W czasie dokonyw ania świeżych od
kryć w zagłębiu Krakowskiem przewiercone 
wprawdzie zostały w kilku otwor ach wiertniczych 
pokłady węgla lepsl<lego, niż dotychczasowe ga
tunki węgla krajowego i dorównywującego war
tością cieplną węglowi górnośląskiemu; nie ulega 
także wątpliwości, ze w większych głębokości ach 
znaj dzie się i w istniejących już kopalniach węgiel 
lepszy, umożliwiający współzawodnictwo z prus
kim; gdy jednak powstanie i rozwinięcie nowych 
kopalń, względnie rozszerzenie istniejących , wy
magać musi z natury rzeczy zn acznego czasu , 
należy ry chłej poprawy tych. stosunków oczeki
wać w dzisiejszych warun kach wyłączn ie i jedy
nie od ułatwienia zbytu dla węgla krajow ego, 
jednak bez szkody dla spożywców . Niezorgani
zowane dotąd w należyty sposób kopalnie zd oby
ly się przed niedawnym czasem ·na pierwszy 
ważny krok, zmierzający do poprawy tych sto
sunków, i <,>pracowały szczegółowy bardzo memo
ryał do rządu, w którym wykazały do bitnie, że z 
wielką dla przemysłu krajowego szkodą upośle
dzone są one wskutek zasadniczo błędnej polity
ki taryfowej Ministerstwa dróg żelaznych. 

W mernoryale tym, obfitującym w ścisłe · 
zestawienia c,vfrowe, przedstawiono w sposób do
bitny upośledzenie wytworu krajowego na korzyść 

Również z radością stwierdzić należy pewne 
1 

oznaki zmiany zapatryw ań sfer decydują~ych na 
ważną sprawę taryfkolejowych, kt'.Srych sprawie
dliwa zmiana ułatwi z jednej stro}')y pożądane 
nam wszyst.kim wyrugowan ie węgla pruskiego z 
kraj u, a z drugiej wywóz poza granice Galicyi, 
ku czemu nasze kopa] ni e zwolna lecz stale zdążać 
muszą. 

Nie mniP-j żywotna sprawa, sięgająca głębo 
ko w interesy naszęgo całego kopalnictwa, a w 
szczególności kopalnictwa węglowego, jest sprawa 
budowy dróg w·odnych. Ozem one są dla wyt.wo-

1 rów górniczych, t . j. artykułów masowych, przy 
których koszta przewozu odgrywają rolę rozstrzy
gającą, zbytecznie by-loby tłumaczyć. 

Historya budowy kanałów w Austr yi jest 
powszechnie .znaną i silne bardzo czuć się dają 
wpływy, k tórych celem jest zaniechanie tej bu
dowy. Ko:l'o P olskie, rozumiej ąc i nteresy kraju, 
czuwa starannie, · aby ustawa, przez parlament 
uchw alona a przez cesarza zatwierdzona, wyko
naną została według programu, w ustawie ozn a
czonef>O, w myśl którego najpierw powstaćby 
miał kanał w głąb Galicyi. W dzisiej szych 
niepewnych stosunkach politycznych, w których 
wpływy polityczne biorą niemal zawsze górę nad 
względami rozwoju ekonomicznego, niepodobna 
określi ć, ki edy rząo do budowy pierwszej linii 
przystąpi. Górnicy j edn ak zawsze domagać si ę 
muszą spełnieni a tego ważnego zadania krajo
wego. 

Ni e siląc się na odgadnienie t ajemnic przy
rody, lecz oczekując wyniku badań, stwierdzić 
jednak możemy już dz.isiaj z całą pewnością, że 
posindamy w g:l'ębi naszej ziemi nieprzebrane 
skarby węgla, które nawet przy znacznie pomno
żonej wytwórczości kopalń wystarczą na bardzo 
dłngo, na lat setki, a które w r azie potwierdze
nia przypuszczeń, łączących się ze wschodnią 
częścią Krakowskiego okręgu górniczego, mogą 
okazać si ę jeszcze zn acznie większymi . -

Przegląd Techniczny. Zdzis law Kamiński. 
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Budo\X1a gcologie?na uf\X1orów w~glo,vych , \\1 ?agł~biu 
· Dąbro\x,slziem. 

( Cill,g dalszy, p . .• \; 7, str. 190) 

4) Carbonicola nucularis Hind. 2 okazy zo- równolegle do dolnego brzegu; dolna wkl ęsłość 
stały znalezione na kopalni Saturn w przecznicy stopniowo ginie w tylnej częsc1 muszli, wierzch
M 23, w ciemnym łupku gliniastym. Muszla umiar- nia zaś zawraca w pobliżu tylnego brzegu muszli 
kowanie wypukła. Przedni brzeg wypukły . Dol- w górę i dochodzi prawie do brzegu zamkowego. 
ny brzeg zaokrąglony. Wierzchni brzeg prosty Położenie kłębów nader zbliżone do przedniego 
nieco ścięty, przez co tyln a część musz li jest brzeg u muszli i charakter zaokrąglenia dolnego 
nieco zwężona. Kłęby dość zn acznie wzniesione i tylnego brzegów muszli odróżniająją od wszyst.
ponad brzegiem zamkowym i leżą w środkowej kich umieszczonych u HINDA okazów Carbo11icola. 
Jego części . Okazy są zbliżone do umieszczonyc h 8) Anthracomya Wardi Salter. Liczne oka-
u Hind'a, l. c., pl. VII, fig. 24-29. zy zostały znalezione w kopalni Flora w stropie 

5) Carbonicola aff. subconstricta Sowerby. pokładu VII-go oraz w zwale szybu B w 6iem
Znalezion a w kopalni Saturn w przecznicy .N2 19. nym łupku palnym. Okazy są silni e rozciśnięte . 
Przedni brzeg krótki zaokrąglony. Dolny brzeg Wymiary dość znaczne. Wierzchni i dolny brze
prawidłowo zaokrąglony. Tylna część muszli gi prawie równoległe. Powierzchnia pokryta licz
ścięta z góry na dół. Kłęby leżą prawie pośrod- nemi wyraźneroi liniami przyrostowemi; te ostat
ku brzegu zamkowego. Okaz iest dość zbliżony nie przechodzą prawie równolegle do wierzchnie
do umieszczonego u Hind'a, l. c., pl. VII, fig. 8, go i dolnego brzegów muszli; zbliżając się do 
9. Odróżnia się więcej centralnem położeniem przedniego i tylnego brzegu, zawracają dość ostro 
kłębów i prawidłowo zaokrąglonym dolnym brze- w górę. Okazy są zbliżone do umieszczonych u 
giem. Hind'a, l. c., pl. XV, fig. 13-18. 

6) Carbonicola sp . 2 okazy zostały znale- 9) Anthracomya aff. obtusa Hind. 3 okazy 
zione w odsłon ięciu na pólnoc od szosy Olkuskiej zostały znalezione w zwale szybu B kopalni Flo
w szarym łupku gliniastym. Oba okazy są na- ra w czarnym łupku p alnym . Muszl a silnie wy
der źle przechowane. Jeden z nich formy po- dłużona, zaokrąglona, formy czworokątnej. Dłu
dłużnie owalnej. Kłęby stabo wzniesione, leżą w gość przewyższa szerokość prawie 2 razy. Wierzch
środku brzegu zamkowego, jak u Carbonicala nu- ni i dolny brzegi muszli prawi e równolegle, nie
cularis. Drugi okaz w postaci dwóch obok leżą- co rozchodzą się one w tylnej części muszli, któ
cych skorupek jednej i tej samej muszli. Roz- r a jest wobec tego cokolwiek szerszą od Erzed
mi~.r nader nieznaczny. Kłęby leżą w pobliżu niej. Przedni i tylny brzegi są nader tęfro za
środka brzegu zamkowego. Długość muszli nader okrąglone. Kłęby w pobliżu przedniego brzegu 
nieznacznie przewyższa jej szerokość. Wierzchni muszli. Nasze okazy odróżniają się od Anthraco
i dolny brzegi muszli są prawie proste i równo · wzya obtusa więcej wydłużoną formą, oraz nader 
ległe. Przedni i tylny brzegi muszli prawidłowo tępem zaokrągleniem przedniego i tylnego brze
zaokrąglone. Centralne położenie kłębów muszli gów muszli. Oprócz 3-ch, wyżej wspomnianych, 
zbliża ją do Carbonicolrl nucularis; różnicę stano- 2 okazy zostały znalezione w tych samych zwa
wi prawidłowe zaokrąglenie przedniego i tylne- łą,ch kopalni Flora w szarym łupku. Oba okazy 
go brzegów. Na ogół oba okazy są tak źle prze- znaczn ie wypukle, formy czworokątnej zaokrąg
chowane, że nie nadają się do więcej szczególo- lonej . Długość nieznacznie przewyższa szero-
wego określenia. kość. Wierzchni i dolny brzegi proste i równo-

7) Carbonicola sp. Napotkana w kopalni ległe, tak że rozszerzenie w tylnej części muszli 
Saturn w przecznicy M 23. Muszla krótka za- staje się nader nieznacznem. Przedni i tylny 
okrąglona, formy czworokątnej . Brzeg zamkowy brzegi muszli tępo zaokrąglone. Kłęby leżą na
prosty. Kłęby leżą nader blizko od przedniego der blizko do przedniego brzegu muszli i są nie
brzegu muszli , nieznacznie wznoszą się nad brze- znacznie wzniesione nad brzegiem zamkowym 
giem zamkowym i są nawzajem zbliżone . Brzeg l (wierzchnim). Lunula widoczna. Od kłębów w 
dolny tępo zaokrąglony w przedniej części musz- kierunku kąta pomiędzy dolnym i tylnym brze
li, w tylnej zaś silnie wypukły i przechodzi w gami muszli ciągnie się zgrubienie, więcej znacz
tak samo wypukły brzeg · tylny. Powierzchnia n e w przedniej części muszli w pobli~u kłębów i 
pokryt~. odśro~kowemi _li~ia~i przyrostowemi. stopn~owo za:nikając~ w tylnej czę~ci _muszli. W 
W częs01 dolneJ są wyrazme widoczne 2 przerwy części muszh, leżąceJ przed zgrub1emem, muszla 
w przyroście muszli. Te przerwy w postaci nie- nieco wzdęta, zaś w tył od zgrubienia spłasz.czo
dużych wklęsłości zaczynają się w pobliżu przed- na. Prawie równolegle do brzegu zamkowego 
niego końca muszli, następnie ciągną się prawie _(nieco naukos wdół) od kłębów ciągnie się ~agłę-
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hienie wązkie i wyraźne w pobliżu kłębów, roz- ~ najszersza jei część znajduje się w pobliżu hl'Zegu 
szerzające się i stopn iowo zatracające się w tyl- czołowego. Kłęby niewyraźne. Od kłębów w 
nej części muszli . Powierzchnia pokryta wyraź- kierunku brzegu czołowego prawie pośrodku 
nemi liniami przyrostowemi, które . ciągną się muszli ciągnie się zagłębien i e; z obu jego stron 
prawie równolegl e, początk9wo z dolnym, a ną- odchodzą od kłębu 2 drugie rady alnie nie tak 
stępnie z tylnym brzegiem muszli; dochodzą one wyraźne zagłębienia. Powierzchnia pokryta jest 
(prawie pod kątem prostym) do wspomnianego cienkiemi liniami współśrodkowemi. Nasze okazy 
powyżej zagłębienia. Oba opisane okazy są na są najwięcej zbliżone do umieszczon ych u David
ogół zbliżone do umieszczonych u Hind'a, On son'a, l. c., pl. XLIX, fig. l , lecz odróżniaj ą się 
the Affinities of .A.nthracoptera and Anthraco- nieco mniej zflokrąglonym brzegiem czołowym, 
my a, T he Quarterly J ournal of the Geological szczególnie u okazów z kopalni Flora. 
Society of London 1893, pl. X, fig. 14; odznacza- 12) Streptorhynchus crenistria Philhps. Ze 
ją się one obecnością wspomnianych zagJębień znalezionych okazów ty lko 2 lepiej wz-ględnie są 
oraz wyraźnemi liniami przyrostowemi. zachowane: jeden, znaleziony w kopalni Saturn 

10) Lillgula mytiloides Sowerby. Najwięcej w przecznicy .N~ 19, drugi w zwale kopalni Cze
rozpowszechniona ze wszystkich form paleoni.o- ladź. Okaz pierwszy przedstawia wnętrze skora
logicznych w zagłębiu Dąbrowskiem, została zna- py grzbi etowej. Skorupa formy półokrągłej. 
lezioną na wszystkich prawie kopalniach. Wię- Brzeg zamkowy prosty i bardzo mało węższy od 
ksza część naszych okazów jest dobrze zachowa- najszerszej części skorupy . . Odciski mięśni, słu
na; są one nader zbliżone jeden do drugiego i żących do zamykania muszli, są wyraźnie wi
odróżniają się przeważnie tylko wymi arami, któ- dzialne; zaczynają się one nieco niżej kłębu i 
re zmieniają się dla długości w granicach 9 mm- ciągną się prawie na 1

/ 3 długości muszli w po-
27 mm, dla szerokości 5 mm-131

/ 2 mm. Muszla bbżu linii środkowej. Są one parzyste. Przyda
fol~Y dość prawidłowo e~ li p tyczn ej. . N aj szersza tek z~.mkowy, służący do u mi eszcz~nia_ mięśni od
częsć leży pośrodku, pom1ędzy brzeg1em czoło - mykaJący ch, na pos1adanym okazie me zachował 
wym i tylnym. W pobliżu brzegu czołowego się. Okaz nasz jest najwięcej zbliżonym do uruiesz
muszla jest zwykle nieco szerszą, niż w pobliżu czonego u Davidson'a, l. c., pl. XXVI, fig. 6. Okaz 
brzegu tylnego. Obie skorupy umiarkowanie wy- drugi jest zbliżonym do umieszczonego na tej 
pulde, najwięcej wypukle są bne w pobliżu brze- że t ablicy (fig . .N~ 2); odróżni a się on obecnością 
gu tylnego (około kłębów). Wzdłuż muszli po- dość gęsto leżących prążków współśrodkowych; 
środku każdej skorupy ciągniP. się zwykl6 niedu- co prawda te ostatnie są widoczne na posiadanym 
ża wypukłość, która zatraca się w miarę zbliże · okazie tylko na części skorupy i są być może 
nia do brzegu czołowego. Powierzchni:1 polery- wprost rezultatem ciśnienia zewnętrznego na 
ta liniami współśrodkowemi. Większość naszych skorupę. 
egzemplarzy iest zupełnie identyczną z umiesz- 13) Productus longispillltS Sowerby. Kilka 
czonymi u Davidson'a, British Oarboniferous Bra· okazów zostało znalezione w kopalni Saturn w 
chiopoda, pl. XLVIII. Okazy, znalezione w zwa- przecznicy .~~ 19. Z liczby ich zostały lepiej 
lekopalni Strzyżowice, wyróżni ają się przez swe względnie zachowane tylko dwa okazy. Pierw
znacz ne wymiary: 27 mm = 121

/ 2 linii długości i szy posiada d<)ŚĆ wyraźne zagłębienie środkowe. 
13' j211tll!=6 1

/ 4 linii szerokości, gdy tym~zasem naj- Kłęby nie zachowały się. Rozmiary, sądząc z 
więbze z opisanych przez D AviDsONA nkazów się- zachowan ej części muszli. zbliżają się do wskaza
gają tylko do ll) .linii długości i 51

/ 2 linii szero- nych przez RoEMERA (Geolog ie von Oberschlesien) 
kośei. Niektóre z okazów, znalezionych w kopal- i posiadają 15 ntrn długości i 19 mm szerokości. 
ni Flora, odznaczają się od okazów DAVIDBONA Muszla pokryta jest wyraźnemi prążkami r adyal
innym stosunkiem pomiędzy długością a szero- nemi Okaz jest zbliżony do umieszczonego u 
kością, d ochonzącym do 11j 2 : l, wówczfls gdy u Davidson 'a , l. c .. pl. XXXV, fig. 8. W okazie 
najszerszych okazów DAVIDSONA stosunek ten drugim zosta..ly zachowane obie skorupy. Brzegi 
wynosi 1"/5 : 1. Brzeg czołowy u tych okazów są nieco obł:tmane, skutkiem czego forma muszli 
,iest zaokrąglony zn acz nie tępiej, niż u typo- nie jest zupełnie wyraźną. Zagłębienie na _sko · 
wych przedstawicieli Lingula mytiloides, i jest rupie brzusznej nie istnieje. Kłąb skorupy brzusz
j akby stopniem przejściowym do j eszcze tępsze- nej jest nieco zagięty; kłąb skorupy grzbietowej 
go brzegu czołowego u Lingula squammijormis. nie jest widzialny. Powierzchnia pokryta jest 

11) Lingula squammiformis Phillips. Nie- przez prążki radya[ne ze śladami kolców, które 
liczne okazy zostały znalezione w zwałach kopalni tworzą linie współś:wdkowe. Nasz okaz jest 
Flora i Jan. Muszla formy owalnej. Stosunek zblizony do umieszczonego u Davidson'a, l. c., pl. 
długości do szerokości 11

/ 2 :1. Brzeg czołowy XXXV, iig. 17. 
zaokrąglony nader tępo, prawie prosty. Brzegi 14) Productus sp. Okaz znaleziony był w 
boczne muszli na przestrzeni 2 / 3 jej długości: są zwałach kopalni Czeladź w szarym łupkU- piasz
prawie proste i równoległe, nieznacznie się zbli- czystym. Widzialną jest tylko skorupa brzuszna 
żają w pobliŻ<u brzegu tylnego muszli, tak że formy podłużnej; znacznie wypukła. Powierzch-
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ni a pokryta j est prążkami radyalnemi i jednocze
śnie doś ć niewyra.źnemi falisteroi prążkami współ
środkowemi. 

ló) Produd us sp. Niedu·ży okaz, znale·ziony 
w zwałach szybu B kopalni Flora w konkrecyi 
pirytu. Widzialną jest tylko środkowa znacznie 
wypukła część skorupy brzusznej. Powierzchnia 
pokryta jest prążkami radyalnemi. 

1.6) Dielasma (?). Znaczn a liczba okazów zo
stała znalezioną w . kopalni Saturn w przeuznicy 
M 19. 11:uszla posiada formę jaj a . Tylna część 
znacznie zwężon a . Najszersza część znajduje się 
w p o bliżu brzegu czoł:o ;vego. Powierzchnia g.tad 
k a lub też pokryta nieznaczneroi zmarszczkami, 
będ ącemi zapewne rezultatem ciśnienia na skoru
pę . Brzeg czołowy zaokrąglony bez stałdowania. 
Przynależność naszych okazów do f)ielasma nie 
możemy uważać za ostatecznie zdecydowaną. 
J ede n z ich liczby wyróżnia się wśród innych 
s wą zn acznie rozszerzoną częścią przednią i zwę
ż o ną trójkątn ą częścią tylną oraz obecnością na po
wi erz chni ni e wyraźny ch linii współśrodkowycl1. 

17) Disci1ta nitida Phillips. 2 okazy zosta
ły znalezione w zwa le szybu B kopalni Flora w 
łupku paln ym i 2 w }topalni S a turn w przeczni
cy M 19 w ciemnym łupku glini astym. Okaz 
p ierwszy z kopalni Flora przedsta wia dość nie
wyraźny odcisk formy okrągłej. Są widzialne 
prążki współśrodkowe. N a drugim okazie z tej 
Ra.mej kopalni widzialną jest szpara, położona 
ekscen t rycznie w pobliżu brzegu tyln ego mu szli. 
O bie sk orupy s ą widocznie brzuszn e. Jeden okaz 
z k opalni Sa turn przedstawia skorupę g rzbi e · 
tową . F orma stożkowata . Kłąb leży w pobliżu 
brzegu tyl nego muszli i j est zagięty wty-ł. Po
wierzch nia p okryta jest liniami współśrodkowemi. 
Okaz drug i jest nader źle zachowany. \\' szyRt
kie okazy są naogół zbliżone do umieszczonych 
u D avidson a, l. c., pl. XXVIII . 

18) JI!Iodiola transversa Hind. Okaz znalezio
ny był w kopalni Koszelew w przecznicy w ciem
nym łupku gliniastym. Muszla jest nieduża. 
Brzeg przedni nader krótki; wogóle część przed
nia muszli jest zwężona. Brzeg dolny skierowa
ny j es t wtył: i nieco na dół. Prosty początko
w o brzeg tylny następnie jest prawidłowo za
ok!·ąglony. Brzeg zamkowy jest prawie prosty 
zaJmUJe około 2/ 3 długości muszli. Wzdłuż musz
li, nieco bliżej do jej brzegu dolnego, ciągnie się 
wypukłe nabrzmienie; z obu stron od tego 
ostatnieg o muszla jest spłaszczoną. Okaz jest po
dobny do umieszczonego u Hinda, Carboni±erous 
Lamellibran chiata, Palaeont. Soc. 1903, pl. · II, 
fig . Li. 

19) Leda attenuata ] lem. Okaz znaleziony 
byl w kopalni Saturn w przecznicy M 23. Brzeg 

wierzchni jest ukośny i ścina z góry wdół tyl
ną wydłużoną część muszli. Brzeg dolny jest 
nieznacznie zaokrąglony. BrzP.g tylny jest krót
ki. Okazy nasze zbli2;one są do umieszczonych 
u Roemera: Ueber eine marine Concbylien- Fau
na im productiven Stein kohlengebirge Obersehle
siens, Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1863, Taf. 
XV, F. 9. 

20) Aviwlopectell cf. ·subcolloideus R. Ethe
ridge, jun. Okaz znaleziony byi w zwale szybu 
A kopalni Flora. Jest to odcisk skorupy lewej. 
Ze względu na· swój prosty wydłużony brzeg 
zamkowy oraz powierzchnię, pokrytą licznerui 
prążkami radyalnemi, okaz nasz zbliżony jest do 
umieszczonego u Hinda, Carboniferons Lamelli
branchiata. Palaeontogr. Soc. 1903, pl. XVII, fi g . 3. 

21) Bellerophon Urii Flem. · Względnie le
piej zachowane okazy zostały znalezione w ko
palni Saturn, w przecznicach M.M 19 i 23, oraz 
w zwale szybu B .kopalni Flora. Widzialny jest 
tylko jeden skręt z gładką powierzchnią bez za
głębienia środkowego. Wylot nie jest widzialny. 
Okazy zbliżone są do umieszczonych u Roem er a, 
Geologie von Oberschlesien taf. 8 fig. 21, odróżnia
ją się jednak brakiem zagłębienia środkowego . 

22) Littorilla obscura S o w er by . Okaz z n ale
ziany był w zwale szybu A kopalni Flora w 
czarnym łupku palnym. Widzialne są 4 skręty . 
Wysokość ogól na j est nader nieznaczna i wynosi 
2-3 m.nt. Okaz nasz jest zbliżony do ur.n.ieszczo
nych u Roemera, Geol. von Oberschl. Tai. 8, 
Fig. 23, odróżnia się jednak swymi mniejszymi 
wymiarami. 

23) Pleurotomaria sp. Okaz znaleziony był 
w kopalni Saturn w przecznicy M 23. Musz'l'a 
składa się z czterech skrętów. \Vysokość ogól
na wynosi 4,5- - 6,0 mm. Powierzchnia pokryta 
jest prążkami podłużnemi, na któ1:ych znajdują 
się nieduże nabrzmiałości. Prążki poprzeczne są 
niewidzialne. Okazy nasze są zbliżone do umiesz
czonych u De Konincka: Description des animaux 
fossil es, p l. L VIII, fig. l O. 

24) Phillipsia cf. mucronata Roemer. Okaz 
znaleziony był w kopalni Saturn w przecznicy 
M 19. Zachował: się odcisk tarczy ogonowej. Nie
stety nie zachowa! się koniec tej tarczy z cha- · 
rakterystycznym dla danej formy, według słów 
RoEMERA, kolcem ogonowym. Część środkowa tar
czy posiada 12 odcinkÓ"\\'. Okaz nasz zbliżony 
jest do umieszczonego u Roemera, Geol. von Ober. 
schl., Taf. 8, F ig. 26, odróżnia się jednak od nie
go znacznie szerszą częścią środkową tar czy, 
której rozmiary w naszym okazie są równe roz
miarom części bocznych. 

(c. d. n:)· 
Stefan ·czarnoclzi, 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1909. 
W ydobywanie galmanu. W styczniu r. 1909 wytwórczość galmanu był:a następująca: 

-
Rok 1908 Rok 1909 W r. 19J9 wydobyto więcej C+) 

albo mniej (-), niż w r. 1908 . 
Nazwa kopa!ni ·l '" '"'""'' l 0<1. początku Od początku roku 

Styczeń 

1 

roku do ill Styczeń roku do 31 Styczeń 

stycznia 

- -
p u d ,; w 

Bolesł:aw . 40736 40736 48095 
Józef 58 58~ s8 s84 -

Ulisses 225 701 225 701 248 s87 

Razem l 325 021 325 021 l 296 682 

l:'odł:ug gatunków wytwórczość galmanu hyJ'a 
·203 368 pudów. 

styczn i a. 
do 31 stycznia 

-
pudó'v l o/o pudów l % 

48095 + 7 359 + 18 + 7 359 + 18 
- - s8 584 - 100 - s8 s84 - _100 

248 s87 + 22 886 + lO + 22 886 + lO 

296 682 l - 28 339 1 - 9 1- 28 339 1 - 9 

następująca: gruby 93314 pudów i drobny 

Wytwórczość galmanu z bJ'yszczem oł:owiu była następująca: -
N azwa kopalni 

olesł'aw B 
Jo 
u 

' zef 
lisses 

Rok 

Styczeń 

22 265 
·-

16 217 

1908 

Oil początku 
•·oku do g1 
stycznia 

p u 

22 265 
-

16 217 
-

H.ok 1909 

0~ [lOCZt\tk U 

~tyczeń roku do 31 
stycznia 

d ó 'V 

7991 7991 
- -

17765 17 765 

W r. i909 wydobyto 1\'ięcej C+l 
albo runiej ( - ), niż w r. 1908 ---

Od początku roku 
St)•czeń do 31 stycznia 

-pudów l 0/o pudów l Ofo 
-- 14 274 - 64 - 14 274 - 6 4 

- - -

+ l 548 + lO + l 548 1 + l o 

Razem '-\8 482 38 482 l 25 756 l 25756 1 -12726 1 - 331- 12726 1- 33 

239 

W styczniu r. 1909 wydobyto 194 pudy 
bł:yszczu ołowiu. Dnia 3l stycznia r. 1908 
pozostalość wydobytego galmanu na kopalniach 
wynosił'a 406 865 pudów, błyszczu ołowiu 546 pu
dy i galmanu z błyszczem ołowiu 15 434 pudy. 

V{ styczniu r. 1909 w 2-ch czynnych kopal
niach galmanu przeciętna liczba zatrudnionych ro-

botników wynosiła 1107. Robotnicy odrobili 26 567 
dniówek i zarobili 27 040 rubli. Przeciętny zarobek 
j ednego robotnika na dniówkę wynosił: l rnb. 02 kop. 
Wypadków nieszczęśliwy ch z robotnikami by lo: 20, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
17, zakończonych wyzdrowieniem zupeł:nem. 

Płukanie galmanu. W styczniu r. 1909 wytwórczość galmanu płukanego byJ:a następująca: -~ 

!tok 1908 Rok 1909 W r. 1909 otrzymano więcej <+l 
alho mniej (- ), niż w r. 1908 ---

Nazwa płuczki Od poCZ!\tkn Od początku Od początku roku 
Styczeń roku do ll1 Styczeń roku do 31 Styczeń do 31 stycznia 

stycznia stycznia 

----
p u d ó w - pudów· l Ofo pudów l Ofo 

Bolesł:a wska 8oo38 8oo38 1;'-0 soo 130 soo + 50 462 + 63 + 50452 1 + 63 
Olkuska - - 34 jOD 34500 + 34 san + - + 34 soo l+ -
Mechaniczna 83 !lO 83 l lO SI 000 51 000 - 32 1!0 -- 39 - 32110 - 39 

Razem . 
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Wytwórczość błyszczu ołowin była następująca: 

-
Rok 1908 Rok 1909 W r. 1909 otrzymano więcej (+l 

albo mniej (-), niż w r. 1908 l -
Nazwa płuczki Od początku Od początku Od poczatlm roku . 

Styczeń roku do 31 Styczeń roku do 31 Styczeń do 31 ·stycznia 
stycznia stycznia 

--p u d ó -
B0leslawska. 

i 
2870 2 870 1 616 l 

Olkuska - - 8oo 
Met:lbaniczna 686 686 300 

Razem . l 3 ss6 3 ss6 l 2716 

Dnia 31-go stycznia r. 1909 pozostałość gal
manu płukanego na płuczkach wynosiła 231713 
pudów, błyszczu ołowiu 25 4S2 pudy. 

W styczniu r. 1909 w 3-ch czynnych płucz
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 333. Robotni-

w pudó 'v l o/o pudów l o/o 

1- l 1 616 - l 254 44 - l l54 - 44 
8oo + 8oo i+ - + 8oo 

l + 
-

300 - 386 s6 - 386 s6 

2 716 l - 840 1- 21 l - 840 1- 2 l 

ey odrobili 7 986 dniówek i zarvbili 5 676
1 

rubli. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę
wynosił 71 kop. Wypadków nieszczęśli"':ych 
z robotnikami było: 3, zakończone częścwwą 
niezdolnością do praey, i 3, zakończone wy
zdrowieniem zupelnem. 

Wytapianie cynku. W styczniu r. 1909 wytwórczość cynku była następująca: -
Rok 1908 Rok 1909 l W r. 1909 otrzymano więcej l+) 

albo mnieJ (-), niż w r. 1908 -
Naz.wa bu ty Od początku Od początku Od początku roku 

Styczeń roku do 31 ::;tyczeń roku do 81 Styczeń do 31 stycznia stycznia stycznia 

p u d ó w pudów l o/o pudów l o/o 

aulin a p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin 

18 575,?5 18 575,75 
r 1048 1 r 048 
16031 160)1 

r6 66s,25 l 16 615),2 5 
12 58, 12 581 
12 837 12837 

-l 910,50 - lO - l 910 '0' -)) lO 

+l 533 + '4 + l 533 + 14 
-3 194 j- ·w - 3 194 - 20 

Razem . l 45 654,75 1 45 654,7; l 42 o83,25 1 42 o83,25 1- 3 57' ,5o 1- 8 1- 157' ,so/ - 8 

Wytwórczość pyłku cynkowego by la następująca: - - -
Rok 1908 Rok 1909 W r. 1909 otrzymano więcej (+l 

Nazwa buty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędz~n . 

Styczeń 

- p 

326,35 
375 
424 

Od początku 
roku do 31 Stye1zeń stycznia 

u d ó w 

326,35 3 132,35 
375 5°3 
424 4'JO 

Razem . l 1 125,35 l t 125,351 4 035,351 

Dnia 31-go stycznia r. 1909 pozostalość wy
t opionego cynku w hutach wynosił:a 76 200,75 pu
dów, pyłku cynkowego 6 057,70 pudów. 

W styczniu r. 1909 w 3-ch czynnych hutach 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 854. Robotnicy odrobili 20 493 

albo mniej (-), niż w r. 1908 -
Od pocz&tku Od początku r0ku roku do 31 

stycznia Styczeń do 3! stycznia 

pudów l o/-o- pudów l % 

3 1 32,35· + 2 8o6 + 86o + 2 8o6 + 86o 

5°3 + !28 + 34 + 128 + 34 
400 - 24 - (j - 24 - 6 

4035,35 l+ 2 910 l+ 259 l+ 2910 l + 259 

dniówki i zarobili 27 411 rubli. Przeciętny zaro
bflk jednego robotnika na dniówkę wynosil1 rub. 
34 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było 7, zakończonych wyzdrowieniem zupel-
nem. 

J. H. 
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Przemysł węglowy -w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1909. 

Węgieł kamienny. \V styczniu r. 1909 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

by ł'a następująca: 

~====~==========~~-====~====!==~==============~ w r. 1909 wydobyto węgla wię< :ej c+> 
albo mniej (-l, niż w r. 1908 

Nazwa kop11lni 

Niwka 
• Klimontów . 

Właści c iel 

lub d z i e r ż flwcfl 

Tow. Sosnowieckie . 
,, 

" 
" " 
" 

Hr. Renard 

" 
" 

·-vvarszawskie 

Rok 1908 Hok 1909 

·<=l 

'" "' " t-m 

centnfirów meLryczny•:h 

399093 1 
59993 

297 3°9 
454 234 
512 353 
24770 

408 s8o 
2 3 145 

399 093 
59993 

:?.97 309 
-454 234 
SI 2 353 

443 126 
65 6:,7 

257664 
31 l 859 
481 356 

24 770 23 020 
408 s8o 44I 295 
23 I45 Ił 354 

Styczeń 

ctr. metr. l 

443 !26 + 44 0331 + 

Od początku roku 
do 31 stycznia 

ctr. metr. l 

65 657 + 5 664: + 
257 664 - 39 6--t51-
311859- '42 375 - 31 
481 356 -- 30 997 - 6 

11 l+ 44033 + II 

g + s664 + 9 
13 - 39645 - 13 

- 142 375 - 31 
- 3°997 - 6 

23020 - l 750 -

441 295 T 32 7I5 + 
7 - 1750 - 7 

8 + 32715 + 8 

Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
_J akób II 
F eliks . 
Paryż . 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 

" 

Franc.- Wł'oskie l ,~: 1 
57 000 6 330 

470 199 480 131 

11354- 11 79I - 51 - 11791 -- 51 
6 330 - 50670 - 89 - so67o - 8g 

480 131 + 9932 + 2 + 9932 + 2 

" 
" 
" 

Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

Franciszek . " " 
Mikołaj " " 
J an Spadk. hr. Walewskiego 
G-rodziec I St. Ciechanowski 
Grodziec II Tow. Grodzieckie. 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.:Rosyjskie 
Tadeusz . II 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
FlOtz Rudolf 
Faktignacy 
Jakób I . 
Wańczyków 

Andrzej IH 
Floryan . 
-Stanisław 

" 
Dzierż. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" M. Żoł'ędziowski. 
J. Wrzosek 
J. Rydzewski 
W . Kondaki. 
P . Woyde 
K. Pł'odowski 
A. Zieliński 
J . Wrzosek 

M. Karpus .·1 
St. Hilczyński 

610 389 
440 645 
2 36 598 

2 745 

19 599 
40 I39 

408 462 1 
78 554 

141 386 
2 2 495 
27982 
3 376 

10o6g 

46 583 

77T 

610 389 6o8 463 
440 645 435 388 
236 598 241 4os 

2 745 

19 599 
40 139 

408 462 
78 554 

141 386 
22 495 
27982 

3 3761 
10069 
46 s83 

7771 

Ił 230 

I668:j 

34 109 
~6 9Ó8 

442770 
105 464 
177 271 

41 311 
13 855 

.5 °7°1 

3:8041 
0030 

3811 
15 6 t2 

l 661 
!8872 

6o8463 - r 926 -
435 388 - 5 257 -
241405 + 4807 + 

o - r 926 - o 

l - 5257 - I 
2 + 4807 + 2 

7076 + 4 33 1 + rs8 + 4 331 + rs8 

34109 + '45 10 + 74 + 14510 + 74 
3Ó 968 - 3 I 7 I - 8 - 3 I 7 l - 8 

442 770 + 34 3°8 + 8 + 34 308 + 8 
105 464 + 26910 + 34 + 26910 + 34 
'77271 + 3588s + 25 + 3588s + 25 
41 31I + 188r6 + 84 + 188r6 + 84 
I38ss - 14127 - 50 - 141'2.7 - so 

- - 3 376 - 100 - 3 376 1- 100 
5 070 - 4 999 - so - 4 999 - 50 

34 804 - 11 779 - 25 - 1 1 779 _ 25 
6qo- 1741- 2?. - 1741 _ 22 

- - 11 230 - roo -

3811 + 
I5612-

r66 r + 
r8872 + 

3811 +- + + --
I 072 ~ - 6 - l 072 - 6 
1 661 + - + 1 66 I + -

r8872 + - + I8872 + 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w 
styczniu r. l909 była n astępująca: gatunki gru
be 2 216 326 ctr. metr. (46,640fo), gatunki średnie 
980169 ctr. metr. (20,63° lo) i gattmki dróbne 
l 555 237 ctr. metr. (32,730fo). 

Dnia 31-go stycznia pozostałość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
83 608 ctr. metr., gatunki średnie 446 552 ctr. metr. 
i gatunki drobne 621957 ctr. metr. 

Rozchód węgla w styczniu r. 1909-go był 
następujący (w ctr. metr.): 

{]~yto n a własne 
potrzeby kopalń 

Sprzeriano H.a.zetn 

Gatunki grube 

" 
średnie 
dr0bne 

30407 
115737 
410008 

2194 766 
856289 

1107 892 

2 225173 
972 026 

1517 900 
Razem: 556152 4158 947 4 715 099 

Rozchód węgla na potrzeby własne kopalń 
składał się z pozycyi następujących (w ctr. metr.): 

Rod zaj rozchodu 

Opał dla pracujłł,cycb, 
opalanie domów zbor
nych i zabudo,vań Jco
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów p a ro
wych ..• 

Skreślollo węgiel, któ
ry stracił w artość . 

Gatunki 
g rube 

4 533 

l 
Gatunki l 
średnie 

Gatunki 
drobne 

44~1 
5 8o6 402 o6o

1

. 

3 514 l 

H.aze tn 

Jiazem 30407: 1157371 4100081 ssfi 152 

Rozchód węgla sprzedanego składał' 
pozycyj następujących (w ctr. metr.): 

się z 

Rodzaj sprz~da~y grube l średnie drobne l 
Gatunki / Gatunki l Gatunki l .ltazem_ 

--------------.-----
Sprzedat. na kopalni ach 65 754 1174491 13000":~ 313806 
Wysyłka drogam i ~e-
łaznemi. . ... . 2129012 738 840 977 28g 3 845 141 

Wysyłka iłrogłł, 'vodnłł, 

K.azem: 1 2 194 7661 8s6 2891 1 107 89214 l s8 947 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 824 990 
ctr. metr. węgla grubego i 2 431 ctr. metr. węgla 
średniego. 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków by:!'a następująca (w ctr. metr.): 

W Królestwie l'olskiem 

Za. Białystok . .. 
Brześć 

Kowal 

• granicę . 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne .ltazem 

-

"'43 "961 7°5 137 

4 450 419 

.8 1771 -
4 142 

970168 

296 
-

-

3 718 40 

s 16 s 
7 817 

4871 44 s6g/ 
28720 29 142 6825 64 68 7 

1 21290121 738840 1 977289 1 3~45141 

l 
W styczniu roku 1909 w 28 kopalniach węgla 

kamiennego · przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 23 519. Robotnicy odrobili 
564 446 dniówek i zarobili 749 296 rubli. Przecięt-
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy
nosił l rub. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z robotnikami byio: 8, zakończonych śmiercią, 30,. 
zakończonych częściową niezdolnoscią do pracy, i 
405, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Podlug gatunków wytwórczość węgla bru- l i zabudowań kopalnianych 3 716 ctr. metr., 2) opa
natnego w styczniu r. !909 była · następująca: lanie kotlów parowych 6 542 ctr. metr. 
gatunki grube 4 978 ctr. metr. (3,50% ), gatunki J Sprzedaż węgla składała się z pozycyi nastę
średnie 126 564 ctr. metr. (88,92%) i gatunki drob- pujących: l) sprzedaż na kopalniach 62147 ctr. 
ne 10 789 ctr. metr. (7,58% ). l metr., 2) wysyłka drogami żelaznami 60 644 ctr. 

Dnia 31 stycznia r. 1909 pozostalość wydo- metr. Wysyłka węgla drogami żelaznami we
bytego węgla na kopalniach wynosiła: gatunki dług kierunków wynosiła: w Królestwie Polskiem 
średnie 11 280 ctr. metr. i gatunki drobne 13 525 60 494 ctr. metr. i za granicę 150 ctr. metr. 
ctr. metr. W styczniu roku 1909 w 6 kopalniach 

Rozchód węgla w styczniu roku 1909 wy- węgla brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych 
nosił 133 049 ctr. metr. i składał się z pozycyi na- robotników wynosiła 668. Robotnicy odrobili 
stępujących: l) użyto na potrzeby własne kopalń 16 044 dniówki i zarobili 15140 rubli. Przeciętny 
10 25S ctr. metr., 2) sprzedano 122 791 ctr. metx. zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne ko- 94 kop. Wypadek nieszczęśliwy z robotnikami 
palń, składał się z pozycyi następujących: l) był: l, zakończony wyzdrowieniem zupelnem. 
<>pal dla pracujących, opalanie domów zbornych f. H. 

Jrz~11ysł ż~laznJ w ,anistwi~ Il~SJ]skiQII w pmź~zi~rnikw rakw 11~8. 
(Według danych Centralnego Biura statystyczneg0 dla przemysłu :i..elaznego w Rosyi). 

Surowiec. 

a) W państwie Rosyjskiem. 

Listopad r. 1907 

Grudzień 

Styczeń r. HJ08 

Lu1y 

Marzec » 

Kwiecień 

Maj » 

Czerwiec 
Lipiec > 

Sierpieil » 
Wrzesień > 

Październik » 

» r. 190'7 

r. 1906 

» l ' , 1905 

» r. 1904 
Za 10 miesięcy r. 1908 

" r. 1907 

" ,, 
" 

r. 1906 
r. 1905 
r. 1904 

Wytwórczość 

tysięcy 

!4821 

14 935 
l) 229 
14 453 
15 g02 

q688 
14863 
13 57° 
133'' 
'3 160 
128g1 
13 38o 
15 o82 
14 473 
13 ;81 
15 oog 

141 448 
142 239 
136 428 
141 646 
'48 699 

Zapasy w koń
cu miesiąca. 

pudów 

43 743 
44 66o 
45 548 
45 571 
43 999 
42 700 
43 °33 
44745 
45 973 
45 904 
44686 
44 223 

44 sos 
..JĆ739 
47950 
45 636 
44 2 23 
44 ;o; 
48739 
47950 
45 636 

Wytwórczość surowca w państwie Rosyjskiem 
w październiku r. 1908 była większą od wytwór
ezości dwóch poprzednich miesięcy, natomiast 
11ie dosięgła poziomu wytwórczości w paździer-

niku czterech poprzednich lat. Wytwórczość 
surowca w państwie Rosyjskiem w pierwszych 10 
miesiącach r. !908 stała na poziomie analogicz
nej wytwórczości w roku 1905, była wyższą od 
wytwórczości w pierwszych dziesięciu miesiącach 
r. 1906, natomiast była mniejszą od wytwórczości 
w tym samym okresie czasu r. 1907, a te~ :vię
cej i r. !904. Zapasy surowca w końcu m1es1ąca 
sprawozdawczego zmniejszyły się nieznacznie w 
porównaniu do zapasów w końcu miesiąca po
przedniego. 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

Luty 

Marzec 
1\wie(: ień 

Maj 

Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

" ,. 

" 

b) W Królestwie Polskiem. 

r. 1907 

" 
r. 1908 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

r. 1907 

r. 1906 

r. 1905 

r. 1904 

Zapasy w koń-
Wytwórczość cu miesilica 

tysięcy pudów 

l 581 3 r68 

l 167 3 306 
l 416 3 421 
l 214 3 643 
l 402 3 702 
1 o;o 3 647 
l 079 3 475 

969 3 65 1 

963 3 709 
8)2 3 71; 
857 3 798 
8;9 36go 

l 438 3041 

l 592 4°53 
l 483 3 729 
2 271 3 502 
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Za 10 miesięcy r. 1908 10663 3 690 
r. 1907 14639 3041 

» r . 1906 16233 4053 
» r . '1905 14136 3729 
» r. 1904 18611 3502 

W październiku r. 1908 wytwórczość surow
ca .w ~rólestwie Polskiem utrzymała się na 
p_ozwm1~ wytw:órczości dwóch poprzednich mie
sięcy, mczem Jednakże nie znamionując zasadni
czego zwrotu ku poprawie stosunków z surow
cem. W porównaniu do wytwórczości surowca 
W p~ź~zierniku 4-ch poprzednich lat wytwórczość 
w miesiącu sprawozdawczym spadła niepomiernie, 
będąc, naprzykład, blizko trzy razy mniejszą od 
wytwórczości w październiku r. 1904. Wytwór
czość surowca w pierwszych 10 miesiącach roku 
spr~wozdawczego również nie może iść w porów
name do wytwórczości w tym samym okresie 
cza~u. lat 1907, 1906, 1905 i 1904, będąc od nich 
mmeJszą w stosunku l: 1,4: 1,6: 1,4 i: 1,8. Zapasy 
surowca w końcu miesiąca sprawozdawczego ule
gły niewielkiej obniżce w porównaniu do zapa
sów . s.urowca w końcu miesiąca poprzedniego, 
zmn~eJszył'y się mianowicie o 108 tysięcy pudów, 
czyh o 30fo. " 

Półwyroby i:elazne i stalowe. 
a) W państwie Rosyjskiem . 

Listopad 

Grudzień 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

K"iecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 
Sierpi eń 

Wrzes i eń 

Październil{ 

,, 

r. !907 

» 

r. 1908 
)) 

» 

)) 

» 

r. 1907 

Wy~wórczośó 
tysiQcy 

15 460 
12 090 
13 245 
14695 
16984 
13 109 
15 879 
14 444 
14 204 
14684 
14 7°9 
14986 
16 471 

Za pasy w koń 
cu miesi ąca 

pudów 

12 574 
12805 
12 004 
12 090 
l:?. 358 
12004 

l l 957 
12 229 
12 620 
13969 
13 -'PS 
13 121 
12 308 

" r. 1906 14 72o 1 1 991 
" r. 1905 15 337 9 6o7 
" r.1904 15482 11058 

z~, 10 miesięcy r. 1908 146 94 1 ' 3 1.21 
» r. 1907 145 646 12 308 
» r. 1906 138 222 11 991 

» r. 1905 143989 9607 
» r. 1904 !55 489 li os8 

Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych w państwie Rosyjskiero w październiku 
r. 1908 był'a wyższą od wytwórczości w czterech 

miesiącach poprzednich, natomiast za wyjątkiem· 
r. 1906, mniejszą od wytwórczości w październiku.. 
r. 1907, 1905 i 1904. Wytwórczość pólwyrobów 
żelaznych i stalowych w państwie Rosyjskiero w 
pierwszych l O miesiącach r. 1908 była wyższą od 
wytwórczości w tym samym okresie czasu lat 
1907, 1906 i 1905, natomiast nie dosięgła poziomu 
wytwórczości w. pierwszych 10 miesiącach r. 1904. 
Z apasy półwyrobów żelaznych i stalowych w 
końcu miesiąca sprawozdawczego obniżyły się 
nieznacznie w porównaniu do zapasów w końcu 
miesiąca poprzedniego. 

b) W Królestwie Polskiem. 

VVytwÓTCZOŚÓ 
Zapasy w koń-

cu miesi ą.ca 

tysięcy pudów 

Listopad r. 1907 2 o:;8 l 571 
Grudzień l 6y5 l s67 
Styczeil » l 875 l 394 
Luty r. 1908 1982 l 420 
Marzec » 2 123 1.520 

Kwiecień » l 923 l 476 
Maj » 1 g82 l 689 
Czerwiec » l 733 1924 
Lipiec )) 2 o:; s l 849 
Sierpieil » l 72 1 l 845 
Wrzesień » l 797 l 91 7 
Październik )) l 914 l 989 

» r. HJ07 2 184 1 286 
)) r. 1906 2061 l )00 
)) r. 190;> :q8s l 5~7 
» r. 1904 2 237 l .958 

Za 10 mi esięcy r. 1908 19 106 l 989 
r. 1907 20641 1 286 

'• r. 1906 20 137 l soo 

" 
r. 1905 i8 442 l 597 

•' r. 1904 23 124 l 968 

Wytwórczość półwyrobów żelaznych i stalo
wych w Królestwie Polskiem w październiku r. 
1908 zwiększyła się w porównaniu do wytwórczo
ści dwóch po przed nich miesięcy, mimo to nie do
sięgła poziomu wytwórczości w październiku· 
czterech poprzednich lat. Wytwórczość pólwy
robów żelaznych i stalowych w Królestwie Pol
skiem w pierwszych 10 miesiącach r. 1908 była_ 
większą od analogicznej wytwórczości w roku 
1905 (strajkowym), natomiast był'a · mniejszą od 
wytwórczości w tym samym okresie czasu r. 1907,. 
1906, a .tern więcej i r. 1904. _ 

Zap asy pólwyrobów żelaznych i stalowych 
w Królestwie P olskiem w przeciągu miesiąca 
sprawozdawczego nie podległy żadnej istotnej 
zmianie, pozostając na tej sa.mej prawie wysoko
ści, co i w końcu miesiąca poprzedniego. 
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. Wyroby gotowe żelazne i stalowe. 

a) W państwie .Rosyj skiem. 
Zapasy w koń-

Wytwórczość en miesiąca 

ty•ięcy pudów · 

Listopad r. 1907 12 320 21 715 
Grudzień 

" 9759 22 59s 
Styczeń r. 1908 f l 8f8 24 451 
Lu ty ,, li 781 26671 
Marzec 

" 14 515 25 994 
Kwieci eń f l 408; 23 610 
Maj 

" 13 854 22 4f9 

Czerwiec ,, 12 177 20888 

Lipi ec ,, li 760 . 20 372 

. Sierpień 
" 

l! 370 20 651 

Wrzesień 
" Paidziernik 
" 

12 474 20 797 
121 78 21 518 

., rt 1907 

" 
., r. 1906 

13 456 2<1 400 
li 868 19 s6 r 

" 
r. 1905 12 540 21 871 

,, r. Hi04 12 226 22 357 
Za 10 miesięcy r. 1908 123 341 21 518 

,, r. 1907 124 j62 20400 
r. 1906 117 532 19 j61 _ 

,, r. 1901i 12~ 664 21 87I 

" r.1!!04 128835 22357 

Wytwórczość wyrobów gotowych w państwie 
Rosyjskiero w październiku r. 1908 zmniejszyła . 
się nieznacznie w porównaniu do wytwórczości 
w miesiącu poprzednim, utrzymała się natomiast 
prawie na poziomie wytwórczości przeciętnej w 
październiku czterech poprzednich lat, będąc od 
niej mniejszą tylko o 30fo. Odnośnie do wytwórczości 
wyrobów gotowych w państwie Rosyjskiero w 
pierwszych 10 miesiącach r. 1908, to, będąc równą 
wytwórczości analog icznej w r . 1905, była większą 
-od wytwórczości w tym samym okresie czasu r. 
1906, natomiast nie dosięgła poziomu wytwór
czości w pierwszych 10 miesiącach r. 1907, a tem 
więcej i r . 1904. Zapasy wyrobów goiowych że
laznych i stalowych w końcu miesiąca sprawo
zdawczeg o powiększyły się w porównaniu do za
pasów w końcu miesiąca poprzedniego głównie z 
powodu zmniejszenia się rozchodu wyrobów go
towych żelaznych i stalowych w miesiącu spra
wozdawczym na sprzedaż. -

b) W Królestwie Polskiem. 

Zapasy w koń~ 
Wytwórczość ou miesi~ca. 

tysięcy p~dów · 

Listopad r. 1907 l 370 l 925 
Grud z ień l 254 2035 
Styczeń r. 1908 's84 2 I33 
Lu ty I 576 2 147 
Marzec l 684 2 l22 

Kwi ed e ń I 531 2 Io8 

Maj ., l 464 .l 8go 

Czerwi ec l 2j0 1 625 

Lipi ec l 648 '780 
Sierpień 

" I 362 l 775 
Wrzes i eń I 370 1684 
Paźdz i ernik ,. l 40I I Sery 

" 
r: 1907 I 615 20-13 

,, r: 1906 I 710 I 726 
,. r. 1905 I 9os l 707 

" 
r. 1904 l 6j2 l 672 

Za 10 miesięcy r. 1908 14 872 I 8o7 

" 
r. 1907 I7 1 57 2043 

" 
r. 1906 . !6 553 l 726 

., r. 1905 I5 359 '707 
., r. 1904 ,g 472 l 672 

·wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w Królestwie Polskiem w paździer
niku r. 1908 była większą w porównaniu do wy
twórczości w dwóeh poprzednich miesiącach; mi
mo to była o wiele mniejszą od wytwórczości w 
październiku czterech poprzednich lat. · 

To samo da się powiedzieć o wyt-wórczości 
wyrobów gotowych żelaznych i 'stalowyeh w 
Królestwie Polskiem w pierwszych 10 miesiącach 
r. 1908, ponieważ była ona mniejszą od wytwór
czości w tym samym ukresie czasu lat 1907, 
1906, 1905 i 1904 przeciętnie o 12% . 

Zapasy wyrobów gotowych żelaznych i 
stalowych w Królestwie Polskiem w końcu mie
siąca sprawozdawczego były większe od ząpasów 
w końcu miesiąca poprzedniego głównie z powo
du zmniejszenia się w miesiącu sprawozdawczym 
rozchodu wyrobów gotowych żelaznych i stalo
wych na potrzeby własne zakładów oraz na 
sprzedaż. 

J. H. 

J rzegfąu fiferatury górniczo- ~utniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hq.tnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1909). Luty. a) M. Uspen- l giczna. Roboty poszukiwawcze. Roboty przy
ski}. Kopalnie miedz i ~v okręgu Bogostowskirn pod gotowawcze. Sposoby odbudowy. Odwadnianie. 
'Względem, g órniczo - technicznym.. Budowa g eolo- Przewóz podziemny. Obudowa. Oświetlenie . Prze-
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wietrzanie. Wiercenie mechaniczne. Sortowanie 
rud. Prażenie. b) .11. Asiejew. Laboratorya me
talurgiczne. Opis pracowni metalurgicznych, me
talograficznych i elektrometalurgicznych w aka
demiach górniczynh w Berlinie, Klaustalu i Frei
bergu i w politechnikach w Charlottenburgu i 
Akwizgranie. Autor zwraca uwagę na to, że 
niemcy nie szczędzą pieniędzy na urządzenia pra
cowni ~·metalurgicznych. Zawdzięczając znako
micie urządzonym pracowniom chemicznym, niem
cy zdobyli pierwsze miejsce w przemyśle chemicż
nym. Obecnie system ten zastosowany został: 
przez nich w dziedzinie przemysiu metalurgicz
nego. c) Kurbatow. W spraL!Jie badań metalogra
ficz nych nad stalq hartowanq. Wyniki badań nad 
roztworami, używanymi do wytrawiania, i nad 
skradnikarni !:'tali hartowanej. Szybkość wytra
wiania zapomocą różnych roztworów kwasów azo
towego lub pikrynowego wzrasta stosownie do 
złożoności cząsteczki rozpuszczalnika lub prze
wodnictwa elektrycznego roztworów. Osady , po
wstające podczas wytrawiania, mają skł:ad bardzo 
złożony; w tworzeniu się tej warstwy ·zabarwio
nej ważną rolę odgrywaią związki azotowe. Naj
lepszymi od czy n nikami do wytrawiania stali są: 
4 % -wy roztwór kw asu azotowego w alkoholu 
izo-amylowyrn, lub 20% -wy roztwór kwasu solne
go w alkoholu izo-amylowym z dodaniem 1/ 3 obję
tości nasyconego roztworu nitrofenolu w alkoho
lu etylowym. Austenit 11ie posiada stalej twar
doś?i w różnych próbach a nawet w różnych 
_mieJScach jednej i tej samej próuy. Skutkiem 
odpuszczania austenit zamienia się w sorbit. :Mar
tenz_yt rozkłada się na cementyt i sorbit. Przy 
300° . ~artenzyt i austenit przekształcają się w 
sorbit 1 cementyt. Troostyt podczas odpuszczania 
pozostaje Lez zmiany do temperatury 400°. Po
wyżej tej temperatury sorbit i troostyt rozkłada
ją się na cementyt i ferryt, przyczem ziarna ce
mentytu powiększają swą objętoSć. Wszystkie 
składniki krystaliczne, jak austenit i martenzyt, 
przedstawiają agregaty, zgrupowane wokoło sub
stancyi środkowej, którą, być może, jest cemen
tyt. d) ~vniki ostatnich prób, dokonanych w chod
nikach doświadczalnych Berlińskiego Towar2ystwa 
allcyjnego wyrobu mater_vató w wybuchowych. W spom
nian a. firm a , po.stawił:a sobię za zadanie dokona
n~e bad ań nad materyał:ami wybuch.owymi w ta
kiCh warunkach,, w j akich ma miejsce praca w 
kopalni~ch . W tym Cfllu wprowadzono zmiany 
następujące: l) kanałowi moździerza stalowego 
nadano wymiary najczęściej w praktyce kopal
nianej wierconych wydrążeń. 2) Wymiary ła
dunków przystosowano do średnicy kanału moź
dzierza i 3) Ściany kanału moździerza wyłożono 
warstwą węgla. W tym celu w kanał: wkładano 
cylindry, wykonane pod silnem ciśnieniem z py
ł:u węglowego, branego z kopalń, wyróżniających 
się pod względem wybuchowości, i w cylindrach 
tych wiercon o. otwory, odpowiadające średnicy 

danego ładunku. Badania wykazały, że w tych; 
warunkach zwykły dynamit żelatynowy i t. zw_ 
bezpieczny ujawniają bardziej własności bezpiecz
nych materyał:ów wybuchowych, aniżeli w zwy
kłym moździerzu. Tłumaczy się to w ten spo
sób, że silnie działające materyaly wybuchowe 
pozostawiają zbyt mał:o czasu na zapalenie się 
gazu i pyłu, przyczem powstający py! z węgla 
gasi krotki płomień. Wprost odwrotnie zacho
wują się materyał:y wybuchowe amonowo-saletrza
ne, uznane jako zupełnie bezpieczne na podsta
wie prób zapomocą zwykłego moździerza stalo
wego. Spalając się powolniej, podobnie jak proch,. 
są one w stanie działać plomieniem na środowi
sko otaczające. Jeżeli wobec powszechnego za
stosowania prochu i dyn amitu wypadki wybu
chów pył:u węglowego i gazu są stosunkowo rzad
lde, należy to przypisać wpływowi przybitki ,. 
która, będąc dobrze wykonaną, nie tylko zapo
biega zapaleniu się gazu lub pyłu, gasząc plo
mień, lecz przyczynia się również do podniesie
nia siły wybuchu. Celem określenia wartości 
różnych materyalów wybuchowych bezpiecznych 
najlepiej oznaczać ich wartość cieplikową, gdyż 
,od niej głóv. nie zależy zdolność zapalani a g azu 
i . pylu. 

GHickauf (1909). N!! l. a) H. Wolbling. w 
sprawie tworzenia się btys sczu żela.e:a. Przyczynki , 
dotyczące chemicznej strony powstawania bez
wodnego tlenku żelazowego, t. j. bły szczu żelaza 
i i.elaziaka czerwonego ze spatu żelaznego. b)-
0. Dobhelstein . Nowy sposób sm arowania lill wy-

1 ciqgowych. W kopalni Hugo, należącej do Towa
rzystwa górniczego w Harpen, zastosowano me
chaniczny sposób smarowania lin wyciągowych 
zapomocą powietrza ścieśnionego. Jako smaru 
użyto zwykłego oleju maszynowego, który dosko· 
n ale nadaje się do zabezpieczenia iiny przed rdze
wieniem. Przyrząd składa się z żelazn ego zbiorni
k a dla oleju, połączonego z przewodem dla po
wietrza ścieśnionego z jednej strony, z drug iej· 
zaś zapomocą rurki z pierścieniem w kształcie
leja, p1·zez który przechodzi lina. Wokoło pier
ścienia znajduje się pewn a liczba tryskawek, rzu
cających strumienie oleju na linę i smarujących 
ją tym sposobem równomiernie. Sposób ten obok 
znacznej oszczędn ości na smarze, W.};' noszącej dla 
liny długości 600 m około 300 man~k, daje jesz
cze tę korzyść, że zabezpiecza linę, gdyż smar
płynny przenika do jej środka. c) Reckmann. 
Sposobv ·wylicz ania kosz tów 'WytwórczoŚct, stosowane
W przemyśle górniczym . okrę{(u 'Ruhr (pocz.). d) 
Malowallie tam powietrz nych celem z abezpiecz e11ia 
przed wypadkami nieszczęśliwymi. W kopalni Rhein
pi·eussen w chodnikach o torze podwójnym za
stosowano malowanie podwójnych tam powietrz
nych z obu stron w ten sposób, że jedna polowa 
drzwi jest biała a druga czarn a, przyczem polo
wa .czarna znajduje się po t ej stronie, od której 
przybywają pociągi . Ponieważ konie poruszają 
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. się zawsze po cżarnym torze, · więc, przechodząc niczych; należqcych do skarbu w Prusach. d) Spra
przez drzwi tamy, nie zejdą na drugi tor, unika- wozda~tie zarz qdu Re1isko- Westfalskiego syndykatu 
jąc w ten sposób zetknięcia z pociągiem, idącym '1.R.lęglo7~Jego z a r. 1908. 
od strony przeciwnej. e) Tablice sygnalowe. Aże- NQ 5. a) P. /iartmalln. W sprawie odwadnia
by sygnały, ostrzeżenia i t. p. w kopalniach na nia lwpabi. Pod względem bezpieczeństwa ruchu, 
powierzchni i na dole zabezpieczyć przed nisz- utrzymania i t. p. pompy ' parowe i elektryczne 
czącym wpływem wody. i powietrza, znaczy się posiadają jednakową wartość. Przy wyborze jed
je farbą na płycie szklannej a farbę pokrywa się nego ze sposobów odwadniania decydują warunki 
sprężystym trwałym kitem. W ten sposób wy- miejscowe, koszt wytwarzania siły i cena maszyn. 
konane tablice sygnałowe służą doskonale w ko- Autor na podstawie przykładów i wyników badań 
palni Rheinpreussen. rozpatruje powyższe warunki, weeszcie podaJe 

NQ 2. • a) K. Seidl. Pr.sechowywanie węgla Iw- uwagi ogólne, dotyczące odwadniania kopalń. b) 
miennego pod 'l~Jodq i ekonomiczna stro1ta tego spo-

1 
K. Seidl. Prz echowy-wanie węgla kamiennego pod 

sobu (pocz.). Przedewszystkiem artykuł zawiera 1 wodq i ekonomiczna strona tego sposobu (dok.) . c) 
objaśnienia, jakim sposobem i w jakich rozmia- Prz eglqd ztóż minera/ów pożytecznych w Afryce po
rach następuje obniżenie wartości węgla pod dzia- tudniowej. Streszczenie pracy Voita, zamieszczonej 
laniem powietrza, a następnie jakie próby robio- w czasopiśmie Zeitschrijt /ilr praktische Geologie. 
no n'ad przechowaniem węgla pod wodą i jakie d) Sprawozda1lie Iz by Handlo·wej w Essen za r.}908. 
stąd wynikają korzyści. b) R. Fuchs. Żelazno be- e) Etat pruskiL h dróg żelaznych na r. 1909. f) Zwil
tonO'IY..'a wieża dla d1·obnego węgla w kopalni Rec- ża,nie pylu węglowego. Celem ochrony przed gro
klinghmtse7l II. Opis wieży o ośmiu zbiornikach, madzeniem się suchego pyłu węglowego w kc
mieszczących każdy 160 t węgla. c) Reckmann. palni Rheinpreussen do przewodów wodociągo
Sposoby w_ylicz ania lwsz tów wytwórczości, stoso·wane wych, rozprowadzonych w kopalni, włączono 
w przemyśle górniczym okręgu Ruhr (c. d.). d) Ro- znaczną liczbę tryskawek, rozpylający_c]l stale 
pa naftowa 'l!J utworach '<!Jęglowych okręgu Ruhr. wocię wokoło, skutkiem czego osiadający pyl węg
Autor mówi o dwóch odkryciach ropy, z któ- lowy jest zawsze wilgotny . g) Budowa tt;zm w pto
rych jedno miało miejsce na głębokości .620 111. w nqcej kopalui siarki ·w Sycylii przy po11zocy respira
kopalni, Rheinelbe III w konkrecyach rudy że- torów "Westfalia". Roboty wykonane zostały po
laznej, zawartej w łupku ilastym. Drugiego od- myślnie i wielki pożar w przeciągu .7 ·dni został 
krycia dokonano podczas wiercenia otworu wiert- zupełnie zatamowany. · 
niązego w utworach węglowych pod Liiding- NQ 6. a) !?: Bartling. Dolne i niewyt·wórcze 
haussen. warstwy jormacyi węglowej w lzopnlni Neu Diepen-

NQ 3. a) K. Seidl. Przechowywanie węgla ka- brock III w Selbeck pod Jfuelheim Saarn . . Autor 
miennego pod wodq. i ekonomiczna strona tego spo- jest zdania, że pod wytwórczerni warstwami for
sobu (c. d.). Węgiel pod wpływem działania po- macyi węglowej Dolnoreńskiego i Westfalskiego 
wietrza traci z biegiem czasu coraz bardziej na zagłębi węglowych zalegają warstwy kulmu. b) 
wartości. Zmniejsza się jego wartość opałowa, Witte . Przyczyny, powodujq.ce uszkodzenia w bu
wydajność koksu i gazu jako też wyt\vorów dowlach. Uszkodzenia budowli, ujawniające się 
ubocznych. W razie samozapalenia się zwału pod postacią rys i szczelin, mające wsz.elkie ce
węgla następuje szybkie obniżenie jego wartości chy uszkodzeń, ·spowodowanych robotami górni
w dużych rozmiarach. Przechowywanie węgla czerni, mogą pochodzić z powodu wadliwej budo
pod wodą zabezpieczą go całkowicie przed dzia- wy lub niestalości gruntu, użytego pod budowę. 
laniem atmosfery i zamozapalaniem oraz zapobie- Do tej ostatniej kategoryi przyczyn zaliczyć na
g a tworzeniu się miału podczas wyŁadowywania.. leży: l) usuwanie się gruntu pod ciśnieniem bu
b) Reckmann. Sposobv wyliczania kosztów wytwór- dynku; 2) położenie budowli nad brzegiem morza, 
czośd, stosowaile w przemyśle górniczym okręgu jeziora, rzeki, kanału lub na zboczu góry; 3) po
Ruhr (dok.). wierzchowne roboty ziemne dla celów budowla-

NQ 4. a) Beyling, Badania nad bezpiecznymi n"ych· i wreszcie 4) silne wstrząśnienia pod wpły
mater yalami wybuchowymi. Sprawozdanie z wy- wem ruchu pociągów, pracy w kuźniach i t. p. 
ników badań nad nowymi materyałami wybucho- W większości wypadków zarówno pierwsza jak 
wymi, użycie których tak w gazie wybuchowym, druga kategorya przyczyn nie daje się określić 
jak w pyle węglowym nie przedstawia niebezpie- ściśle i rzeczoznawcy zmuśzeni zaliczać ' je do 
czeństwa. b) C. SchOnfeld. Nowv przyrz qd do za- prawdopodobnych. c) Battig. Zabez pieczenie ko
bezpieczania biegu parowej maszyny wyciqgowej. c) palni Verdnigte Engelsburg przed z alewem wody, 
K. Seidl. Prz echowywanie węgla !zamiennego pod pochodzącej z zatrzymanych kopalni Vereinigte Ma
wodq i ekonomicz na sl1'ona tego sposobu (c. d.). Au- ria Anna i Steinbank. Opis warunków geologiez
tor rozważa na podstawie przykładów ró:Łne oko- nych i górniczo-technicznych. Opis robót, mają
liczności, warunkujące ekonomiczne korzyści za- cych na celu -.abezpieczenie kopalni zapomocą 
stosowania sposobu przechowywania' węgla pod tam murowanych. Szczegóły budowy tam. Kosz-

l wodą. d) Etat na r. 1909 z aktndów górnicz,l- hut- ta. d) Wywóz 'l~Jęgla kamiennego .s Anglii w r. 
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1908. Wywóz węgla, który stale od r. 1902 N!! 52. a) Statysty/w lin wyciqgowych w okrę- · 
wzrastał i w r. 1907 wynosi! 631

/ 2 miliona tonn, gu Dortmund za r. 1907 (dok.). N ajdluższy okres
w roku sprawozdawczym zmniHjszyl się o milion pracy dla lin wyciągowych f.okrąg!ych zwyczaj
tonD. e) Nowy samopiszqcy wakumetr dla ciśnienia nych wynosił , 1953 dni, okrągłych patentowanych 
absolutnego. Budowa wakumetru Fuessa, oparta 1348 dni, plaskich 1142 dni. Największa praca 
na zasadzie barometrycznej. Wahania w poloże- liny okrąglej wyniosła 678 868 miliardów llgjm. 
ni u słupa rtęci . udzielają się za pomocą magnesu N aj większa praca liny płaskiej wyniosła 73 307 
i drążków przyrządowi zapisującemu. miliardów kgjm, czyli dziesięć razy mniej. Sta-

N!! 7. -a) Husmann. SzarawakaSiegen w oko- tystyka wykazuje, że najodpowiednit>jsze i naj
licach Gosenbachu z uwzględnieniem zawartych w niej bezpieczniejsze st~ liny o krągle zwykle, wykona
żyt kruszcowych. Opierając się na obszernej pra- ne z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości 
cy Denckmanna, autor na podstawie badań po- na ciągnienie (150-180 kg). Od niedawna będą
równawczych, dokonanych nad różneroi zlożami, ce w użyciu liny o splotach trójkątnych daly do
wyjaśnia szczegółowo ich warunki stratygraficz- bre wyniki. o wiele lepsze, aniżeli liny patento
ne i tektoniczne. b) R. No'wicki. O samoz apala- wane lub o splotach płaskich, jednakże pod wzglę
niu się czyściw·a (Putzwolle}, 11asyconego pokostem. dem ilości wykonanej pracy stoją one niżej od 
Z powodu pożaru, wywołanego samozapaleniem zwykłych lin okrągłych. 
się czyściwa, nasyconego pokostem, autor cloko- 1909. N!! l. a) W. Stoger. Elektrolitycz ny 
n al baclań nad utlenianiem ·się pokostu. Badania sposób wydobywania .cynku z rud. Elektroliza cyn 
wykazały, że samozapalenie się czyściwa ma miej- ku, pomimo że wróżono jej oddawna szybki roz
sce, gdy nasycone jest ono pokostem w stosunku wój, dotąd w praktyce, walcząc z różnego rodza
wagowym jak 2: l. b) Dobbelstein. Zastosowanie ju trudnościami, nie znajduje szerszego zastoso
cementm.vania przy poglębianiu s.r1ybu w warstwach, wania. Z pośród wszystkich znanych sposobów 
obfitujących w wodę ·w kopalni 'węgla Lievin. Dla wyłącznie tylko te, które oparto na ·zastosowa
powstrzymania silnego napływu wo.dy przy po- niu roztworów kwasu siarczanego, mają znacze
głębianiu szybu w warstwach kredowych, za wie- nie w praktyce. Do takich należy sposób elek
rających liczne szczeliny, zastosowaoo z dobrym trolityczny, wynaleziony . przez dr. Łaszczyńs]{ie
skutkiem cementowanie dna szybu zapomocą rur go. Sposób ten, z doskonałym wynikiem zas to
różnej długości. Opis robót, związanych z wtla.- sowany początkowo do elektrolizy miedzi, nie 
czaniem cementu. c) Statystyka dróg żelaznych wymaga kosztownych urządzeń i daje natomiast 
w Niemczech. metal czysty i wolny od szkodliwy Jh wpływów 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und manganu. Elektroliza odbywa się w skrzyniach 
Hiittenwesen (1908). N!! 50. a) Ele/.>trycz ny wy- drewnianych, wylożonycll blachą ołowianą. W 
ciq.g z7.valow_y. w ~ucie Dona_7.vitz .. _Do wywożenia 1 k~żdej ~krzyn i znajduje się 9 anod ~ blachy ola
na zwa! żuzh, p1asku, popwłu 1 mnych odpad- l WlaneJ 1 8 katod z blachy cynkoweJ, pokrytych 
ków urządzony został wyciąg pochyły (22°) dłu- tkaniną bawełnianą. Prąd o sile 1500 amp. i na
gości 130 m. Urządzenie składa się z kolejki dojaz- pięciu 4 wolt osadza 41,5 kg cynku na dobę . Zu
dowej z dolną stacyą, wyciągu pochyłego, górnej życie prądu dla otrzymania 1 kg cynku wynosi 
stacyi i maszyny wyciągowej. Opis poszczegól- 145 W. Sposób powyższy powinien przedewszyst
nych części a zwłaszcza urządzeń elektrycznych, kięm znaleźć zastosowanie w elektrolizie rud cyn
wykonanych przez Zjednoczone Towarzystwo kowych ze złóż, znajdujących się w górach, ob
Elektryczne w Wiedniu. b) J. Jlfayer. Ratownic- fitujących w wodę a położonych zdała od kopalń 

/ two w kopalniach ze szczegółnem uwzględ1tieniem węgla. Z korzyścią też może być on zastosowa
podziemnych stacyi 'ratzmllowych (dok.). Autor, po- ny do rud ubogich, przeróbka których zwykł'ym 
lemizując z Hagemannem, autorem obszernej pra- sposobem hutniczym jest kosztowna ~ połączona 
cy o urządzeniach ratunkowych w kopalniach, ze znaczną stratą metalu. b) J. Bartel. W spra
dowodzi potrzeby urządzania podziemnych komór 7.vie .r1astosowania suchego wiatru 7.V procesie 7.vielko
ratunkowych. c) Próby i ulepszenia w gótuictwie piecowym (pocz.). N a podstawie prób stosowania 
w Austryi (c. d.). Urządzenia przewozowe w chod- suchego wiatru w procesie wielkopiecowym w 
nikach, pochylniach i szybach. d) W. Foltz . Ry- hucie Krompach na Węgrzech, autor w~>Owiada 
nek węglowy i metalowy w listopadzie r. 1908 . zdanie, znacznie różniące się od optymistycznych 

N!! 51. a) Statystyka lin wyciągowych w ollrę- opinii Gayleya i Divary, z których pierwszy 
gu Dortmund za r.J.907, (pocz.). W roku sprawo- wprowadził ten spo!:Ćlb· w hucie Izabela_ w Aroe
zdawczym z pośród 627 lin zużytych 11 zerwalo ryce, drugi zaś czynil !:!postrzeżenia w Creuso~ 
się podczas· pracy, co wynosi l ,75%. Wszystkie nad wpływem wilgotności powietrza na zużycie 
liny zerwane należały do okrągłych. W sprawo- koksu. Autor nie zaprzecza szkodliwości wply
zdaniu znajduje się opis wszystkich lin zerwa- wu wilgotnego powietrza na zużycie koksu i 
nych i warunków, w jakich to zerwanie miało l przyznaje, że zastosowanie wiatru suche.go przy· 
miejsce. b) Próby i ulepszenia w górnictwie 7.V Au- nosi korzyść, jest ona jednakże tak niezn aczną" 
stryi (dok.). że nie usprawiedliwia wysokich kosztów osusza· 
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nia powietrza. Największy wpływ na równo
mierność biegu pieca i zmoiejsz~nie kosztów wy
twórczości wywiera przedewszystkiem skład i 
wlasności fizyczne koksu. c) Dane statvstyczn e o 
austryackim. mollopolu solnym. z a r. 1906. Czysty 
dochód skarbu z monopolu solnego wynosi prze
szło 35 milionów koron. 

NQ 2. -a) j. B(l/' tel. IV spraRie z astoso wania 
suchego wiatru ·w procesie wielkopiecowym (dok.). 
Z teoretycznych obliczeń Vl': ynika, że zmniejsze
ni eli wilgotności wiatru o l gr daje 5,24 kg oszczęd
n ości na l t surowca. Przyjruując przeciętną r ocz
n ą wilgotność powietrza w Krompach na 7 g r w 1 

l m 3 i średuie zmniejszenie się tej wilgotności 
pod wpływem osuszania na 4 gr, wypad a, że przy 
wytwórczości surowca na dobę, wynoszącej 250 t, 
roczn a oszczędność koksu dosięga 1886 t. Biorąc 
pod uwagę wysoki koszt ochładzania (22 000 ko
ron rocznie) przy znacznym nakładz ie na urzą
dzenia chłodzące (około 500 000 koron ), wypada, 
że całkowita korzyść roczna wynosi 2 580 koron. 
Według Osanna koszta urządzeń chłodzących 
można zmniejszyć do trzeciej części ; wówczas 
oszczędność roczna wypadnie 33 000 ko
ron . Autor jest zdania, że taką sarr ą korzyść 
można osiągn~ć przez zużytkowanie gazów 'Y,vy
lotowych w silmkach gazowych bez uciekania 
się do osuszania wiatru; wówczas straty skutkiem 
większego spożyci a koksu zostaną pokryte z nad
wyżką. b) Przemysl górnic.zo-hut11icz v 1ue W.toszech. 
Dan_e. _staty_sty~zne, dotyc~ące ogólnej wytwór
-czos~I 1 wazmeJszych gałęzi przemysłu górniczo
hutmczego. c) Rynek węglowy i metalowv 1u 
g rudniu r. !008. (pocz.) 

NQ 3. a) J. v. Ehrenwert. Ja!zie tem.peratury 
moi:em.y osiqgnqć p·rzy pomocy nas ?-ych zwyktvch ma
tery alów opatowych (pocz. ). b) P. Breuil. Wtas
ności, metalur {(i a i z astoso wallie tantalu (pocz.). 
Rudy tantalowe. Otrzymywanie tantalu i jego 
własności . c) W. Folt.<J . . Rynek węglowy i 7netalo
·wy ·w grudnin r. 1908 (dole). 

NQ 4. a) A . Krziż . W sprawie ulepszeuia 1'e
spiratorów. Autor daje opis nowego rbspiratora 
własnego pomysłu. Respirator ten był poddaw'1-
ny próbom w hntach przybramskich, gdzie otr zy
mano wyniki zadawalające, gdyż zupełnie zabez
piecza od kurzu a jednocześnie nie utrudnia od
dychania. Respirator składa się z dwóch oddziel
nych czę~ci: jedną z nich wprowadza się do ust po
wietrze, przefiltrowane przez warstwę waty, drugą 
zaś, założoną na nos, wypuszcza się powietrze zuży
~e: O?dychanie w kierunku ?d wrotnymjest uniemo· 
zhw10ne przez zastosowame odpowiednich zawo
rów. b) Nowa sortow1lia rud,, z a·wierajq.cych cynk i 
otów .1u kopalni Scharley na Slqsku Górnym. Sor
t owma, wykonana przez fabrykę maszyn Hum
bo~dt_ ": Kalk_, so_rtujil:ca 1~00 t rudy w ciągu 
dztes1ęcwgodz1nneJ .zm1any, Jest obecnie najwięk
szą w ~uropie. Artykuł zawiera pobieżny opis 
sortowm. c) A . B enclze. Skladowe c.ffęści stali. 

Autor w formie treściwej podaj e wyniki badań 
nad budową stali, uwzględniając jed n akże te tyl
k o składniki, których istnienie na podstawie 
licznych badań zostało ściśle stwierdzone. d) P. 
B reuil. Wtasności, metalurgia i z astosowanie tan
talu (dok.). O zastosowaniach tantalu. 

NQ 5. a) A. Jl ullner. r,Trycieczlzi po krajach 
alpejskich (pocz.). Szkice historyczne, d otyczące 
Lutnictwa żelaznego na podstawie akt dawnych 
i śladów, pozostałych po dawnych osadach hutni
czych, w kraj ach ą.lpejskich. b) }. Sturm. Po
stępy w budowie kolejek linowy ch. Zdolność prze
wozową kolejek linowy~h powiększyć można 
przez: l) powiększenie szybkości biegu wózków 
2) zmniejszenie odległości pomiędzy niemi i 3) 
powiększenie nośności wózków. W pierwszych 
dwóch kierunkach nie wiele już da s ię zrobić. 
Pozostaje jedynie zwrócić usiłowania ce lem pod
niesienia nośności wózków. Dla tego należy sta
rać się o zmniejszenie ciśnienia, wywieranego na 
linę przez kółka pn1yrządu, prowadzącego· wózek. 
Firma F . Pohlig opatentowała przyrząd prowa
clzący (Laufwerk) o czterech kółkach zamiast 
zwy kle używanych dwóch. Daj e to możność po
większenia nośności wózków z 750 lzg do 1 200 kg. 

Metallurgie (1909) N!.! l a) K . Friedrich i A : 
L eroux. Badania nad topliwościq i budową. stopów 
platyny i au~ymo11u. Wyniki badań nad stopami, 
zawierającymi od O do 9!,3 % platyny, w labara
toryurn akademii górniczej we :B'reibergu. b) F: 
Wiist. Przycz rnek df) sprawy oddz iatywauia man
ganu na ulzlad stopów żelaza i węgla. Badania1 
dokonane w instytucie hutnictwa żelaznego po
li techniki w Akwizgranie. Obecność manganu w 
ilości do 13% obniża nieco punkt krzepnięcia su
rowca. Dalszy wzrost zawartości man g anu pod· 
nosi punkt topliwości, który przy 80°/o manganu 
dochodzi do temperatury 1260°. Ilość p~r~itu 
skutkiem nieznacznych ilości manganu zmnieJsza 
się. Perlit znika zupełnie, gdy ilość manganu 
wzrośnie do 5°/ . Mangan powiększa rozpuszczal
ność węgla w żelaz i e w takim stopniu, że w sto
pach szybko ochłodzonych wystar cza 50°/0 Mn, 
ażeby węgi el wytworzył węglik wzor u (Fe,Mn)3 C. 
Obecność manganu wpływa na budowę suro~ca 
w ten sposób, że utrudnia powstawanie _perhtu, 
natomiast ułatwia tworzenie się troostytu 1 stałe
go roztworu. c) .11. .lfoldenlzauer . O n'Źożliwości 
z :J.stosowania krz emianów glinu do wytwarz ania gli
nu. Autor na podstawie badań przyszedł do wnio
slm, że sprawę zastosowania krzemianów glinu 
do wyrobu glinu należy uważać za rozwiązaną. 
Wynik pomyślny osiągnięty został przez topienie 
w systemie dwóch pieców elektrycznych krzemia
nu glinu, rudy żelaznej i odpowiedniej ilości węg
la. W pierwszym piecu przez topienie gliny z 
nizko procentowem ferrosjlicium i węglem otrzy
muje się wysokoprocentowe farrosiliciuro i glin
ka, zmieszan a z 13 % Si02 • Przez powtórne to
pienie tej g linki z węglem i rudą żelazną otrzy-
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muje się prawie czystą glinkę, która może służyć przy których m a miejsce r ozkJad tych siarcza
jak o materyał do wyr obu g lin u. Ujemn ą stroną nów. c) C. Gop ner. O lugowaniu cyane1n rud' 
tego sposobu jest wytwarza nie jako wytworu srebrnych. 
ubocznego wielkiej i ilości wysokoprocentowego Bulletin de ta Societe de ]'Industrie mi -
ferrosilicium, którego zbyt ·byłby utr udniony. nerale (1908). Zeszyt 6. a) P. Chalon. Wźer-

N2 _ 2. a) Maurer. Badania ·nad hartowaniem tarka udarowa, poruszana powietrz em ścieśnionem ,_ 
i odpuszczaniem żelaza i stali. T ermiczna obr ób- i konkurs ·wiertarek w Wz'twa terszandzie. Autor po
ka prób. F izyczne badania stali: ścisłość, twar- daje warunki i wyniki konkur su wiertar ek, urzą
dość, opór elektryczny, magnety zm. F izyczni" dzonego z in icyatywy czasopisma South African 
badania żelaz a: opór elektryczny, magnetyzm. llfines w g r udniu r . 1907. Z liczby 12 w ier tarek,. 
Metalografia. Badania chemiczne i termi czne. zapisanych do kon kursu, 5 tylko wzięło udział 
Wnios_ki. b) · C. Gopner. O nowych przyrzqdach we wszystkich próbach , przedsiębrany0h na po
do f1'ze~óbki szlarnói~, zawierajqcych _z toto. c) O. 1 w_ierzchni ~_u a d oJe w . kopalni, i tylk? jedna, czy
H ezmstcidt. Nowy mzkroskop do badm~ metalogra- mąca zadosc warunkom konkurśu Wiertar ka Gor-
ficzuych . F i rma Reichm·t w W iedniu wykonała clona, została nagrodzona. Opis wiertar ek Gordo
n?WY mik r ?skop, po_siadaj~cy centra~ne oświetle- na i B or neta. ~orzyści s~oso~an ia wier tarek, po
me p;rze~m10~u. Osiąga się to sku tkiem tego, że ruszanych powietrzem śc1eśmonem. b) P. Nicou. 
promwme światła przech odz.ą prosto pr zez dwa Przemysi górniczo - hut11iczy we Wtos.sech (dok.)
prostokątne połączone ze sobą pryzmaty, pod czas Cynk i ołów. Rtęć. Sole kwasu borowego. Siar
gdy promienie, idące od szkła ocznego, załamuj ą ka. Rudy mied ziane i ich sor t owanie. Sól ka
się pod kątem 90° w zwierciadełku, umieszczonem mi enna. Ałun. Srebr o. Antymon. Gr afit. Mar
w połą~zeniu pryzmatów, i następni e padają na mur. c) A. Rateau. Kompresory turbhlO'we o ·wy--
przedmiot. sokiem ciśhieniu i użytlwwanie p ary odlotowej. 

NQ 3. aJ 111. Howe. Wykres ukladu stop óc!J, Revue Universelle des Mines et de la 
zlożonych z żelaza i węgla (pocz.). b) Warlimont. Metallurgie (1908). Listopad. a) A. Rateau. 
Sposób prz etapiania pirytów magnetycznych, zawie- Koinpresor turbinowy o wysokiem ciś11ieniu i zużyt
rajqcych 111iedź i nilziel (pocz.) . Autor podaj e opra- kowam·e p ary odlotoc!Jej. u) Sprawozdanie lw111.isyi 
cowany przez· siebie sposób przer óbki pirytów belgijskiej o zastos@waniu dziewięciogodzinnego dnia 
magnetycznych , zawierających miedź i ni kiel. roboczego w kop alniach:_ węgla ·w Attstryi. Związek 
Podczas gdy dawn iej d la otr zymania k amienia przemysłowców węglowych w Belgii deleg~.,wal 
miedziano-n iklowego musiano przedewszystkiem do Austryi komisyę celem zbadania na m iejscu 
usuwać żelazo, autor znalazł, że obecność żela za warunków, w jakich działa prawo z d. 27 czerw
podczas prażenia posiada wpływ d odatni, gdyż ca r. 1901 i jakie dało wyn iki. Komisya udała 
11astępnie podczas ługowania wszystka miedź się do okręgu Ostrawa-Karwina, którego wytwór
przechodzi w roztwór. Ruda po wyprażeniu zn- czość stan owi 55°/0 ogól nej wytwórczości Austryi, 
staje wyługowana, przyczem miedź przechodzi w i zbadała tani 10 kopalń węgla k amien nego. Spra
roztwór. Następnie ruda zostaje przetopio·na na wozdanie zawiera: Opis zagłębia węglowego· 
surowy kamień- niklowy i czysty nikiel. Ostrawa-Karwina pod względem bu dowy geolo-

NQ 4. a) Jvf. Howe. , Wykres ukladu stopów, gicznej i warunków odbudowy. Statystyka. Or
ztożonych z żelaza i węgla (dok.). N a wstępie au- ganizacya pracy przed wprowadzeniem i po wpro
tor pr-daje szereg nowych określeń _dla składni- wadzen iu dziewięciogodzinnego dn ia r oboczego. 
k ów stopów, złożonych z żelaza i węgl a, przy- Podzial pracy na t rzy zmniany. Zmiana sposo 
czem wyłożył zasady, przemawiające przeciwko bu odbudowy. Przewóz mechan iczny. Z astoso
teoryi Roozeboema, według której grafit w tern- wanie wrębiarek. Komisya po szczegółowem zba
peraturze powyżej l 000° t r walszy jest, aniżeli daniu sprawy doszła do wniosku, że kopaln~ bel
cementyt; poniż8J zaś tej temperatury odwrotnie gijskie znajdują się w porównan iu do kopalń 
trwalszym jest cementyt. Według dzisiejszego zagłębia Ostrawa-Kar wiua w ~mpełn i e odmiennych 
stanu badaJ'! grafi t j est trwa l szą odmi aną, aniżeli i znacznie goliszych w~runkach fizycznyd1 i tech-
cementyt, na· co istn ieje wiele dowodów. Autor nicznych. Wprowadzenie dziewięciogodzinnego
wyjaśnia w końcu rozpuszczalność grafitu w auste- onia roboczego w Austryi wywołało potrzebę do
nicie i przychodzi do wniosku, że w tej sprawie konania zmian w sposobach odbudowy i zastosowa
zarówno dane Cbarpyego i Greneta, jak i. Man - nia urządzeń mechan icznych, jakie w kopalniach 
nesmann a są niedokładne. Czy obecność krzemu belgij skich korzystnie użyte być nie mogą. Ko-
przeszkadza rozpuszczalności węgl a w austenicie, m isya jest zupełn i e przeciwna wprowadzen iu cizie
nie da się określić dokładnie. b) Warlzmont. Spo- wi~ciogodzinnego dn.ia roboczeg o w kopalniach 
sób przetapiania pirytów mag11etycznych, z a1uierajq- węgla w Belgii. c) Ch. Franr-ois. jJ;fateryaly wy
cych miedź i nilciel (dok.). B adania nad okl·eśle- buchowe bezpieome i badania w laboratoryum we 
niem temperatury tworzenia się siarczanów żela- Framerie (c. d.) . Badani a nad temperaturą wy
za, miedzi i niklu podczas {!rażenia odpowiednich buchu.. Przepisy; dotyczące zastosow ania mate
siarczków i badania nad określeniem temperatur, ryalów wybuchowych bezpiecznych w innych 
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:krajach. 
Grudzień . a) F. Rigaud. Krytylca mecha

nicz nego 'lfVBbogacania rud. Krótki zarys rozwoju 
t echniki wzbogacania, rozbiór . różnych systemów 
i przegląd _ wszystlci.ch faz. Artykuł ma na celu 
danie możności lepszego zoryentow.ania się w wy
borze odpowiedniego systemu przy projektowa
niu tego rodzaju urządzeń. b) Ch. Frm1cozs. Ma
teryaly wybuch01ve bez pieczne i badania w laborato
ryum. we Framerie (dok.). c) Gorbatsche u . Warullki 
'Wytwórczości i obecny sta_n prz emystu zlotego w Ro
syi (c. d. ). Opis warunków geologicznych i spo
sobów odbudowy, dane o w;ytwórczości i o kosz
t ach własnych w przemyśle złotym kraju Zabaj
kalskiego. d) G. Smith. Statystyka prz emys.lbe gór
niczo-hutnicz ego w Stanach Zjednoczonych ·w latach 
1907 i 1908. W K . 

The Mining .fournal . d. 16 lutego r. 1909. 
Koresportde~cye z Australii. Opis strejku w Bro
k en Hill, który przybiera coraz to .szersze roz
miary. Kopalnie otoczone są ciągle zmieniające
mi się placówkami strAjkujących robotników, któ
rzy nie dopuszczają przywozu produktów spo
?lywczych dla pozostających na kopalniach 
urzędników, chcąc ich zmusić g.fodem do opu
szczenia kopalń. Korespondencye ze Stanów Zje
dnoczonych. Poprmva przemystu w Afryce polu
dniowej. Wobec ciągle wzrastającej wytwórczo
ś.ci z.fota położenie ogólne przemysłu i handlu za
-czyna znowu szybko poprawiać się po skutkach 
<>gólnego kryzysu w r. 1907. Na wszystkich po
lach przemysłu i hanalu daje się odczuć silnie 
wzmożony ruch, zw.faszeza w dziedzinie maszyn. 
..Szczególnie zwraca uwagę niezmiernie zwiększo
ne zapotrzebowanie urządzeń i maszyn elektrycz
nych. Widoki na rok bieżący są bardzo pomyśl
·ne. Korespondencya B Rosyi. Roztrząsania na 
temat zap_i·owadzenia w .Rosyi państwowego mo
nopolu platynowego, o co ubiega się wielu wy
twórm)w platyuy. 

D. 20 lutego · r. 1909. Korespolldencye z 
Australii. Strejk w Broken Hill trwa ciągle i 
postawa strejkujących nie budzi nadziei rychłego 
porozumienia się z zarządem kopalń. Stanley El
more: Pluczka systemu "Elmore Vacuum" w Broke1z 
Hill. Opis nowej pŁuczki z zastosowaniem apara-. 
tów Elmora, zbudowanej dla przeróbki nagroma
dzonych przez kilk,adziesiąt lat olbrzymich zwa
łów rudy cynkowo-ołowianej, której to rudy do; 
tychczas nie udawało się wzbogacać na płuczkach, 
gdyż oprócz ściśle przemieszanej galeny i blendy 
-zawiera ona bardzo duży procent skały pło_nnej 
o jednakowym niemal ciężarze gatunkowym z 
-blendą. Dopiero astatniemi czasy trudność t a 
praktycznie przezwyciężoną została przez apara
ty Elmora, które doskonale oddzielają cząstki 
met aliczne od skały p.fonnej. Surowa ruda ze 
zwałów, zawierająca około ·20 % cynku, 5,75 % 
ołowiu i 8 un cyj srebra, zostaj e odpowiedn io 
zmielona i wprowadz ona do aparatów Elmor a, z 

k t órych otrzymuje się wytwór wzbogacony z za
wartością średnio 43 % cynku, 11 % oŁowiu i 17 
uncyj srebra; następnie wy twór ten przechodzi 
przez stolnice systemu Wilfley, które wydzielają 
kancentrowiny cynkowe z zawartością 46,5 % 
cynku, 7,2fi% ołowiu i 16 uncyj srebra i kancen
t rowiny ołowiane z za wartością 58 % ołowiu, 15 % 
cynku i 39 uncyi srebra w tonie. Obecnie opi- · 
sywana piuczka przerabia miesięcznie 16000 -
17000 t materyału ze zwałów . Korespon dencya ze 
StaJtó w Zjednoczonych. Podane są niektóre szcze
góły nowego pieca prof. Finka, do wytapiania 
miedzi wprost z rudy. W zasadzie jest tu piec 
obrotowy, do którego wprowadza się pod ciś
nieniem rozpylony węgiel lub naftę oraz powie
trze. Wykonane próby dały doskonałe rezultaty 
i wywołały żywe zainteresowanie się w sferach 
hutniczych i górniczych. Przygotowanie azbestu. 
Korespondencya z TraJtswalu . Dotyczy wypadków, 
spowodowanych przez ulewne deszcze, skutkiem 
których przerwane zostały groble rezerwuarów 
wodnych i kilka kopalń uległo zatopieniu. }:
Chisholm. Wslwzówki prakty c.zn e, dotycz q.ce -·wier
cenia .sapomocq ś widra m alajskiego (Banka) . Ko
respondencya z Norwegii. P alnilc Jlelcera . Dla zu
pe.fnego zużytkowania sily ogrze walnej gazu na
leżałoby go pomieszać z powietrzem w stosunku 
l : 6, tymczasem w palniku Bunzena stosunek ten 
wynosi l: 21

/ 2 i nie udawało się powiększyć tego 
stosunku, gdyż tworzy.fa się mieszanina wybucho
wa i natychmiast plomień krył się t. j. przeska
kiwał z wylotu kominka palnika do wylotu 
rurki gazowej i palił się czysty gaz. N a wet wpro-. 
wadzenie siatki metalowej nie za po biegało kry
ćiu się płomienia; oprócz tego siatka metalowa;. 
która z konieczności musi być bardzo · gęsta, 
wstrzymuje prąd gazu i sprowadza nieprawidło
wości skutkiem zatkania się kurzem. Trudności 
te usuń ięte zostały w ulepszonym palniku Mekera. 
Palnik Mekera odróżnia się od bunzenowskiego 
tern, że posiada znacznie większe otwory -do 
wprowadzania powietrza a kominek ma kształt 
inżektora; wylot kominka przykryty jest siatką 
z taśmy niklowej, tworząc kanaliki 10 n'lm głę
bokie i o przekroju 2X2 1nm. Dzięki tej siatce, 
a raczej grupie kanalików uniemożliwione jest 
skrywanie się płomienia, gdyż przepływający przez 
k analik zimny gaz dostatecznie je och.fadza. Ba
dania, robione nad tym palnikiem, wykazały, że 
spożycie gazu jest o 26,5% mniejsze, niż w pal
niku Bunzena, przyozem ogrzewa on j ednakową 
ilość wody do zagotowania się w czasie o 18,7 % 
krótszym. Przy próbie na utrzymanie w tyglu 
t emperatury 1060°0 przekonan o się , że zwykły 
palnik Mekera spotrzebował połowę ilości g azu,' 
zużytej w palniku Bunzena ze szt ucznym wiatrem, 
zaś przy użyciu sztuczneg o wiatru do palników 
Meker a otrzymuje się w odpowiednio urządzonym 
t yglu t~mperaturę 1800°Cel. Sprawd f!one wagi 
atom owe. Sprawozdanie Międzynarodowej K orni-
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syi do sprawdzenia wag atomowych podaje na
stępujące cyfry dla poszczególnych pierwiastków: 
Ag 107,88; Al 27,1; Ar 39,9; As 75; A u 197,2; 
B 11; Ba 137,37; Be 9,1; Bi 208; Er 79,92; C 12; 
Ca 40,09; Cd 112,40; Ce 140,25: Ol 35,46; Co 58,87; 
Cr 52,1; Os 132,81; Cu 63,57; Dy 162.5; Er 167,4; 
Eu 152; F 19; Fe 55,85; G a 69,9; Gd . 157 ,3; G e 
72.5; H 1,008; He 4; Hg 200; In 114,8; Ir 193,1; 

. J 126,92; K 39,1; Kr 81,8; La 139; Li 7; Lu 174; 

c{{ r o n i h a 

Ogłoszenie przepisów wywozu węl!la ka
miennego z zagłębia Dąbrowsk iego*) W Zbio
rze praw i rozporzqdzdt Rzqdu (r. 1909, dział I, 
M 32, art. 289) oraz w M 2067 Zbioru taryf ro
syjskich dróg źelaznych ogłoszone zostały przepisy 
wywozu węgla kamiennego z zagłębia Dąbrow
skiego z nadmienieniem, że mają one być wpro
wadzone w życie od dnia l lipca r. 1909-go. Po
mijajac niezrozumiałą i wywołującą wątpliwości 
w zastosowaniu prakcycznem redakcyę niektórych 
artykułów, przepisy w tej postaci, w jakiej zo
stały ogłoszone, zawierają błędy oraz w jeduem 
miejscu niezgodne są z postanowieniem Rady do 
spraw kolejowych, która przepisy pomieniane 
rozpatn:yła i zatwierdziła na posiedzeniach, od
bytych dnia 8 i 29 grudnia r. 1908 z udziałem 
przedstawicieli Warszawskiego Komitetu o krę 
gowego dla regulowania przewozu ładunków 
drogami żelaznerui oraz Rady Zjazd u przemysłow
ców górniczych Królestwa Polskiego. 

Niezrozumiała i wywołująca wątpliwości re
dakcya niektórych arty kulów powstal a z tego 
powodu. że przy rozpatrywaniu projektu przepi
sów i po otrzymaniu na posiedzeniu potrzebnych 
wyjaśnień Rad<~. do spra'V kolejowych nie uchwa
lała danego artykułu w postaci skończonej, lecz 
ustanawiała zasady jego brzmienia z tern, że se
kretaryat Rady opracuje następnie redakcyę da
nego artykułu w postaci, odpowiadającej ustano
wionemu brzmieniu. 

W ogłoszonych przepisach znajdują się błę
dy następujące: l) W § 16-ym zamiast "z następ
stwami jednak, wymienionerui w § 34" powinno 
być "z następstwami jednak~ wymienionerui w 

* J Przei19t<i Górniczo-Hutniczy. r 1909, M 7, str. 214-22'2. 

Mg 24,32; M n 54,93; Mo 96; N 14,01; N a 23; Nb-
93,5; Nd 144,3; Ne 20; Ni 58,68; O 16; Os 190,9; 
P 31; Pb 207,1; Pd 106.7; Pr 140,6; Pt 195; Ra 
226,4; Rb 85,45; Rh 103,9; Ru 101,7; S 32.07; Sb 
120,02; Sc 44,1; Se 79,2; Si 28,3; Sm 150,4; Sn 119; 
Sr 87,62; Ta 181; Tb 159,2; Te 127,5; Th 232,42; 
Ti 48,1; Tu 168,5; U 238,5; V 51,2; W 184; X 128;. 
Y 89; Yb 172; Zn 65,37; Zr 90,6 . 

A. B. 

§ 33". 2) W § 18-ym zamiast "korzystających z 
pierwszeństwa (§ 6)" powinno być "korzystających 
z pierwszeństwa(§ 9)". 

· Niezgodność ogłoszonych przepisów z po
stanowieniem Hady do spraw kolejowych polega 
na tern, że rzeczona Rada na posiedzeniu w dniu 
29 grudnia r . 1908 uchwaliła ostateczną w posta
ci skończonej redakcyę § 34-go; tymczasem w 
wymienionym artykule ogłoszonych przepisów 
po wyrazac~1 "przeznaczonej z podziału liczby 
wagonów" zJawił się dodatek :V postaci wyrazów 
~ l ecz z warunkiem zgłoszenia o tern na 2. dni", 
o którym na posiedzen iu Rady wcale nie było
mowy. Przytoczone na posiedzeniu Rady do 
spraw kolejowych powody wprowadzenia do 
przepisów § 34-go był'y 11astępują.ce: i na kopal
niach i na kolejach mogą zachodzić takie niespo
dziewane powikłania pomniejsze, które nie mogą 
być zaliczone do przeszkód, zwalniających od 
kary za niepodstawienie lub nienaładowanie wa
gonów, jednakowo?; nie pozwalają one na całko
wite za~ośćuczynienie przyjętym zobowiązaniom; 
zachodz1 przeto potrzeba zwolnienia w pewnych 
granicach !granica ta ustanowioną została w wy
sokości 8 ~ przypadającej dla każdej kopalni 
liczby wagonów) i kopalń i dróg żelaznych od 
kary. Wprowadzenie przytoczonego powyżej 
dodatku znosiloby i znaczenie omawianego arty
kułu i cel, dla którego został on wprowadzony. 
Obecny na posiedzeniach Rady do spraw kolejo
wych przedstawiciel Rady Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Folskiego zwrócił uwagę 
władz właściwych na powyższe błędy oraz nie
zgodności i spodziewać się należy, że w następ
stwie będą one w sposób odpowiedni sprostowanE>. 

K. S. 

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

W drukarni St .. Swięckiego w Dąbrowie. 
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