
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
l 

OZASOPISMO, POSW lĘOONJ!; :::3PRA WOM FRZJ!;lvlYSŁU fiÓRNlOZJ~GO I HU'l'NlOZEGO . 

M 14 (128). Dąbrowa, dnia 15 lipca r. 1909. Tom VI. 

Budowa geologic?na ufworÓ\\? \\??g l owych w ?agł?bi u 
Dąbro\vskiem. 

(Dokończenie, p .• 'if 13, str. 361 ) 

Gru- l l O twór M 7. l bość [Głębokość 
Kurz awk a . 2,00 135,00 

Nazwa w arstwy warstwy w me- Ziemia roślinna 0,80 0.80 Łupek szary. 52,40 187,40 
trach Fiasek 10,79 11,59 W ęgiel. . . 3,00 190,40 

O twór M 4. 
---T-- Margiel (Roth) 4,40 15,99 I.upek szary . 18,10 208,50 

Fiaskowiec . . 0,81 16,80 Fiaskowiec ze śla-
Ziemia roślinna i Margiel . . 0.30 17.10 darni węgla . . 3,50 212,00 

glina. 1,80 1,80 Kurzawka 5;65 22;75 Łupek piaszczysty 10,00 222,00 
Wapień muszlowy 31,80 33,60 Margiel. . 18,55 41,30 Łupek ze ś l adami 
Margiel (Roth) . . 9,20 42,80 Fiaskowiec i gliny węgl a 1,00 223,00 
Fiaskowiec i glina (piaskowiec pstry) 13,40 54,70 Łupek szary . 7,00 230,00 

(pstry piaskowiec) 68,70 111,50 Fiaskowiec szary Fiaskowiec . 5,00 235,00 
Łupek z prlłerosta- twardy 92,50 147,20 Łupek ze śladami 

mi piaskowca 0,90 112,40 Łupek . 11,00 158,20 węgla 5,00 240,00 
Węgiel . 0,20 112,60 Kurzawka 30,00 188,20 Łupek piaszczysty 4,00 244,00 
Fiasko w· !'\C 46,80 159,40 Łupek .. 25,50 213,70 Łupek ze śladami 

' Węgiel. 8,50 167,90 Fiaskowiec 21,30 235,00 węgla 6,00 250,00 
Łupek piaszc31ysty 1,10 169,00 Węgiel. . 7,10 242,10 Fiaskowiec 15,00 265,00 

O tw órM5 
Fiaskowiec 1,50 243,60 I.upek 2.00 267,00 
Łupek z przerosta- Fiaskowiec 6;oo 273,00 

Ziemia roślinna 0,45 0.45 mi węgla 3,40 247.00 Łupek 2,00 275,00 
Glina z rudążelazną 1,80 2;25 Węgiel. 0,90 247,90 Łupek piaszczysty 10,00 285,00 
Dolomit z rudą że- Łupek 5,85 253,75 Łupek 9,75 294,75 

lazną . . . . . 11,95 14,20 Węgiel. 1,70 255,45 Łupek ze śladami 
W a pień muszlowy 53,20 67,40 Łupek . 4,50 259,95 węgla 0,25 295,00 
Fiaskowce i gliny Węgiel. 1,55 261,50 Łupek 6,64 301,64 

(piaskowiec pstry) 46,40 113,80 Łupek 11,95 273,45 l Łupek piaszczysty 35,51 337,15 
Kun.awka ..... 8,80 122,60 Węgiel. 8,45 281,90 1 Łupek . 11,40 348,55 
Fiaskowiec grubo- Łupek piaszczysty 18,70 300,60 

1 

Łupek piaszczysty 19,65 368,20 
ziarnisty . . . 17,20 139,80 O twór M 8. Pole XXIII. Fiaskowiec z so-
czewkami węgla 2,70 142,50 Ziemia roślinna - 0,35 0.35 O t w ó r M l. 

Łupek czarny 0,60 143,10 Glina 1,10 1;45 Czarnoziem 0.30 0,30 
Łupek szary . 4,35 147,45 Fiasek (kurzawka) 2,70 4,15 Glina żółta 1;7o 2,00 
Węgiel. . . 2,37 149,82 Wapień 9,85 14,00 I,upek szary. . . 14,30 16,30 
Fiaskowiec s·zary . 24.68 174.50 Dolomit 39,50 53,50 Fiaskowiec szary . 3,50 19,80 
Węgiel. . . . . 2;3o 176;8o Kurzawka. 2,10 55.60 I.upek szary. . . 5.60 25,40 
Łupek . 1,60 178,40 Glina . 15,90 71,50 Fiaskowiec szary . 6o;oo 85,40 
Węgiel. 2,60 181,00 Kurzawka. 2,40 73,90 Łupek szary . . . 14,20 99,60 
Łupek 3,50 184,50 Fiaskowiec z prze- Fiaskowiec szary z 
Węgiel. . ~ . 13,10 '197,60 rostarni gliny 34,10 108,00 przerostami węgla 12,00 111,60 
Łupek . 0,60 198,20 Łupek czerwony 10,50 118,50 Łupek szary . 3,90 115,50 
Węgiel. . l 2,50 200,70 Łupek szary. . 12,50 131,00 Węgiel. . . 1,80 117,30 
Łupek . ' . 1~00 201,70 Łupek czerwony 2,00 133,00 Łupek ... 
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394 PRZEGLĄD GORNICZO - HlTTNICZY 1909 

O twór M 5. 
Wapień 4,00 26,00 

Gru- ~ - Margiel 5,00 31,00 
bość GłębokoM 

Nazwa warstwy 
Kurzawka. 2,40 2,40 Glina szara 4,20 35,20 

warstwy w me .. Glin a żółta 3,60 6,00 Glina różewa 24,40 59,60 
trach 

Fiaskowiec szary 16,95 22,95 Fi askowiec różowy 30,25 89,85 

O twór .N~ 2. 
Łupek szary. 5,50 28,45 Glina różowa 10,00 99,85 
Fiaskowiec szary 1,05 29,50 Fiaskowiec szary . 12,10 111 ,95 

Czarnoziem 0,50 0,50 Łupek szary . 38,40 67,90 Fiaskowiec szary z 
Glina różowa 7,00 7,50 Fi askowiec szary . 18,50 56,40 gliną. . 15,00 126,95 
Kurzawka. . 2,00 9,50 Łupek ciemny . . 15,25 101,65 Fia~lcowiec różowy 60,00 186,95 
Glina szara . ,10,00 19,50 Fiaskowiec szary ., 4,90 106,55 Łupek szary . 4,00 190,95 
Fiaskowiec szary . 3,50 23,00 Łupek ciemny . . 7,30 113,85 Węgiel. . . 1,60 192,55 
Łupek szary . . . 2,20 25,20 Węgiel. 0,15 l 114,00 Łupek . . . 
Węgiel. . . . 0,30 25,50 Fiaskowiec szary 16,00 130,00 

O twó r M 9. 
Łupek s7.ary . . . 11,00 36,50 Łupek szary. 16,10 146,10 
F iaskowiec szary . 8,00 44,50 Fiaskowi e c szary 26,04 172,14 Fiasek 9,40 9,40 
Łupek sżary. . . 3,00 47,50 Łupek ciemny 0,50 172,64 Fiasek żółty 10,70 20,10 
Fiaskowiec szary . 13,00 60,50 Węgiel . 0,61 173,25 Glina żółta 10,70 30,80 
Łupek szary . 6,48 66,98 Łupek Marg iel 9,25 40,05 
Fi askowiec szary . 11,00 77,98 O tw ó r M 6. 

·wapień 6,00 46,05 
Łupek szary . 15,00 92,98 Łupek szary . 2,25 48,30 
Fiaskowiec szary . 12,55 105,53 Czarnoziem 0,20 0,20 Wapi eń 1,70 50,00 
Fiaskowiec szary z Kurzawka. 20,00 20.20 Łupek szary. 3,00 53,00 

przerostami węgla 15,95 121,48 Glina szar a 6,50 26;7o Glina różowa 10.15 63,15 
Łupek szary . . . 9,31 130,79 Łupek szary. 2,50 29,20 Fiaskowiec różowy 10;20 73,35 
Fiaskowiec szary . 7,91 138,70 Fiaskowie c szary . 2,60 31,80 Fiaskowiec jasno-
Łupek szary. . 8,70 147,40 Łupek ciemno- sza- różowy . 26,00 99,35 
Fiaskowiec szary 57,35 204,75 ry . 1,50 33,30 Glina różowa 12,50 111,85 
Łupek szary . 0,50 205,25 Łupek szary . . . 1,50 34,80 Kurzawka. 14,50 126,35 
Węgiel . . . 1,20 206,45 Łupek ciemno -sza- Glina j asno-różowa 17,50 143,85 
Łupek . . . ry. 13.80 48,60 Żwir . 46,85 190,70 

O twó r M 3. 
Łupek szary . 12:40 61,00 Fiaskowiec różowy 99,00 289,70 
Fiasko wiec szary . 2.72 63,72 Glina różowa 50,00 339,70 

Czarnoziem 0,45 0,45 Łupek szary . . . 1(39 75,11 Fiaskowiec 53,00 392,70 
Fiasek żółty . 6,70 7,1_9 Łupek ciemno - sza- Łupek szary. 3,00 395,70 
Łupek piaszczysty 1,00 8,15 ry. 36,44 111,55 Fiaskowiec szary 12,00 407,70 
Łupek szary ze śla- Fiaskowiec szary . 14,31 125.86 Łupek czarny 3,00 410,70 

darni węgla . . 0.65 8,80 Łupek szary . . 54,14 18o;oo Węgiel. 1,60 412,30 
Łupek szary . . . 8;6o 17,40 OtwórM7. 

Łupek . 
Łupek z przerasta-

18,40 Kurzawka. Otwór .1'12 10. 
mi piaskowca 1,00 19,17 19,17 

Fiaskowiec szary Fiasek z gliną . 7,13 26,30 Czarnoziem 0.70 0,70 
twardy . . . . 1,75 20,15 Glina żółta 2,55 28,85 Margiel 5;3o e,oo 

Łupek szary . . . 3,10 23,25 Margiel 7,26 36,11 Glina szara 1,20 7,20 
Łupek sz_arY: z ~rze- Wapień . 3,75 39,86 Glina czerwona 17,90 25,10 

rostanu p1as ow- Glina szara . 10,21 50,07 Żwir. 2,80 27,90 
ca . 5,90 29,15 Glina różowa 13,15 63,22 Kurzawka 10,60 38,50 

Węgiel. 1,00 30,15 Fiaskowiec różowy 36.20 99,42 Glina różowa 1,60 40,10 

O twór M 4. 
Glina różowa . . 12;5o 111,92 Glina szara 2,50 42,60 
Kurzawka. 14,50 126,42 Łupek szary. 9,49 52,09 

Czarnoziem 0,30 0,30 Glina różowa 17,50 143,92 Fiaskowiec szary 3,41 55,50 
Glina szara 6,20 6,50 Żwir. 48,85 190,77 Łupek ciemny . 0,50 56.00 
Łupek ciemno- sza- Fiaskowiec różowy 111,85 302,62 Węgiel . . 0,66 56;66 

ry . 10,00 16,50 Glina różowa . . 73,35 375,97 Łupek . 
Fiaskowiec szary . 21,45 37,95 F iaskowiec różowy 111,40 487,37 Otwór M 11. 
Łupek szary . . . 2,10 40,05 O twór M 8. l 
Łupek ciemno- sza- Czarnoziem 1,00 1,00 

ry . . 0,85 40,90 Czarnoziem . 0.40 0,40 Wapień 0,50 1,50 
Węgiel. 1,00 41,90 Margiel 12;8o 13,20 Piasek z gliną . 2;9o 4,·<1.0 
Łupek . Fiaskowiec żólty 8,8o· 22,00' Wapień 2,50 6,90 

\ 
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Nazwa warstwy 

Margiel. 
Glina czerwona 
Żwir . 
Glina czerwona 

Gru--~-~-
bość Głębokość 

warstwy w me
trach 

6,50 
11,00 
1,50 
5,60 
5,00 Kurzawk a . 

Żwir . 
Glina żół:ta 
Glina szara 

·. \ 2,00 
2,00 
6,70 
6,10 

13,40 
24,40 
25,90 
31,50 
36,50 
38,50 
40.50 
47;29 
53,35 
72,35 
83.83 
90,88 
91,54 

Łupek szary . 
Glina różowa 
Fiaskowiec różowy 
Łupek szary. 
Węgiel 

O twór M 12. 

Czarnoziem 
.Piasek 
Wapień 
Margiel 
Glina szara 
Glina różowa 
Fiaskowiec różowy 
Fiaskowiec szary 
Łupek szary 
Węgiel. 
Łupek 

O twór M 13. 

Fiasek 
Glina żólta 
Fiaskowiec szary 
Gli[Ja szara . . 
Fiaskowiec szary 
Glina szara 
Fiaskowiec rÓżowy 

O twór M 14. 

Czarnoziem . 
Glina z piaskiem . 
Glina 
Fiaskowiec ciemny 
Glina szara 
Glina ciemno-różo-

wa. 
Łupek szary . . 
Fiaskowiec różowy 
Łupek szary . . 
Fiaskowiec szary 
Łupek szary. 
Węgiel. . . 
Łupek szary . . . 
Łupek ciemno-różo-

wy. . 
Lupek szary . 
Łupek piaszczysty 

19,00 
11,48 

7,05 
0,66 

0,70 
4,10 
1.00 
1;50 1 
1,90 

14.20 
26;3o 
3 70 
4:oo 
0,90 

1,00 
3,00 
1,50 
6,00 
2,00 
9,00 

150,44 

1,17 
1,83 
6,00 
0,94 
4,50 

0,46 
1.47 
o;2o 
5,15 
1,85 
8,00 
0,20 
6,00 

3,00 
1,28 
4,45 

0,70 
4,80 
5,80 
7,30 
9,20 

23,40 
49,70 
53,40 
57,40 
58,30 

1,00 
4,00 
5,50 

11,50 
13,50 
22,50 

172,94 

1,17 
3,00 
9.00 
9;94 

14,44 

14,90 
16,37 
16,57 
21.72 
23:57 
31:57 
31;77 
37,77 

40,77 
42,05 
46,50 

Łupek szary . 2,65 49,15 Fiaskowiec ciemny 12,tj5 
Węgiel . 1,00 50,15 Łupek szary 4,80 

61,80 
66.60 
73~95 
76,83 
77,76 
78,96 

Łupek Fiaskowiec szary 7,35 
Łupek szary 2,88 

O t w ó r M 15. Ł k · O 93 upe c1emny , 
Czarnoziem 1,50 1,50 Węgiel . 1,20 
Kurzawka. 7,20 8,70 Łupek 
Glina czerwona 12,00 20,70 O t · N 19 Glina różowa 22,20 42 90 l w 0 r ~ · 
Fiaskowiec różowy 34,30 77:20 Czarnoziem 0,25 
Fiaskowiec · szary . 16.02 93.22 Fiasek . . 3,10 

0,25 
3,35 

11,35 
23,35 
34,10 

Łupek szary. 8;72 101,94 Glina rozowa 8,00 
Węgiel . . 0,19 102,13 Fi aRkowiec różowy 12,00 
Łupek ciemno-różo- Glina różowa . . 10,75 

wy 16,18 118,3 1 Glina ciemno różo-
Fiaskowiec szary 5,82 · 124,13 w a. 
Łupek ciemny 3,85 127,98 Łupek szary. 
vV ęgiel . . 1 20 129,18 Fiaskowiec szary 
Łupek ' Łupek ciemny 

O 
11.~ 

6 
l Węgiel . . . . 

t w ó r .~~~ 1 . l Ł 1 upe { .. 
Czarnoziem 0,50 0,50 O t · 11. r, 21 

25,21 59,31 
11,00 70,31 
34,94 l 05,25 

3,90 109,15 
1,20 110,35 

Glina żół'ta 1,50 2,00 w 0 r h~ · 
Marg iel 4,67 6,67 Czarnoziem 0,80 0,80 
Wapień 12,12 18,79 Fiasek 4,00 4,80 
Glina ciemno-różo- l Piasek z gliną 3,00 7,80 

wa 7,98 26,77 Piasek . . . 4,50 12,30 
Glina jasno-różowa 2,!=!7 29,74 Fiasek ciemny 3,60 15,90 
Fiasek różowy . 8,55 38,29 Żwir . . . . 8,85 24,75 
Piasek 15,45 53,74 Piasek 12,95 37,70 
Fiasek różowy . 3,60 57,34 Fiaskowiec różowy 59,45 97,15 

Kurzawka. ze żwirem 9,45 106,60 
O twór .M 17. Fiaskowiec różowy 8,65 155,25 

Czarnoziem 1,00 1,00 Glina różowa 2,80 158,05 
Fiasek 10,00 11,00 Fiaskowiec różowy 28,35 186,40 
Glina czerwona 8,00 19,00 
Kurzawka 3,00 22,00 
Glina czerwona 2,00 24,00 
Fiaskowiec różowy 5,00 -29,00 
Łupek szary 15,36 44,36 
Fiaskowiec ciemny 6,28 50,64 
Łupek szary 6,00 56,64 
Łupek ciemny 0,98 57,62 
Węgiel. . . 1,12 58,74 
Łupek szary . . 1.00 59,74 

l 
Fiaskowiec szary 120;70 80,44 
Łupek .... 

O twór M 18. 

Czarnoziem 
Glina czerwona 
Piasek 
Glina czerwona 
Wapień .. 
Glina czerwona 
Kurzawka. 
Glina czerwona 
Glina różowa 
Glina szara 
Łupek szary 

l 

1,00 
3,00 
3,00 
1,50 
1,50 
3,00 
5,50 

10,40 
7,00 
3,00 

10,00 

1,00 
4,00 
7,00 
8,00 

10,00 
13,00 
18,50 
28,95 
35,95 
38,95 
48,95 

O twór N~ 22. 

Czarnoziem 
Glina szara 
Żwir. 
Glina żólta 
Fiaskowiec różowy 
Margiel 
Glina szara 
Glina ciemno-różo-

wa 
Glina różowa 
Fiaskowiec różowy 
Kurzawka. 
Łupek szary . 
Fiaskowiec szary 
Łupek sza-ry. 
Węgiel. 

O twór M 23. 

Czarnoziem 
Fiasek z gliną sza
rą. . 

Piasek żółty . 
Glina szara 

0,40 
3,70 
1,50 
1,60 
3,20 
4,80 
2,00 

0,40 
4,10 
5,60 
7,20 

10,40 
15,20 
17,20 

2,00 19,20 
38,00 57,20 
40,00 97,20 

1,50 98,70 
0,60 99,30 
9,00 108,30 
0.45 108,75 
o;62 109,37 

1,20 

0,80 
3,00 
1,50 

1,20 

2,00 
5,00 
6,50 
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Nazwa warstwy 

Glina czerwona 
Kurzawka. 
Glina różowa 
Żwir . 
Glina różowa 
Fiaskowiec różowy 
Glin a różowa . . 
Piaskowiec różowy 
Fiaskowiec szary 
Łupek szary . . 
Węgiel. . . 
Łupek 

O twór M 24. 

Czarnoziem 
Marg iel. 
Glina różowa 
Glina szara 
Fi askowiec różowy 
Kurzawka. . . . 
Glina ciemna różo-

wa . .••. 
Fi askowiec szary 
Kurzawka. . . 
Łupek ciemny 
Węgiel .. . · 
Łupek -. 

O twór M 25. 
Glina żółta 
Kurzawka. 
Glina żółta z pias-

kiem. 
Fiasek . 
Glina żółta 
Glina czerwona 
Kurzawka. 
Glina czerwona 
Fiasek z gliną . 
Glina czerwona 
Kurzawka. 
Glina ~zerwona 
Fiaskowiec 
Glina czerwona 
Fiaskowiec 
Fiaskowiec z prza-

rostami węgla 
Fiaskowiec . . . 
Łupek . 
Węgiel. 
l>iaskowiec z lup-

kiem. 
Węgiel. . 
Fiaskowiec 
Łupek . 

PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNICZY 

~~M /Głębokość 
warstwy w me· 

trach 

6,13 
5,25 
3,00 
9,00 
4,00 
L 50 

14,20 

1

37,30 
34,37 

3,80 
1,20 

o 35 
4:65 
2,50 
7,50 

30,00 
36,40 

12,63 
17,88 
20,88 
28,88 
33,88 
35,38 
49,58 
86,88 

121.25 
125;05 
126,25 

0,35 
5,00 
7,50 

15,00 
45,00 
81,40 

11,10 92,50 
15,00 107,50 
2,ó0 110,00 
2 19 112,19 
1\o 113,29 
' 

37,00 
1,00 

24,00 
4,50 
7,45 

18,26 
4,00 
1,60 

10,70 
2,00 
1,49 
9,00 
1,00 

179,27 
14,00 

1,00 
8,00 
2,53 
0,20 

5,57 
0,15 
1,98 
0,28 

37.00 
38;oo 

62,00 
66,50 
73,95 
92,21 
96,21 
97,81 

108,51 
110,511 

112,00 
121,00 
122,00 
301,27 
315,27 

:-n6,27 
324,27 
326,80 
327,00 

332,57 
332,72 
334,70 
334,98 

Węgiel. 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 
Węgiel. . 
Fiaskowiec 
Węgiel . 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek . . . 
Węgiel z łupkiem 
Fiaskowiec . . 
Łupek piaszczysty 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Fiaskowiec 
Fiaskowiec z łup-

kiem . 
Łupek 
\\"ęgiel .. 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Łupek ze śladami 
węgla 

Fiaskowiec 
Fiaskowiec z prze-

rostami łupka 
Łupek szary . . . 
Fiaskowiec 
Glina brunatna z 

lupkiem 
Fiaskowiec czerwo-

ny. 
Glina czerwona. 
Fiaskowiec 
Łupek 
Węgiel. 
Glina piaszczysta . 
Fiasek . . . . . 
Fiaskowiec czerwo-

ny. 
Łupek szary. 
Łupek czerwony 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 

O twór M 26. 
Czarnoziem 
Fiasek bialy . 
Fi asek szary. 
Piasek żólty . 
Fiasek ze żwirem 
Glina czerwona 
Piasek szary . . · . 
Fiasek czerwona-
wo-żMty 

Fiaskowiec 
Łupek szary gli

niasty 

0,841335,82 
1,18 337,00 
3,00 340,00 
1,25 341,25 
1,00 342,25 
8,15 350,40 
0,30 350,70 
0,30 351,00 

14,80 365,80 
0,60 366,30 
0,90 367,20 

12,70 379,90 
5,45 385,35 

12,20 397,55 
0,15 397,70 
6,00 403,70 

6,15 409,85 
3,15 413,00 
0,10 413,t0 
8,80 421,90 
6,20 428,10 

0,55 428,65 
13,00 441,65 

3,50 445,15 
12,30 457,45 
5,55 463,00 

7,05 470,05 

2,55 472,60 
1,40 474,00 
1,40 475,40 
0,15 475,55 
0,10 475,65 
2,80 478,45 
0,15 478,60 

9,35 487,95 
1,00 488,96 
4,10 493,05 
2,95 496,00 
1,40 497,40 

11,40 508,80 

0,20 0,20 
0,82 1,02 
5,00 6,02 
1,02 7,04 
0,98 8,02 
0,48 8,50 
6,97 15,47 

3,65 19,12 
o,rn 19,43 

5,17 24,60 

Łupek czarny gli- ~ 
niasty . . . . 

Węgiel. . . . · 1 
Łurek szary g li

masty . . . . 
Fiaskowiec żólty . 
Łupek brunatny gli

niasty 
Ł-upek czarny gli

uiasty 
Węgiel ... 
Łupek szary gli

niasty 
Łupek szary piasz

czysty 
Fiaskowiec szary . 
Łupek szary piasz

czysty 
Łupek czarny gli

niasty 
Węgiel. 
Łupek szary gli

ni asty 
Fiaskowiec żólty 

O·twór ;M 27. 

Czarnoziem 
-Glina 
Fiasek czerwony 
Wapień 
Glin a . 
Margiel 
Glina 
Rud a żelazna 
Kurzawka. 
Glina czerwona 
Fiaskowiec pstry 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek czarny 
Węgiel. . 
Fiaskowiec 

O twór M 28. 

Czarnoziem 
Glina z kawałami 

wapienia 
W a pień muszlowy 
W a pień muszlowy 

z gliną żółtą. 
Glina żółta . . 
Glina czerwona' 
Glina niebieska 
Glina czerwona 
Fiasek gruboziar-

nisty . . . . . 
Fiaskowiec pstry . 
Fiaskowiec grubo

ziarnisty z·e· żwi
reiU;; . 

l 
0,20, 
0,071 

2,001 4,27 

2,451 

0,351 
0,301 

5,35 

1909 

24,80 
24,87 

26,87 
31,14 

33,59 

33,94 
34,24 

39,59 

2 73 42,32 
3:65 45,97 

7,53 53,50 

0,70 54,20 
1,10 55,30 

4,10 59,40 

0,20 0,20 
1,30 1,50 
4,50 6,00 

33,50 39,50 
2.50 42,00 
4;9o 46,90 

26,00 72,90 
15,00 87,90 
61,10 149,00 
78,90 227,90 
26,00 253,90 
4,10 258,00 
1,40 259,40 
1,10 260,50 
1,90 262,40 
1,30 263,70 

0,30 0,30 

4,70 5,00 
39,00 44,00 

16,70 60,70 
9,60 70,30 

39,70 110,00 
6,30 116,30 

86,70 203,00 

-2,60 205,60 
100,70 306,30 

37,001 343,30 
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Nfl 14. 

Nazwa warstwy 

Glina czerwona . 
Fiaskowiec grubo· 

ziarnisty ze żwi
rem . 

Fiaskowiec pstry . 
Fiaskowiec 
Fiaskowiec z czer· 
woną gliną 

Fiaskowiec pstry . 
Fiasek 
Fiaskowiec pstry 

Pole XXIV. 
Otwór M l. 

Glina 
Fiaskowiec 
Glina 
Fiaskowiec 
Łupek 
Łupek czarny 
Węgiel. 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Łupek z rudą że

lazna. 
Łupek·-. 
Łupek z rudą że-
lazną . . . • . 

Fiaskowiec twardy 
Fiaskowiec miękki 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek 
Łupek czarny 
Węgiel. 
Łupek 
Węgiel, 
Łupek 
Ruda żelazna · 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek . . . . 
Ruda żelazna 
Łupek 
Łupek z rudą że-

lazna. 
Łupek·. . 
Fiaskowiec 
Łupek . . . 
Łupek palny . 
Węgiel ... 
Łupek ,. 

\ PRZEGLĄD GÓRNIOZO-HU'rNIOZY 

-Gru- ~- -- -
bość Głębokość 

warstwy w m e 
trach 

32,30
1 

375,60 

10,40 386,00 
94,00 480,00 
18,80 498,80 

23,20 522,00 
5,00 527,00 
3,00 530,00 
ę,oo 533,oo 

4,80 
10,35 
3;oo 
0,60 
7,65 
1.35 
o;5o 

27,40 
4,65 
2,10 

2,55 
13,05 

2,30 
1,80 
2,1b 

. 0,20 1 
1,02 
3,55 
0,25 
0,12 
0.95 
o;76 
2,95 
0,25 
4,80 
0.38 
(40 
0,61 
4,35 
0,20 
2,20 

0,40 
4,10 

33,20 
8,75 
0,20 
0,15 

15,45 

4,80 
15,15 
18,15 
18,75 
26,40 
27,75 
28,25 
55,65 
60,30 
62,40 

64,95 
78,00 

80,30 
82,10 
84.28 
84;48 
85,50 
89,05 
89,30 
89,42 
90,37 
91.13 
9:1,08 
94,33 
99,13 
99,51 

100,91 
101.52 
105,87 
106,07 
108,27 

108,67 
112,77 
145,97 
154,72 
154,92 
155,07 
170,52 

Fiasko wiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 
Łupek z rudą że-

lazna . 
Łupek· 
Ruda żelazna . 
ł_,upek 
Łupek z rudą że-

lazna . 
Łupek. . 
Węgiel. . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Łupek z piaskow-

cem 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek palny 
Łupek czarny 
Łupek szary . 
Łupek czarny 
Fiaskowiec . 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Łupek 
Łupek palny 
Łupek ... 
Fiaskowiec : 

O twór M 2. 

Fiasek 
Glina 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek . . 
Piaskowiec 
Łupek . 
Węgiel . 
Łupek . 
Węgiel. 
Fiaskowiec 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek . 
Węgiel . 
Łupek 

0,751171,27 
5.,251176,52 
0,90 177,42 

15,451192,87 

0,451 193,32 
2,801196,12 
o, l o 196,2'2 
9,40, 205,62 

0.95/206,57 
1,70i 208,27 
0>801209,07 
2,80 211,87 
4,801216,67 

0,70 217.37 
13,851231,22 
3,15,234,37 

16,351250,72 
5,85 256,57 
0,451257,02 
1,651 258,67 
0,901 259,57 
3,401 262,97 
3,501 266,47 
1,801 268,27 
3,10: 271,37 
5,101276,47 
4,501280,97 
5,30 286,27 
0,50[286, 77 
3,25,290,02 

12,10 302,12 

3,00 3,00 
16,801 19.80 

2,20 22;oo 
0,80 22.80 
5,87 28;67 
0,60 29.27 

43,23 72;no 
30,401102,90 
61,10 164,00 

0,301164,30 
3,20 167.50 
0,40 167,90 

27,00 194,90 
8,30203,20 
o,3o; 203,50 
9,201212,70 
0,201212,90 
4,201217,10 
4,301221,40 
0,50 221,90 
0,40 222,30 

17,30,239,60 
0,30 239,90 

10,50 250,40 

Węgiel . 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek ' 
Węgiel. 
Łupek . 
Fiaskowiec 
Łupek; 
Węgiel. 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Węgiel. 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Ruda żelazna gli-

niasta 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 

Pole XXV. 
Otwór M l. 

Piasek 
Węgiel .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Węgiel .. 
Fiaskowiec 
Węgiel . 
Fiaskowiec 
Węgiel . 

0,30 
2.90 
5,40 

11,97 
0,70 

20,43 
0,30 

18,40 
0,25 
3,75 
0,50 

14,00 
0.25 
3.85 
1;7o 

10.95 
o;45 
2,00 
3,20 

11.50 
o;6o 

14,80 
22,80 

0,40 
35,40 
3,80 

12,50 
40,10 

0,50 
11.50 
17:40 
28;10 
30,40 

1,50 
~6,30 
10,70 
21,00 
0,80 

20,80 
13.50 
21:20 

o;6o 
3.10 
3;54 

52,00 
0,52 

20,00 
0,80 

28,00 
4,00 

27,00 
1,20 

15,00 
0,20 

33;00 
0,60 

397 

250)70 
253,60 
259,00 
270,97 
271.67 
292;10 
292,40 
310,80 
311.05 
314;8o 
315,30 
329,30 
329,55 
333,40 
335,10 
346,05 
346,50 
348.50 
351:70 
363.20 
363;8o 
378,60 
401,40 

401,80 
437,20 
441 ,00 
453,50 
493.60 
494;10 
505,60 
523,00 
551,10 
581,50 
583,00 
609,30 
620,00 
641.00 
641;8o 
662,60 
676,10 
6n7,30 
697,90 
701 ,00 
704,54 

52,00 
52,52 
72,52 
73.32 

101;32 
105,32 
132,32 
133.57 
148;57 
148,77 
181,77 
182,37 
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Fiaskowiec 
Węgiel . . 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Łupek .. 
\Vęgiel. . 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Fias kowiec 
Węgiel .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Fias kowiec 

O twór M 2. 

Piasek . 
Glina żółta 
Dolomit 
Fiaskowiec 
Łupek 

O twó r M 3. 

Piasek . 
Piasek ze żwirem 
Glina czerwona . 
Piasek . 
Piasek ze żwirem 
Glina czerwona 

PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 1909 

Gru- l 
bość Głębokość 

warstwy w 
metrach 

17,00 
0,60 
5.00 
o;6o 
4,00 

17,00 
15,00 

1,00 
9,00 
1,00 
0,20 
3,70 
0,50 

10.00 
5(00 

o;2o 
11,00 

0,60 
10,00 

0,70 
73,50 

27,00 
3,00 

106,00 
19,00 

462,78 

39.00 
B;oo 
2.00 

23;oo 
8 ,00 

21,00 

199,37 
199,97 
204,97 
'205,57 
209,57 
226,57 
241,57 
242,57 
251,57 
252,57 
252,77 
~56,50 
257,00 
267,00 
321.00 
321;20 
332,20 
332,80 
342,b0 
343,50 
417,00 

27,00 
30.00 

136:oo 
155;oo 
617,78 

39,00 
45,00 
47,00 
70,00 
73,00 
99,00 

Łupek . 
Węgiel. 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 
PiaskowiAc 
Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 

217,00;316,00 l Łupek . . . 
0,05

1
316,05 Węgiel . . . 

15,00,331,05 Łupek . . . 
2,00 333,05 o . l\r, 6 

64 Od397 05 t w 0 r .n2 · 

·. l 4,65,158,80 
1,84( 60,64 

O twó r M 4. 

Piasek . 
Fiaskowiec pstry 
Dolomit 
Piasek 
Fiasek ze żwirem 
Dolomit 
Piasek 
Glina żółta 
Piasek 
Fiaskowiec pstry 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Łupek . 

O twór M 5. 
Piasek . 
Piasek ze żwirem 
Piasek . 
Piasek ze żwirem 
Łupek . 
Węgiel. 
Łupek .. 
Fiaskowiec 

' l ' 0.5C
1
397,55 

98,50,496,05 
3,50499,55 
4,431503,98 

5,001 5,00 
3,oo

1 
8,oo 

2,001 l?,OO 
13,00

1 
2d,OO 

3,001 26,00 
8,00 34,00 
6,001 40,00 
3,oo1 43,oo 
7,00 50,00 

96,00146,00 
5,00'151 ,00 
9,50'160,50 
0,05

1

160,55 
195,63 356.18 l . 

27,00! 27,00 
3,001 30,00 

21,001 51,00 
6,00, 57,00 
3,oo; no,oo 
0,451 60,45 
8,501 68,95 
3,001 71,95 

Łupek 
Fiaskowiec 
Łupek 

14,001 85,95 
. 1,oo1 86,95 
. 4,oo

1 
90,95 

l 
Fiaskowiec 
Węgi.e1 .. 
Fiaskowiec 

. 1 42,00,132,95 

. 0,20133,15 

. 21,00
1

154,15 

Piasek 
Piasek ze żwirem 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Fiaskowiec 
Łupek . 
Węgiel. 

Otwór M 7. 

Piasek ·. 
Piasek ze żwirem 
Łupek . 
Węgiel . 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek .. 
.P-ias ko wiec 
Łupek . . 
Fiaskowi~e 
Łupek .. 
Fiaskowiec 
Węgiel. 
Fiaskowiec 
Łupek , 
Węgiel. 

O twór M 8. 

Fiasek 
Glina szara 
Fiasek 
Piasek ze żwirem 
Piasek 
Gli na szara 
Łupek . . 
Fiaskowiec 
Łupek 

Stefan 

l 
53,001 53,00 

6,001 59,00 
fi6,001115,00 

1,501116,50 
10,501127,00 

1,oo
1
128,oo 

1,991129,99 

5o,oo1 5o,oo 
6,001 56,00 
4,30160,30 
0,20 60,50 
7,00 67,50 
2,501 70,00 
5,001 75,00 
7,001 82,00 
4,50 86,50 
2,001 88,50 
5,001 93,50 

33,501127,00 
0,10127,10 

21,50;148,60 
1,401150,00 
2,161152,16 

21,001 21,00 
7,001 28,00 
9,001 37,00 
8,oo, 45,00 

16,501 61,50 
37,001 98,50 
8,501107,00 

16,001123,00 
191,433147-13 
Czarnoclzi. 

Projekt centralnej stacyi ratunkowej dla zagłębia Dąbrowskiego . 
. W refera:cie ~omisyi , k~ÓJ.'a o:rracowywał~ 1 palniach nie z przyczy~y gaz?w wybu_chowych 

prOJekt orgamzacy1 centr alneJ stacy1 ratunkoweJ pożary te kosztowały Wiele of1ar ludzkich, a ko
dla zagłębia Donieckiego, a który to referąt palniom przyniosły poważne straty materyalne. 
przedstawiony został w r. 1904 na zjeździe prze- Zn aczniejsze pożary są następujące: 
mysłowców ~órni~zych Południ~ Rosyi, czy_iamy: l) W Przybramie d. 31 maja r. 1892 w szy-

. ~Ostatme pozary _na_kopalmach. zagłę?ta D?- bie Marya (obudowa drzewna) wskutek lontu, po-
me?klego. wykaz<:Lły, ze 1 te k_opalme, ktore me rzuconego przez robotnika, wszczął się pożar, 
ma~ą ~azow ~ybuchowy_ch, daJą zna?zny procent który potem z szybu przeszedł na roboty; zgi
p~zarow podz~emnych z ICh s_mutnem1 następstwa- nęło wówczas 319 ludzi; straty kopaln i wyniosły 
m1, dlatego w1ęc z~opatrz~me kop_alń w przyrzą- 100 000 guldenów, oprócz jednorazowego wyna
dy ratunkowe nalezy uwazać za mezbędne". grodzenia r odzinom 100 000 guldenów i renty 

Nie tylko w Rosyi, lecz w Austryi i w Niem- roczn ej 50 000 guldenów. 
czech możemy zanotować znaczne poi.ary w ko- 2) W kopalni Hermenegilda w Ostrawie Mo-
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rawskiej w styczniu r. 1896 wybuchnął pożar w 
szybie, obudowanym drzewem; przyczyna kabel 
elektryczny w szybie; zginęło 15 ludzi. Straty 
znaczne. 

3) W kopalni Oleophas w r. 1896 wskutek 
zajęcia się szybu, obudowanego drzewem (drzewo 
było bardzo suche, wskutek polożonego w pobli
żu przewodu parowego). Zginęło 101 ludzi. 

4) W kopalni Zollern w r. 1898 wszy biku śle
pym od lampki robotniczej zajęła się lina ko
nopna; ogień przeszedł na pomost, obudowę 
drzewną i t. d. Zginęło 43 ludzi. Odszkodowanie 
rodzinom wyniosło 20 000 marek rocznie. 

5) W kopalni Borussia w W est±alii w r. 1905 
wskutek pozostawionej lampki zajęło się drzewo 
do budynku, złożone Jla podszybiu poziomu V-go, 
następnie zajął się szyb. Szyb zawalił się. Ko
p~lnia została zniszczona. Straty krociowe. 

6) W kopalni Ludwigsgliick obok Zabrza w 
r. 1901 prawdopodobnie z powodu pozostawionej 
lampki zajęło się drzewo pod jednym z szybikó-w 
ślepych. Zginęł'o kilkunastu ludzi. Kopalnia stala 
11

/ 2 roku. · tltraty wyniosły 4 miliony marek. 
7) Niedawno w kopalni Hillebrand na Śląsku 

Górnym wskutek zapalenia się obudowy drzewnej 
na jednej z poehylń, ogień i dym tak rozsze
rzyły się, że trzeba było zamknąć całą kopalnię . 
Kopalnia stala przez 4 tygodnie. Obecnie prowa
dzą się w szerokim zakres1e roboty ratunkowe w 
aparatach w celu opanowania pożaru. 

8) vV kopalni Konigin Luise wskutek wybu
chu pyłu węglowego zginęło 23 ludzi. Zostało 
zniszczonych dużo chodni1<ów. 

W zagłębiu Dąbrowskiem również możemy 
zanotować kilka znacznych pożarów: dość wspom
nieć pożary w kopalniach Mortimer, Paryż, Sa
turn. Były to wielkie pożary przy których tra
cili życie ludzie. dla tego też i szerszy ogól o 
nich dowiedział się. Wiadomo jednak każdemu 
technikowi górnikowi, jak często z rozmaitych 
przyczyn powstają pożary w kopalniach i jak 
trudno jest opanować je bez przyrządów ratun
kowych. Pożary te, o ile nie było ofiar ludzkich, 
mijają niepostrzeżenie, chociaż straty materyalne 
sa nieraz bardzo duże. 

· W razie wybuchlego pożaru w jakiej części 
pokladu powstaje zamęt, bierze s:ię pierwszych 
lepszych ludzi, jacy są pod rękrł, i posyła się ich 
w miejsce zagrożone . Jedni robotnicy rzeczy
wiście pracują z poświęceniem, lecz takich jest 
mało; i ci jednak wkrótce, pracując be~ przyrzą
dów, odurzeni gazami, stają się niezdolnymi do 
pracy. Wówczas posyła się innych i t. d. 

Znaczna część robotników udaje niezdolność 
do pracy, reszta kryje się po kątach. Do ratun
ku hi erze się nieraz trzy razy więcej ludzi, niż 
istotnię potrzeba, z powodów wyżej wymienio
nych. Dobrze, o ile uda się postawić wszystkie 
tamy, lecz często przy tej znanej "ostatniej ta
mie" , bezowocne są niejednokrotnie wysiłki; tamy 

trzeba przesuwać dalej, tracąc znaczną część :po
kładu. 

Żaden technik nie zaprzeczy, że udoskona
lone obecnie przyrządy ratunkowe teg-o lub inne
go typu ulżyły wiele pracy przy opanowywaniu 
pożaru, dając większą rękojmię obezwładnienia 
go; przyrządy ratunkowe stają się teraz niezbę
dną częścią składową inwentarza każdej kopalni. 
Lecz, chociaż na zasadzie obowiązująceg-o już 
prawa przyrządy zostały nabyte przez kopalnie, 
posługiwanie się niemi często połączone jest z 
pewną niechęcią i obawą. Przyczynę tego stano
wi brak odpowiednio wyćwiczonych ludzi. Bez 
należytej wprawy lepiej przyrządów nie używać. 
W referacie wymienionej wyżej komisyi czytamy 
dalej: n Wiadomo, jak bezcelowe byly takie robo
ty ratunkowe przy pożarach przy użyciu nawet 
najlepszych przyrządów, o ile ludzie nie byli do
statecznie wyćwiczeni; w takich wypadkach pra
ca w przyrządach jest nawet w najwyższym stop
niu niebezpieczną" . Rzeczywiście pneumatofory 
wskutek swej złożonej budowy muszą być przed 
użyciem najstaranniej zrewidowane, gdyż naj
mniejsza niedbałość może grozić śmiercią w ga
zach duszących. Wykazuje to statystyka. 

vV okręgu Wrocławskim np. 2 ludzi zadusi
ło się w sali dla ćwiczeń; 3-ch ludzi zginęło, nio
sąc pomoc omdlałym; w różnych innych wypad
kach zginęło 6 ratowników; ogófem w tym okrę
gu bylo 11 wypadków śmiertelnych. W okręgu 
Dortmundzkim zginęło 2ludzi; w Courrieres przy 
ratowaniu zginął 1 człowiek; na Poludniu Rosyi 
były również wy1Jadki śmiertelne, a u nas w ko
palni Hrabia !{enard zginął sztygar. Nieodzow
nem więc staje się, jak widzimy, należyte zorga
nizowanie ćwiczeń dla posługujących si ę p;rzyrzą
dami i utworzenie drużyn ratunkowych. Owicze
nia drużyn odbywać się mogą na stacyach miej
scowych lub centralnych. Kopalnie zagraniczne 
nie ż a-łują kosztów na utrzymanie stacyi ratun
]{Qwych; w ostatnich czasach kopalnie zagłębia 
Donieckiego nie pozostały również pod tym wzglę
dem w tyle. 

Naprzyk-lad Towarzystwo Rheinpreu8sen w 
Westfalii, Hóre wydobywa dziennie 8 500 t wę
gla i zatrudnia lO 000 robotników, posiada druży
nę ratunkową , złożoną z 92 ludzi. Koszta utrzy
mania drużyny podczas jednego roku ćwiczeń 
wyniosły: 
52 ćwiczenia tygodniowe po 2 marki 

dla 72 ludzi . 7 500 marek 
2 ślusarzy do naprawy przyrządów l 440 " 
Gratyfikacya 4 kierownikom sekcyi 

po 100 marek 400 
Graty±ikacye 16 dozorcom po 75 

marek . . . . . . . l 200 

" 

Graty fikacye 72 robotnikom po 20 
marek . . . . . l 440 " 

Zużycie tlenu, potasu po 5,5 ma-
rek na każdego robotnika 19 800 
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Zużycie tlenu i potasu . dla dozoru 
20X 4X5,5 440 marek 

Razem 33 660 marek 

O ile drużyna · zostanie już naleiycie wy
uczoną, ćwiczenia można odbywać tylko l raz na 
miesiąc, koszta więc drugiego roku i następnych 
lat wynoszą: 
Placa 72 robotnikom po 2 marki 

(12 razy) . 
Gratyfikacye po 10 marek 
Zużycie tlenu i potasu 

l 728 marek 
720 " 

6060 " 
Razem 8 508 marek 

W kopalniach Towarzystwa LaurahiittA, w 
których zatrudnionych jest 3 500 robotników, 
zorganizowana jest s t a 1 a drużyna ratunkowa, 
złożona z 25ludzi pod kierownictwem naczelnika 
straży ogniowej. 

· Stacya ratunkowa posiada: 
9 aparatów Ddigera, 
4 aparaty Koniga, 
12 innych pneumatoforów, 
5 masek Meyera, 
l tamę bezpieczeństwa Wagnera, 
45 lampek elektrycznych, 
22 annihilatorów ręcznych, 
11 pompek, 
15 000 litrów tlenu na sldadzie. 

Oprócz członków stał ej drużyny ratunko
wej obeznanych jest jeszcze ·z działaniem przy
rządów około 200 ludzi (wszyscy urzędnicy tech
niczni, dozorcy i niektórzy robotnicy). Robotni
cy ze stał ej drużyny ratunkowej otrzymuią od 
3 do 4 marek dziennie, inni niestali zwykłą 
dniówkę. Członkowie stałej drużyny należą jedno
cześnie do straży ogniowej, noszą jej uniform i 
używani są do służby porządku i bezpieczeństwa 
na kopalni, oraz w charakterze stróżów. 

W Towarzystwie Hibernia robotnicy po wy
uczeniu się obowiązani są wykonywać jedno lub 
dwugodzinne ćwiczenie na kwartał. 

Komisya na Południu Rosyi opracowała na
stępujący typ stacyi miejscowej dla kopalni, za
trudniającej 700 ludzi, i wydobywającej 12000 000 
pudów węgla rocznie. Stacya powinna posiadać: 

14 respiratorów po 100 rubli . l 400 rub. 
14 zapasowych butli po 25 rubli 350 " 
21 lamp akumulatorowych . . 420 " 
Ma n o metr 16 " 
Różne 186 " 

Razem 2 372 rub. 

Koszt roczny utrzymania !ltacyi powyższej 
ma wynosić: 
Rozchód tlenu i ługu potasu, ładowa

nie lamp, naprawa przyrządów przy 
robien_iu prób z każdym przyrządem. 
2 razy na miesiąc można określić 
wydatkiem 175 rub. ria l aparat, 

czyli rocznie 14Xl75 . . . . 
Płaca 28 członkom drużyny, hcząc 

uzas ćwiczeń J raz na miesiąc po 2 

2 450 rub. 

godziny 28X12=336 ćwiczeń dwu-
godzinnych po 50 kop. . . ...;'--.·__",..."1~6.",8_r_·u..,.b_. 

· Razem 2 618 rub. 

Na l pud wydobytego węgla koszta wyniosą: 

261800 
12 000 000 = 0'0218 kop. 

W ostatnich czasach pozakładano dnżo miej
scowych stacyi ratunkowych 1na kopalniach we 
wszystkich państwach, lecz z powodu nawału in
nych zajęć zarządy kopalń nie miały możnosc1 1 
czasu zająć się należyte·m zorganizowaniem i wy
ćwiczeniem swoich drużyn; ćwiczenia odbywały 
się dorywczo i według rozmaitych planów; po· 
wstała więc potrzeba tworzenia odpowiednich in
stytucyi centralnych, którym można byłoby po
wierzyć pieczę nad stacyami miejscowemi, roz
rzuconemi w poszczególnych częściach rewirów 
węglowych. W ten sposób powstała idea central
nej stacyi ratunkowej. Obadwa typy, t. j . stacye 
miejscowe i centralna powinny wzajemnie uz~
pełniać się. 

W r . 1907 kosztem 72 000 marek na gruncie 
wydzielonym bezpłatnie przez Towarzygtwa Gie
sche Erben, założona została w Bytomiu central
na stacya r atunkowa dla zagłębia Górno-Śląskiego. 

Stacyi centralnej poruczono: 
l) Badanie fachowe przyrządów ratunko

wych i innych nowych urządzeń, zapobiegają
cych wypadkom. 

2) Urządzanie ćwiczeń dla urzędników i ro· 
botników poszczególnych kopalń, regularne kon
ferencye z urzędnikami kopalń o bieżących za
gadnieniach ratownictwa. 

3) PeryodyczDa rewizya istniejących miejsco
wych stacyi ratunkowych. 

· 4) W razie potrzeby przyrządy ce·ntralnej 
stacyi ratunkowej mają służyć pomocą, jeżeli 
zdarzy się większa katastrofa w jednej z kopalń. 

5) Powinno być urządzone na stacyi labora
toryum do badan ia gazów. 

6) W razie zgody zarządów kopalń ma być 
ustawiona na stacyi maszyna do wytwarzania po· 
wietrz<>- ciekłego. 

Z powyższego widać, że stacya ta nie jest 
właściwą stacyą ratunkową, która bntlaby na 
siebie brzemię walki z ogniem lu b z gazami, kie
dy zajdzie potrzeba, i częściowo. zdejmowała ten 
ciężar z kopalń; prędzej można Ją nazwać stacyą 
dla popierania ratownictwa. Wybór tutaj tego 
a nie innego typu stacyi uwarp.nkował się wiel
kim obszarem zagłębia Górno-Sląskiego, a wsku
tek tego i znacznem oddaleniem wielu kopalń 
od stacyi centralnej. 

Stacya posiada dwa budynki; w jędnym mie
ści się sala wykładowa, biura dla zarządzającego, 

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



M 14. PRZEG.LĄD GORNIOZO-HUTNIOZY 401 

sekr etarza i sztygara, pomieszczenie dla przyrzą
dów, warsztaty, urządzenie dla ładowania lamp; 
na piętrze znajduje się mieszkanie dla stróża, 
który zarazem jest ślusarzem. W drugim budyn
ku mieści się sala dla ćwiczeń. Budynek dla 
ćwiC'zeń zawiera w sobie kopalnię w miniaturze. 
Są tu chodniki wązkie, szerokie, nizkie i wyso
kie, szybik z drabiną, pochylnia i t. p . Budynek 
nape!nia się dymem i w nim odbywają się ćwi
czema. 

N a Poludniu Rosyi w celu zorganizowania 
ratownictwa wy brano 5 komisyi w poszczegól
nych rewirach. które miały zająć się opracowa
niem materyałów. 

Komisya z obwodu stacyi Godowka np. ze 
względu na, to, że ten obwód obejmuje tylko 
wielkie i zn acz nie oddalone od siebie kopalnie, 
wypowiedziała się prze(' iw ko urządzeniu stacyi 
centralnej dla tego rewiru, gdyż każde przedsię
biorstwo urządzi u siebie stacyę ratunkową. W 
tym rewirze wyrażono jedynie życzenie, aby za-

. prosić osobę kompetentną, Hóra zajęl~'~ by się or
ganizacyą i nau czani em. miejscowych drużyn ra
tun kowych i mialaby dozór nad należytym sta
nem przyrząoów; oprócz tego osoba ta powinna 
mieć przy1·ządy do wyrabiania tlenu i pompowa
nia go pod c! iśnieniem do butli, które mają być 
rozsyłane do miejscowych drużyn ratunkowych. 
- Komisya zaś rewiru stacyi .A.lmaznaja wy
powiedziała się za urządzeniem takiej stacyi ra
tunkowej, która mialaby na celu: 

l) Zamawianie a z czasem i rrzygotowywa
nie na miejscu tlenu, potrzebnego dla respirato 
rów, jak również zamawianie ługu . potasu i in
nych środków. 

2) Ładowanie akumulatorów do lamp; w tym 
wypadk u stacya powinna porozumieć się z naj
bliższą kopalnią, aby ta dostarczyła j ej siły . 

3) N apelnianie przysyłanych z miejscowych 
stacyi butli tlenem zapomocą przepompowywania 
z wielkich butli. 

, 4) Naprawa respiratorów i innych przyrzą-
dow. . 

5) Kontrola wszystkich przyrządów ratun
lwwych, znaj duj ących si ~ 11 a kopalniach. 

6) Prowadzenie na kopalni acli ćwiczeń z 
członkami miejscowych drużyn w .respiratorach; 
takie ćwiczen i a powinny mieć miejsce nie rzadziej, 
niż dwa r azy na miesiąc w tym celu, aby każdy 
członek drużyny ćwiczył s i ę najmniej l raz na 
miesiac . 

. i) Dla zarządzania taką stacyą ratunkową i 
prowadzenia wyżej wymienionych robót, jak rów
n i eż dla kierowan ia robotami w c_zasie pożaru 
powinien być mianowany technik, który miałby 
dozór nad należytern u t rzym aniem przyrządów i 
dobrem działaniem drużyn miejscowych. 

Projektowa n e koszta urząd .zenia stacyi wy
nasza: 
Dom . dla kierownika . 4 500 rub. 

Ozvvoraki dla 6 rod zin monterów i ro-
botników 3 200 rub. 

Stajnia, wozownia i t. p. 1500 
" Budynek dla stacyi centralnej z war sz-

2 500 tatam i 
" Wydatki różne 1 300 

Razem budowle 13 000 rub. 
Urzadzenie: 

2 pompj N euperta po 400 rub. 800 rub. 
10 butli po 4 500 litrów t lenu 800 

" 3 manometry po 16 rub. . . 48 
16 worków <'lo oddychania tlenem 130 

" 2 wanny do mycia przyrządów . 50 
Urzad?:enie warsztatów 1 200 

" PowÓz dla kierownika 500 
" 3 konie oOO 
" Uprzęż 100 
" Wydatki różne l 072 
" 

.Razem urządzenie 5 000 rub . 

Ogółem 18 000 rub. 

Koszta roczne utrzymania powyższej st acyi 
wynoszą: 

Pensya kierownika 
2 ślusarzy po 600 rub. 
2 robotników po 360 rub. 
Stangret i stajenny 
Stróż . . . . . . 
Utrzyma nie 3 koni po 180 ru b. 
N a prawa powozu i uprzęży 
Utrzymanie budynków . . . 
Opał, świat.ł'o i inne wydatki 
Różne nieprzewid ziane wydatki, ·ko

r esponden cya, wyjazdy i t. p. 
Razem 

3 000 rub. 
1200 ., 

720 
" 480 

220 
" 540 

220 
" 500 
" 700 

400 
" 

7 980 rub. 

Inn e wydatki, jak zamawianie środków, na
prawa przyrządów i t. d. nie są tu wliczone, 
gdyż wchodzą one w poczet wydatków miejsco
wych st.acyi r atunkowych. Każda kopaln ia płaci 
centralnej stacyi za zamó wione przez nią przy
rządy, środki chemiczne oraz za naprawę przy
rządów. Wydatki na założenie i utrzymanie sta
cyi ratunkowej koJlalnie mają ro:.~dz ieli 6 między 
siebie w stosunku do wytwórczości węgla. 

N a większą skalę została zakreślona stacya 
centralna dla r ewiru Makiejewki dla której To
warzystwo Rosyjsko-Donieckie ofiarowało grunt 
i postawiło bezpłatnie 4 bud ynki. W budynkach 
tych mieści się sala dla ćwiczeń, miejsce dla ma
szyny, wytwarzającej powietrze ciekłe i t len , la
boratorynm, wozownia, stajnia, warsztaty, sypial
nia dla robotników, odbywających ćwiczen i a na 
stacyi, baraki dla robotników stałych , mieszka
nie dla ślusarza, mieszkania d la kierownika i je
go pomocnika i sztolnia dla ćwiczeń w dymie. 

Stacya otrzya"\ała połączenie telefoniczne z 
kopalniami i zostala przeprowadzona specyalna 
odnoga k olejowa, łącząca stacyę z linią główną, 
a przez to samo i z innemi kopalniami. 
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Założenie stacy i wraz z budowlami (które 
zostały ofiarowane bezpłatnie) , z maszyną syste
mu Lindego i wraz z calem un:ądzeniem we
wnętrznem kosztowało około 78 500 rubli. 

N a utrzymanie jej przeznaczono 21500 rubli 
rocznie. 

Obliczono, iż wydatek na maszynę systemu 
Lindego w sumie okoł'o 25 000 rub. (wraz z moto
rem elektrycznym i t . p.) wskutek taniego wy
t:varzania tlenu zwróci się w przeciągu 14 mie
sięcy. 

Do sldadu stacy.i należy kierownik (inży
nier), pomocnik (sztygar), dozorca, ś lusarz, 7 ro
botników, 2 stangretów i stróż . 

W eeln wyjaśnienia zasad, na których opie
ra się działalność powyższej stacyi, przytaczam 
wydany dla niej regulamin, który brzmi, jak na
stępuje : 

l) Regulamin niniejszy zachowuje -swą moc 
do czasu porobienia w nim zmian przez Radę 
Zjazdtl przemysłowców Południa Rosyi. 

2) Centralna stacya ratunkowa zakłada 
się przez Radę Zj azdu przemysłowców gór
niczych Południa Rosyi dla walki z katastro
fami w kopalniach (zgodnie z uwagą do § 39 prze
pisów dla prowadzenia robó t górniczych, wyda
nych dnia 17 marca r. 1907). 

D z i a l a l n o ś ć s t. a c y i. 

3) Dzia~alność stacyi ratunkowej dzieli się 
się na 2 części: a) Dział'alność na samej stacyi. 
b) Dział'alność na k opalniach węgla rewirów Po
~udniowego i Południowo -Wschodniego. 

4) Personel na samej stacyi obowiązany 
jest: a) Ze stałych robotników, mieszkających 
przy stacyi, utworzyć doskonale wyćwiczoną 
drużynę, zdatną do celów ratunkowych. b) Uczyć 
akcyi ratunkowej robotników, przysyłanych przez 
różne kopalnie na ćwiczenia. c) Robić pr<i>by nad 
nowymi typami respiratorów, lamp i inny~h przy
rządów, należących do ratownictwa o'raz wyko
nywać analizy i próby z gazami wybuchowymi i 
materyałami. d) Wytwarzać tlen, powietrze cie
kłe i inne środki potrzebne oraz zamawiać wszy
stko, co potrzebne jest dla stacyi. e) Utrzymy
wać wszystkie przyrządy i urządzenia w takim 
stanie, aby w każdej chwili były gotowe do użyt
ku. f) Napełniać tlenem butle, przysyłane z ko
palń, oraz naprawiać przyrządy-, wszystko za 
określoną zapłatę. g) Odbywać ćwiczenia robot
ników, należących do składu drużyn, w warun
kach, najhardziej zbliżonych do kopalnianych, t. 
j. z respiratorami w gazach duszących; robotnicy 
powinni spełn iać przytern Jakąś pracę fizyczną; 
felczer, obecny na stacyi, wyklada udzielania 
pierwszej pomocy _ poszkodowanym wskutek wy
padków nieszczęśliwych. 

5) Działalność stacyi na kopalniach polega 
na spełnianiu zadań następujących: a) . Po wez
waniu przez kopalnię drużyna staćyi centralnej 

ma stawić się natychmiast i odelać się do roz
porządzenia zarządu lub zawiadowcy. Ocipowie
dzialność cywilna za wypadki z robotnik&.mi sta
cyi centralnej ciąży na przedsiębiorstwie. b) Sto
sownie do żądania zarządu kopalń kierownik 
stacyi lub jego pomocnik obowiązani są objeż
dżać co pewien czas sami lub z drużyną kopal
nie, obznajmiać się z robotami, planami, sy
stemem przewietrzania, rewidować stacye miej
scowe, sprawdzać stan przyrządów, skład drużyny 
miejscowej a w porozumieniu się z zarządem 
urządzać alarmy, połączone ze zjazdem do ko
palni. c) Podczas bytności na kopalni kierownik 
wraz ze swą drużyną nie ma prawa wtrącać się 
do rzeczy, wychodzących poza zakres jego dzia
łalności, w razie zauważenia zaś jakiego niebez
pieczeństwa zawiadamia o tem ustnie lub 11a piś
mie zarząd kopalni. 

Praw a i obowiazki kierownika 
stacyi ratunkowej. 

Ten dział obejmuje 10 artykułów; przyta
czam z nich następujące: Obowiązkiem kie
rownika stacyi jest opracowywanie ogólnych i 
specyalnych dla poszczególnych kopalń zarzą
dzeń ratunkowych w razie rozmaitych katastrof, 
iak pożaru, wybuchu lub zalania wodą. W tym 
celu na stacyi mają być plany przewietrzania i 
robót podziemnych wszystkich kopalń, należą
cych do organizacyi. 

Stosownie do polecenia Rady Zj azd u prze
mysłowców gó rniczych Poludnia Rosyi kierowni
ka stacyi może obowiązywać opracowanie · środ
ków zapobiegawczych w celu uniknięcia k atastrof. 
Narady w tej sprawie mogą odbywać się w spe
cyalnych komisyach lub na kopalniach, zależnie 
od porozumienia się. 

Robotnicy, należący do składu dru
ż y n r a t u 11 k o w y c h. 

. Do składu drużyn ratunkowych na samej 
stacyi centralnej, oraz i do drużyn miejscowych 
przyjmowani są tylko tacy ludzie, którzy wy
trzymają d wrrgodzin 11 ą próbę w respira.torach i 
w atmosferze, niezdatnej do oddychania, w wa
runkach, odpowiadających mniej więcej kopal
nianym. Członkowie drużyny powinni składać 
się z robotników doświadczonych, trzeźwych i 
pewnych, 

Członkowie drużyn na stacyi centralnej i 
na miejscowych powinni być gruntownie wyćwi
czeni do pracy w przyrządach, we wszystkich 
działaniach ratunkowych i muszą znać roboty 
górnicze, ciesielskie i murarskie. 

Robotnicy, którzy odpowiadają wyżej wy
mienionym warunkom, otrzymują od kierownika 
stacyi ratunkowej odpowiednie zaświadczenie. 

Jak widzimy, działalność stacyi w Makie
jewce zakreślona została bardzo obszernie; urzą-
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dzenie jej jest najbardziej nowoczesne i lepsze, cya zostałaby wybuc!o wana obok kopalni Kosze
niż na stacyi w Bytomiu. lew lub w Dąbrowie, to do każdej kopalni można 

Stacya w Makiejewce otwartą została w byłoby dojechać z tych punktów w ciągu jednej 
kwietniu r. 1908; w barakach jest miejsce na 12 godziny końmi; z czasem przy lepszych drogach 
przyjezdnych czło11ków drużyn z różnych kopalń; samochodem można byłoby dojechać znacznie 
zwykle bywają na sta0yi 2 grupy robotników z prędzej . Miejscowa druż.vna r atunkowa może 
2 różnych kopalń po 6 ludzi z każdej grupy; te zawsze przed przyjazdem drużyny ze stacyi cen
tak układają się, że kiedy jedna jest w połowie tralnej zbadac teren katastrofy, porobić roboty 
wyuczona, to druga dopiero przyjeżdża. tak że przygotowawcze, opracować plan działania, po-

-grupę pierwsz<j, można już zużytkować w razie zwozić materyały (cegłę, wapno, deski i t. p.). 
katastrofy. Zresztą praca przy pożarach podziemnych cią-

Cały kurs nauki trwa od 10 do 14 dni. Koszt / gnie się nieraz całymi dniami. Z powyżej wy
IJauki jednego człowieka wraz z całkowitern utrzy- łuszczonych względów pożądanem byłoby przy 
maniero na stacyi wynosi 30 rubli. projektowanej w zagłębiu Dąbrowskiem stacyi 

W roku sprawozdawczym 190B-ym wyucza- centralnej utworzyć drużynę stałą; kosz t będzie 
no na stacyi 24 drużyny, ogółem 140 Judzi i wy- nieco większy, lecz jeżeli w calem państwie po
konano 789 ćwiczeń w przyrządach Dragera (471), święca się olbrzymie sumy na utrzymanie stałjrch 
Koniga (146), We::;tfalia (63) i innych pneumato· straży ogniowych, to utrzymanie jednej straży 
genat5h (94). u nas dla walki z pożarami podziemnymi nie 

Drużyna centralnej stacyi r atunkowej, złożo- powinno wydawać się zbyt wielkim ciężarem; 
na z 10 ludzi, korzystata z przyrządów 188 razy, zresztą i tu przy nieumiejętnem kierownictwie 
z czego 113 r azy dla włas11ej nauki a 75 r azy można stracić miliony. Widzieliśmy, że jedno 
przy To botach ratunkowych na kopalniach. W tylko Towarzystwo LaurahiiLte, mające 3 500 ro
ciągu roku sprawozdawczego (9 miesięcy) druży- botników, nie wahało się zorganizować s t a lej 
na stacyi centralnej używana była dziewięć razy drużyny ratunkowej, złożonej z 26 ludzi. 
na ró:żne. kopalnie w celtl niEsienia poruocy ra- Dla stacyi centralnej u nas pożądanem by-
tunkowe~; . . . . . . loby również nabycie maszyny systemu Lindego 
. Op:oClz opisanych. staC.J? cen b alnych 1 ~tt.ne,lą dla wytwarzania tlenu i powietrza ciektego po· 
J eszc~.e 1~me np. w Wit~wwJCa?h ~w Austr.yi), w dobnie j ak to uczyniono na Poludniu Rosyi i w 
Anglu oraz stacye c.e~~lalne .wi~l_lnch towarzy.stw zagłębiu Witkowickiem. Korzyść, wynikająca z 
węglo:wych w Wes.tfa_lll, posJadaJ~cych P0 lulka nabycia tej maszyny da obliczyć się w sposób 
~opaln. Do ?st~tmego typu nalezy stacya Towa- następujący: W zaglębiu Dąbrowskiem w r . 1908 
rzystwa L~mahutt.e. . . pod ziemią pracowało 15 580 robotników, na je-
. ~ogol e centralne sta.cye I}l~u.nkowe podzJe· dną więc dniówkę pracowało 7 790 ludzi dzien-
hć m1o)z~mt Y na 

1
2 tytpyl, ~ruanotwiiiCle. . . t nie, wedlug więc obowiazujacego prawa powinno 

._., ,acye, wn ro U.JąCe y w mieJscowe s a- · · · 4 7790 
cye kopaJniane i wyświadczające im pewne usJ·u- być wyćwiczonych w przyrządach ·

100 
= 311 

gi; personel tych stacyi je~t szczupły i nie bie- . , . 
rze udziału we właściwej akcyi ratunkowej. ludzi; przyrządów zaś powinno byc, o de niema 

2) Stacye, pełniące te same czynności, co i stacyi centralnej ~1 2 X 2 = 210 sztuk· w ra-
poprzednie, lecz posiadające liczniejszy personel, . . 3 . . ' 
który obowiązany jest brań )ldzial"w razie wy- zie zaś zał'ozema stacy1 centralneJ według pra\va 
buc.h~ej kat:astro_fy na ,kopalrJiach. Druży.nę na powinno być 311 = 78 przyrzadów na wszyst-
takleJ stacy1 mozna porownać ze stalą stntzą og- 4 · 
niową w miastach. kich kopalniach. Licząc , że każdy z 311 człon -

Zasad niczo rzecz biorąc, lepsza jest armia ków drużyn będzie ćwiczył się 1 raz na miesiąc 
stała, niż złożona z o0hotników, lepsza stała i ponieważ w czasie dwugodzinnego ćwiczen i a w 
straż ogniowa, niż ochotnicza, a więc i lepsza po- przyrządach Dragm·a zużywa się 3GO litrów tle
wino aby być stała drużyna ratunkowa, mieszka- nu, przeto zużycie ro czne tlenu dla wszystkich 
jąca przy stacyi centralnej, niż drużyny organ i- członków drużyn miejscowych wyniesie 1344 m3 

zowane dorywczo na kopalniach, które powinny a doliczywszy zużycie tlenu na. potrzebę drużyny 
spełniać tylko służbę pomocniczą przy drużynie stalej, otrzymą.my cyfrę 1500 m3 • Jeżeli przyjąć 
stalej. 0enę l 1n3 tlenu = 4 rub., to wydatek roczny 

Odległości kopalń od punktu środkowego w przedstawi sumę 6 000 rub. Jeżeli maszyna z ca
zaglębiu Dąbrowąkiem nie są tak wielkie, jak w lem urządzeniem będzie kosztowa·la około 15 000 
zagłębiu Górno-Sląskim lub w niektórych rewi- rub., to wartość jej pokryje się w ciągu 21

/ 2 lat. 
rach zagłębia Donieckiego, zarzut więc, spotyka- Maszyna ta może być obliczona na wytwórczość 
ny przy Orfanizowaniu stacyi w Bytomiu i Gor- około 3 m3 tlenu na l godzinę. (Na Poludniu Ro
łowce i przemawiający przeciwko tworzeniu dru- syi ustawiona jest maszyna o wydajności 6 m3 

żyn stałych, u nas traci na ważności. Jeżeli sta- tlenu na l godzinę lub 12 litrów powietrza cie-
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kłego) . P o upJ'ywie 21
/ 2 lat maszyna zaczn ie przy

nosić zyski i udziaJ' każdej kopalni w wydatkach 
na utrzymanie swojej drużyny znacznie zmniej
szy się. 

N a przy ldad kopalnia Saturn , która mialaby 
drużynę miejscową, złożoną z 30 ludzi , zużywa
laby 130 m 3 t len u rocznie, który kosztowalby 
130X4= 520 rub. O taką ' sumę wydatek kopalni 
Satu,:n zmn iejszy się. 

K oszta zalożenia centralnej stacyi r atunkowej 
w zagłębiu Dąbrowskiero wyniosłyby: 
Dom dla kierownika i jego pomocnika 7 000 rub. 
Bu dynek stacyi centralnej 7 500 " 
Dom mieszkalny dla stal'ej drużyny 

ra tunlwwej . 
Stajnia, wozownia i t. d. 
W)'ldatki różne . 

R azem budowle 
Maszyna systemu Lindego . 
Specyalny wóz dla drużyny z urzą

dzeniem 
PoJ'ożenie przewodu elektrycznego 

od kopalni 
Transformator . 
Dynamomaszyna . . . 
Urzadzenie do J'adowania a.lmmula-

to~·ów . . 
Rozprowadzenie przewodu wodnego 
Urządzenie laboratoryum. 
Tokarka, 'imadł'o i t. p. . . . . 
Narzędzia ciesielskie, ślusarskie 

górniuze . . . . . 
Lutn ie składane (200 m po 3 ru b). 
2 . wentylatory ręczne . . . 
N osze dla rannych i chorych oraz 
przyrząd do ratowania zaduszonych 

Srodki opatrunkowe 
Pompa dla pompowania tlenu 
5 aerolitów . po 200 rub. 
2 przyrządy Ki:iniga . . . 
10 lampek akumulatorowych 
l wóz dla drużyny 
4 konie 
Uprzęż dla 6 koni 
Urządzenie stacyi i umeblowanie 
Ogrodzenie, kl ozety, szopy 
Telefony . 
W ydatki różne 

Razem 

6 500 
2 000 
2 000 

25 000 
15000 

l 000 

l 000 
700 
500 

300 
600 

l 000 
600 

300 
600 
200 

300 
300 
250 

l 000 
500 
200 
400 
800 
300 

2000 
'2 500 

300 
l 350 

32 000 

" 
" 

rub. 
rub. 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

rub. 
57 000 rub. W ogóle --;:-;::;-=;;-----;-

Do kosztów urządzenia stacyi nie wliczono 
wydatku na zakup aparatów Dragera, gdyż po 
zalożeniu stacyi centralnej, prawo p.rzepisuje 
mmeJszą liczbę aparatów i .kopalnie nadmiar bę
dą mogly zwrócić stacyi centralnej. 

Koszta rocznego utrzymania centralnej sta
cyi ratunkowej wyniosłyby: 
Pensya kierownika (inżyniera) 
Pensya pomocnika (sztygara) 

3 000 rub. 
1500 " 

Pensya dozorcy . 
Pł:aca ś lusarza 
Płaca 7 robotnik-jw 
Stangret i stajen '1Y 
Stróż . . . . . 
Utrzyman ie 4 koni 
Opał i światło 
Siła elektryczna . 
Smarowanie maszyn . . 
Materyaly do naprawy maszyn i przy-

rzadów . 
Kup~o nowych przyrządów 
Utrzyman ie budynków . . 
Wydatki na środki chemiczne (patro-

ny z ługiem potasu i t . p.) 
Wydatki biurowe . 
Wyjazdy 
Ubezpieczenie od ogn ia maszyn i bu-

dynków . . 
Wyd atki różn e . 

900 -rub. 
600 

" 3 360 
" 600 
" 240 

960 
" 2 000 
" ' 500 " 800 
" 

500 
" 600 
" 60() 
" 

2500 
" 300 
" 800 
" 

200 " 
560 " 

Razem rocznie 20 500 ru b. 
Podzial kosztów zało$enia i utrzyman ia cen

tralnej stacyi pomiędzy poszczególne przedsię
biorstwa węgl owe w zaglębiu Dąhrowskiem w 
stosunku do wydobycia za r. 1908 wyniósJ'by: 

N az t\~ a przedsiębiorst,va 

T-wo Sosnowieckie. 
" Saturn 
" Hrabia Renard 
" W arstawskie • • 
" Francusko-Włoskie l 
" Cteladzkio • . . 
" Grodzieckie • i 
" Flora 
" Fran cusko-Rosyjskie 

Kopolnia Antoni • 
Jan • 
Grodziec . • 
Flotz H.udolf. 
Andrzej III • 
Helena • 
Al wina 
Stanisław 

Razem 

Udziął w wydatkach 
Stosu o ek pro.
centowy wy-
twórczości jednorazo- corocznych na 
węgla. w r. wych na urzą.- utrzymanie 

1908 dzenie stacyi stacyi 

R u B L 

23,49 13 3R9 4 815 
12,44 7 091 2 550 
11,01 6 276 2 257 
10,17 f> 797 2 085 
10,<!.6 5 848 ~ 103 

9,55 5 443 1 958 
8,84 f> 039 1 812 
5,03 2 867 1 031 
3,78 21 55 775 
2,10 1197 431 
0,51 291 105 
0,79 450 162 . 
0.88 502 180 
o 42 239 86 
o:39 ~22 80 
o 20 114 41 
o;14 80 29 

100,00' 57 000 20 500 

Koszta utrzymania stacyi wyniosły by po 
0,37 kop. na l t wydobytego węgla. 

Przy wyliczeniu kosztów urz-ądzenia i utrzy
mania stacyi centralnej w zaglębiu Dąbrowskiero 
wzorowaJem się głównie na urządzeniu stacyi 
w Makiejewce, jako najbardziej zbliżonej do pro
jektowanej stacyi; w kosztorysie porobiłem pewne, 
zmiany. Niektóre cyfry są tylko przybliżone. 
Ostateczne cyfry dadzą się dopiero opracować po 
wybraniu miejsca na stacyę i po wyprar:owaniu 
kosztorysu n a budowle. 

Miejsce na zalożenie stacyi centralnej pożą-
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danem byłoby wybrać w okolicy Dąbrowy obok 
kopalni Koszelew lub Paryż, gdyż jest to punkt 
środkowy zagł'ębia Dąbrowskiego . 

Ponieważ odległości naszych kopalń od pro
jektowanej stacyi centralnej nie byłyby zbyt 
wielkie, zamieszkiwanie więc drużyn miejsco
wych podczas ćwiczeń na samej stacyi, podobnie 
jak ma to miejsce na Południu Rosyi, u nas nie 
byłoby koniecznem. 

v,r ciągu pierwszego roku stacya wyćwiczy
ł.aby wszystkie drużyny miejscowe z kopalń. 
Cwiczenia mogłyby odbywać się partyami po 12 
ludzi; nauka każdej partyi trwałaby od 10 do 
14 dni . 

W -dalszym ciągu, o ile ćwiczenia peryo
dyczne miałyby odbywać się l raz na miesiąc, 
to w oznaczone dni i godziny wóz ze stacyi 
centraln ej mógłby przyjeżdżać na kopalnie, przy
wozić członków drużyn miejscowych na ćwiuze
nia i odwozić ich z powrotem. Czas pobytu na 
stacyi czlonków drużyn miP.jscowych wraz z cza
sem. zużytym na przejazd orl kopalni do stacyi 
i z powrotem, nie powinien być dłuższym, niż 
trwanie dniówki 10 godzinnej. Ponieważ prze
jazd nie będz i e trwal· dlużej niż l godzinę, pozo
stanie więc na ćwiczenie 8 godzin; jest to czas 
zupelnie dostateczny do odbycia owugodzin nej 
pracy w respiratorach i do wysłuchania wy kła
du. O ile kopalnie posyłały by czlonków swoich 
drużyn l raz na miesiąc na stacyę dla odbywa
nia ćw i czeń peryodycznych, to koszt ich np. dla 
kopalni, posiadającej 30 członków w swoi ej dru
żynie, byłby następujący, (przyjrl,wszy, że robot
nikowi pł<teiloby się 2 rub. na dniówkę) : 

Robocizna: 
30Xl2X2 rub. . 720 rub. 
Materyały (patrony z ługiem potasu 

3 ru b. na l raz, t . j. 30X12X3 = . l 080 
R azem rocznie l 800 rub. 

l patron z ługiem potasu kosztuje l rub. 
50 kop.; do jednego ćwiczenia potrzebne są 2 pa
trony w cenie 3 rub. Przy zamawianiu większych 
ilości można byłoby może otrzymywać patrony 
po niższej cenie. 

Jeżeli drużyn nie posyłać na stacyę central
ną, lecz ćwiczyć· je na miejscu, to wtenczas, za 
jednorazowe ćwiczenie można byłoby płacić mniej, 
np. po l rb. Robotnik przerobiłby wówczas 1/9, 
dniówki na dole, a po południu mógł'by ćwiczyć 
się. Oszczędność więc w porównaniu z systemem 
pierwszym wyniosłaby 360 rub. rocznie; nie jest 
to suma zi:>yt wielka, lepiej więc byloby posyłać 
członków drużyn miejscowych na ćwiczenia 
zawsze na stacyę centralną. 

Może być, że z czasem wystarczyłoby, jak 
to ma miejsce w Towarzystwie Hibernia, posyłac 
na ćwiczenia czlonków drużyn miejscowych l 
raz na kwartał'; wówczas koszt ćwiczeń dla ko
paln~, mającej 30 ludzi w drużynie wyniósłby 
tylko 600 rubli rocznie. 

vV związku z założeniem st.acyi ratunkowej 
dla zaglębia Dąbrowskiego i położeniem funda
mentu pod instytucyę C8ntralną, obsluguiącą 
wszystkie kopalnie, mogłoby okazać się pożytecz
nem dalsze rozwinięcie wspólnego działania i 
założyć obok centralnej stacyi r atunkowej fabry
ki dla wyrobu karbidu .dla potrzeb kopalń. 

Ogólnie z11ane zalety świa tla acetylenowe
go w zastosowan iu do robót górniczych są na
stępujące : l ) światło lampki acetylenowej jest 
kilka razy silniejsze, n iż zwyczaj n ej lam ]Jki olej
nej, wskutek większej siły świat-fa lepiej mog'l: 
być zauważone wszelkie niebezpieczeństwa. , gro
żące górnikowi, a wskutek tego może zmniej
szyć się liczba wypadków nieszczęśliwych. Oświe
t len ie to zostało zalecone przez komisyę pniSk'!:, 
która została delegowana dla zbadania przyczyn 
wypadków nieszczęśliwych w kopalniach i ~rod
ków dla zmniejszenia ich liczby. 2) Płomień lam
py acetyleno wej zużywa trzy razy mniej powie
trza, niż olejnej; ta okoliczność może mieć duże 
znaczenie na chodnikach, oddalonych znacznie od 
głównego prądu powietrza. 3) Wskutek braku 
kopciu przy użyciu lampy acetylenowej osiąga 
się większą czystość powietrza, a więc stawia się 
r obotn ika w więcej hygienicznych warunkach, 
co może wpłynąć pośrednio na zmniejszenie kosz
tów leczenia robotników i na większą wydajność 
pracy. 

T e wielkie zalety oświetlenia acetylenowego 
wpł'ynęly na cor az szersze zastosow an ie karbidu 
w kopalniach. Z a granicą są kopalnie, gdzi e ro
botnicy wszyscy zaopatrzeni są w lampy acety
lenowe. U nas w ostatnich czasach zaczynają 
równi8ż wchodzić w użycie lampy acetylenowe, 
lecz zaprowadzenie obowiązkowe dla wszystkich 
robotników natrafi na trudności ze względu na 
wysokie ceny karbidu u nas, protegowane przez 
wysokie cla ochronne. Podczas, gdy w Niemczech 
l funt karbielu można nabyć za 5 kopiejek, u 
nas cena na kopalniach wynosi 12 kopiejek (wli
czając koszta dostawy). Tak wysoka cena wply
wa na to, że nie można zmusić wszystkich po
mocników górników (ciskaczy i t . d) do używa
nia lamp acetylenowych, gdyż lampa olejn a przy 
mał'ym plomieniu daje większą oszczędność, niż 
acetylenowR. U nas jest odwro tn ie, niż w Pru
sach, gdyż tam przy użyciu lampy acetylenowej 
robotnik może zaoszczędzić okolo l rub. mie
sięcznie w porównaniu z olejną 

Do użycia lamp acetylenowych możemy te
raz zmusić głównie górników, którzy są w sta
nie zaplaci ć 3 rub. 50 kop. za lampę acetyleno
wą; za gran icą koszt kupna lampy acetylenowej 
prędko pokrywa się oszczędnością, osiągniętą 
przy jej użyciu. 

Pon i eważ w zagłębiu Dąbrowskiero pracuje 
pod ziemią 15 000 ludzi i licząc, że przy użyciu 
lamp acetylenowych każdy robotnik zużywałby 
11 funtów karbidu miesięcznie, otrzymalibyśmy 
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spożycie miesięczne karbidu dla kopalń w wyso
kości 15 OOOX 11 = 165 000 funtów a wraz z uży
ciem na potrzeby urzędników około 180 000 fun
tów. Obecnie za tę ilo ść należałoby zapłacić 
21600 rub.; przy wyrabianiu karbidu na miejscu 
koszta własne 1 funta nie powinny być większe 
nad 4 kopiejki, czyli w stosunku do obecnej ce
ny dla całej wytwórczogci, potrzebnej dla za
głębia Dąbrowskiego , osiągnęłoby się 14 400 rub. 
oszczędności miesięcznej . 

Zakład więc dla wyrabiania karbidu mógł
by opłacić się; o ile powyższa fabryka po poro
zumien iu się z najbliższą kopalnią otrzymałaby 
siłę elektryczną, to ko1<zta urządzenia znacznie 
zmniejszą się. 

Fabryką zarządzałby techn ik specyalista 
pod ~ozorem kierownika centralnej stacyi ratun
koweJ. 

Zygmunt S.Bczotlw·wslzi. 

Odczynniki organiczne w analizie hutniczej. 
(Cis,g dalszy, p. X! lB, str . 369). 

Taki rozczyn należy odparować z kwasem rezultaty tych dwóch metod nigdy się z sobą 
siarkowym do pojawienia się pary tego ostatnie-, nie zejdą, gdyż elektrolityczne zawsze będą więk
go, ochłodzić, rozcieńczyć chłodną wodą, zapra- sze o ilość zanieczyszc ·;;ającego nikiel tlenku man
wi6 niewielkim nadmiarem amoniaku, przesączyć ganu. 
od wydzielonej krzemionki, dodać 4--8 gr szcza- Ten fakt mechanicznego przyczepiania się 
wianu amonowego i poddać działaniu prądu elek- MnO na elektrodzie ujemnej do tego stopn ia jest 
trycznego przy sile 1/ 4 Amp. i n atężeniu 21j 2 -- charakterystyczny, że oznaczywszy metodą glio
-- 31

/ 2 V. z zastrzezeniem, że ilość rozczynu, t. j. ksymową ilość niklu, można po równoległem 
elektrolitu wynosi 100-- 120 cm3• Podcza.s osa- wykonaniu elektrolizy na.przód przewidzieć z zu
dzania elektrolitycznego czy to w parownicy pla- pełną dokładnością, jaka ilość MnO znajduje się 
tynowej, czy też na stożku platynowym wydziela w osadzonym elektrycznie niklu, co zawsze z za
się na biegunie dodatnim tlenek manganu w po- dziwiającą dokładnością sprawdza się. Dowód to 
staci osadu ciemno brunatnego, który zawieszony oczywisty, że z jednej strony metoda glioksymowa 
jest w cieczy. Zdawałoby się, że ten osad, usu- jest jedną z najdoHadniejszych, z drugiej za.ś 
wany wraz z cieczą po elektrolizie, nie ma ża- strony, że glioksym dwumetylu ma własność osa
duego znaczenia. Tymczasem doświadczenia prze- dzania tylko niklu i to własność w wysokim 
konały mnie. że w ciągu elektrolizy ten osad stopniu rozwiniętą. 
manganu mechanicznie częściowo zostaje pory- Wracając jednak do właściwego tematu, 
wany przez nikiel metaliczny i zwiększa jego przyznać trzeba, że jedyną zaletę sposobu O. BRUN

ciężar, a o tern łatwo przekonać się zapomocą KA, polegającego na ważeniu suszonego związku 
metody S~UTHA, okrt>ślającej mangan persulfatem organicznego, stanowi okoliczność, że nie traci 
amonowym. Każdy nikiel metaliczny, otrzyma- się drogiego odczynnika, który łatwo zamienić 
ny drogą elektrolizy z 1'0/:!C.Bynów stali niklowej na glioksym dwumetylu, używają<.: w tym celu 
zawiera pewne ilości MnO a o tem przekonuje bardzo prostych operacyi chemicznych, o czem 
następujący sposób postępowania. Nikiel meta- niżej będzie mowa. Glioksym dwumetylu z dnia 
liczny na· stożku lub w parownicy platynowej na dzień znajduje jednak coraz rozleglejsze za
rozpuszcza się w kwasie azotowym (20 c1n3 c. stosowanie i spada w cenie, dzięki czemu szyb
w . l ,1), przenosi rozczyn do kolbki ERLENMEYERA, kość opero"vvania usuw a na drugi plan oszczę
ogrzewa umiarkowanie, dodaje 10 cm3 azotanu dnośe. 
srebrowego (1/10 normalnego) i l c1n3 rozczynu 1 Ponieważ glioksym niklu jest nierozpusz· 
persiarczanu amonowego. W takich warunkach czalny w rozcieńczonym kwasie octowym, przeto 
natychmiast zjawia się barwa różowa kwasu zamiast zobojętniać obecne w rozczynie kwasy 
manganowego a ilość obecnego manganu da się mineralne amoniakiem, można wprost dodawać 
łatwo określić zapomocą miarowania arseninem octanu sodowego. Wykonywa się to w ten spo
sodowym, którego 1/ 30 cm3 odpowiada dokladnie sób, że do badanego rozczynu po dodaniu doń 
0,05% Mn. Ten mangan należy przeliczyć na glioksymu dwumetylu wlewa się następnie tyle 
MnO, gdyż w takim stanie ten pierwiastek znaj- octanu sodowego, aby pojawił się trwaly osad 
duje się na elektrodach. Kto zatem ma zamiar czerwony a potem dodaje się jeszcze l gr suche• 
porównywać rezultaty metody glioksymowej z go octanu sodowego i sączy. ..,Zdarzają się je
rezultatami metody elektrolitycznej, niechaj fakt dnak wypadki, że badany rozczyn zawiera zbyt 
ten ma zawsze na u wadze i w pamięci, inaczej dużo wolnego kwasu mineralnego a wtedy i . oc-
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tanu sodowego tr?;"eba dodawać nazbyt dużo, że
by wywołać nie znikający osad organicznego 
związku niklowego, a w takich warunkach wydzie
la się dużo wolnego kwasu octowego, który 
wpływa rozpuszczająco, na glioksym niklu Aby 
tego uniknąć, daleko lepiej jest przed dodaniem 
odczynnika zobojętnić kwas wolny wodzianem 
potasowym, dodając go ostrożnie aż do pojawienia 
się zmętnienia, które następnie u.sunąć można 
przez dodanie kilku kropel kwasu solnego, a po 
zaprawieniu octanem sodowym rozczyn jest zu
pełnie gotowy do osadzania niklu glioksymem 
dwumety lu. 

Zalączona poniżej tablica I wykazuje do
kładność określenia niklu w obecności amoniaku 
i w o be en ości octanu sodowego. W określeniach 
MJ\J~ 4 i 7 użyto niklu, jako siarczanu, we wszyst
kich zaś innych jako chlorku niklu. W oln·eśle
niach MM l - 5 osadzano nikiel w rozczynie 
amon iakalnym. w MM 6 i 7 w obecności octanu 
sodowego. 

To określanie nik lu w obecności wolnego i 
rozcieńczonego kwasu octowego ma doniosłe zna
czenie, wiadomo bowiem, że przy oddzielaniu 
żelaza od niklu zapomocą octanu sodowego 
otrzymuje się przesącze rozcieńczone, które obok 
pewnych ilości octanu sodowego zawierają rów
nież swobodny kwas octowy. To też dla prze
konania się, czy w takim przesączu można 
wprost osadzać nikiel. wykonano kilka odpowie
dnich prób, mianowicie: do rozczynu chlorku 
niklowego, odpowiadającego 0,0446 gr Ni, doda
no 2 cm3 50% -owego rozczynu kwasu octowego 
i 0,5 gr octanu sodowego; rozczyn po rozcieńcze
niu do 100 wz3 ogrzano i zaprawiono ghoksymem 
dwumetylu. Znaleziono 0,2197 gr. glioksymu ni
klu, co odpowiada 0,0446 gr. Ni. Z tej próby wi
dać więc, że osadzanie przebiega ilościowo nawet 
w tak nieprzyjaznych warunkach słabego roz
cieńczenia rozczynu i bardzo małej ilości użyte
go octanu sodowego. 

T ablica I. 

XY l Użyta . ilo ść l Znaleziono 
Różnica NI. C8H14N4 0 4-Ni =Ni 

1 l 0,0405 0,1995 0,0405 + o 
2 0,0446 0,2186 0.0444 ~ 0,0002 
3 o,ons 0,:!.337 0.0475 - 0.0001 
4 0.0513 0,~526 0·0513 + o 
5 0,1014 0,4988 0.1013 .::: 0,0001 
6 0,0446 0,2196 0·0446 + o 
7 0,1281 0.6316 0,1282 + 0,0001 

Silne rozcieńczenie badanego rozczynu idu
ży nadmiar octanu sodowego. osłabiają bardzo 
wpływ rozpuszczający kwasu octowego. Ten 
sposób o;;adzania niklu może oddać znaczne usłu
gi w porównaniu z innemi używanerui dotych
czas metodami. Co do tych ostatnich, to mowa 
tu może być jedynie o ważeniu niklu, jako me-

l 
talu po osadzeniu go wodzianem potasowym i 
określaniu niklu zapomocą elektrolizy. Pierwszy 
sposób, t. j. określanie w postaci niklu metalicz
nego jest zmudny z tego powodu, że w metalu 
trzeba zawsze określać kwas krzemowy, gdyż 
operujemy wodzianem potasowym, który zabiera 
krzemionkę z naczyń. Upró cz tego, jeżeli do 
określenia mamy dość duże ilości niklu, to, osa
dzając go wodzianem potasowym, nie jestesmy w 
stanie wymyć i uwolnić osadu całkowicie od al
kalii, które uporczywie zatrzymują się To też 
w analizaeh, które mają być wykonane z możli
wą doldadnością, trzeba zredukowany metal wy
mywać powtórnie wodą gorącą. W takim razie 
o wiele dogodniej jest osadzony wodzian 11iklu 
wysuszyć na sączku o tyle, aby, oblany wodą go
rącą, rozpadł się na proszek a wtedy alkalia da
dzą się łatwo wymyć wrzącą wodą. Dalej, duże 
ilości soli amoniakalnych o ty le przy określeniu 
mają wpływ szkodliwy, że podczas dłuższego go
towania z wodzianem potasowym osad robi się 
szlamowaty i żle sączy się a jeszcze gorzej 
wymywa. 

Najdokładniejszą i najprostszą jest metoda 
elektrolitycznego określania niklu, która przez 
użycie siatkowej katody n:.chomej da się wyko
nać w przeciągu jednej godziny. Właściwą ele
ktrolizę, trwającą bardzo krótko. poprzedzić mu
si jednak przygotowanie odpowiedniego elektro
litu , co zabiera bardzo wiele czasu i przewleka 
określenie niklu. Jeżeli mamy do czynienia z 
czystą solą niklową, wyłączając w tym wypadku 
siarczan niklu, to rozczyny azotanu lub chlorku 
muszą być wyparowane z kwasem siarkowym do 
pojawienia się pary tegoż, co pochlauja pewmJ; 
ilość czasu. Jeżeli jeszcze rozczyn zawiera zbyt 
dużo salmiaku, to odparowanie z kwasem siar
kowym jest znacznie trudniejsze a w obecności 
octanów prawie niemożebne. W takim razie nie
odzownie trzeba nikiel naprzód osadzić wodzia
nem potasu i osad rozpuścić w kwasie siarkowym. 

W innym razie, np. przy określeniach niklu 
w surowcaP-h i stali, odpowiednio przyrządzony 
rozczyn chlorków, w którym %:el ::tzo znajduje się 
w postaci jonów Fe20 3 , musi być zapomocą eteru 
uwolniony od żelaza a następnie odparowany 
z kwasem siarkowym, aby stal się przydatnym 
do elektrolizy. 

Z tego wszystkiego wnioskować trzeba, %:e 
określanie niklu w postaci związku organicznego, 
ma wielkie zalety i wyższość nad wszystkiemi 
dotychczas używanemi metodami. Dokładność 
zaś rezultatów okl·eśleń przewyższa wymagania, 
stawiane w praktyce. 

Wspomniałem już wyżej, że odczynnik or
ganiczny, dotychczas stosunkowo drogi (rok temu 
zapłaciłem 118 rubli za 250 gr) może być łatwo 
uzyskany drogą regeneracyi. W tym celu ze
brane skrupulatnie resztki szkarłatno-czerwonego 
związku niklowego rozciera się w part>wnicy 

, 
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porcelanowej z wodą na gęstą masę, ogrzewai~od~- 1 sposobność rob~en ia zarzutów, ?yle tylko były 
j(:) po kawałku cyanku potasowego dotąd , aż zmkme one drogą doświadczalną uzasadmo ue. 
?aikowicie ba_rwa rużo.wa rozczynu. Te~ rozczyn O d rl . l . . l l d k b a 1 t u 
Jest zazwyczaJ mętny 1 wymaga sączema na g o- z 1 e a n 1 e n 1 { u o 0 · 

rąco przez sączek składany. Czysty przesącz na- Oddzielanie tych dwóch metałów wykonuje 
leży ostrożn i e zakwasić kwasem octowym, wsku- s i ę dotychczas najczęściej zapornocą star ej lecz 
tek czego natychmiast wydziela >:ię biały kry- bardzo dokładn ej a jeszcze bardziej zm1.1dn ej me
stalic?.ny w igi ełkach osad glioksymu dw umetylu, tody FisCHERA, osadzając k-obalt w postaci azoty
dostatecznie ezysty, aby po przesącze niu i wy- nu kobaltowo-potasowego. Metoda ta nie dala 
suszeniu mógł służyć dalej do osadzan ia niklu. się dotychczas zastąpić żadną inn ą, na co głów-

W laboratoryum P erm skiej fabryki armat nie wpływa doldadność wspomnianego sposobu, 
i nabojów z powodu wprowadzonego przezem nie szczególniej, j eżeli dokladnie zachowuje s ię nie
spalan ia związku organ iczr> ego część glioksymu odzowne przepisane przez autora warunki. Zda
niklu traci się bezpowr otnie, to też w celach rza się jednak, że najwprawniejsi i bardzo do
ekonomicznych uważam za stosowne każdy prze- świadczeni analitycy oznaczają bardzo dobrze su
sącz od określeń niklu zaprawić kilku kroplami mę metali Co+Ni, ale gdy chod zi o oddzielne 
stężonego rozczynu NiS04 , aby nadmiar odczyn- określenie Co, to r ezul taty określeń takich anali
nika organicznego zyskać napowrót. Wyżej opi- tyków często wykazują wielkie różn ice . Pocho
sany sposób regeneracyi daje mi 25-30 ?~ ogólnej Cizi to stąd, że wydzielanie Co+ Ni z pierwiast· 
sumy użytego odczynnika, ~co naturalnie w p e- ków grupy żelaza jest rzeczą stosunkowo la twą, 
wnej mierze zmniejsza koszta każdego określenia. pod czas gdy oddzielanie Co od Ni przedstawia 
T rzeba jednak n admienić, że te lwszt.a pomimo powai.ne trudności. Jednym z najważniejszych 
stosunkowo wysokiej ceny preparatu wcct.le nie warunków udania się tej ostatniej oper acyi jest 
są duże. Używa się l~ -owego alkoholowego najmożebniejsze zgęszczenie r ozczy nu obu metali, 
glioksymu dwumetylu w ilości 10-:15 cm3 przy na co właśnie najczęściej najmniej zwraca się 
zawartości niklu w stali od l do 3?6, a więc 0,1- uwagi. Rozczy n taki musi być odparowany w 
-0,15 gr. glioksymu. Ponieważ l gr tego od- parownicy pot·celanowej do suchości, następnie 
czynnika kosztowal mnie około 50 kop ., przeto suchą pozostalość zwilża się 1-2 kroplami kwa- . 
cena jednego oznaczenia wynosi po uwzględnieniu su solnego i zapomocą kilku kropli wody prze
r egeneracyi 4-5 kopiejek. \V prawdzie, spalając nosi do zleweczki o objętości 20 cm3

• Cala obję
związek organiczny, nie zaś ważąc go, jak tego żąda tość badanego rozczynu może wynosić 5, najwy-
0. BRUNK, tracę część odczynnika, ale za to znaczn ie żej 10 w z3 • Następnie dodaje s i ę 2,5-5 CJI'l3 50°/0-

zyskuj ę na szybkości określen ia bez uszczerbku wego rozczynu azotyn u potasowego (KN0 2), zo
w dokładności . T o też od paru miesięcy określa - bojętuionego pierwotnie jak najdoldadniej kwa
n ia niklu. stały się w laboratoryum tutejszem co- sem octowym, gdyż najczystszy KN0 2 handlowy 
dzienną czynnością praktykantów, którzy w krót- zawiera zawsze KRO i K 2C03 , t. j. związki, któ
kim przeciągu czas11 przyswajają sobie prosty i re wywołują opadanie niklu wraz z kobaltem a 
dokładny sposób określania niklu. Co do doklad· temu przeszkadza właśnie dokładne zobojętnienie 
nośc i metody w praktycznem jej zastosowaniu r ozczynu KN0 2 kwasem octowym. P o osadzeniu 
dość wspomnieć, że n ajwyższa gran ica, jaką do- azotynem p otasowym dodaje się jeszcze około 10 
tychczas zauważyłem w rezultatach, porównanych kropli kwasu octowego i pozostawia przez noc 
z obhczeniem namiaru pieca martenowskiego, w spokoju. Zachowanie opisanych warunków 
wynosi + 0,050fo. Porównanie z rezultatami daje rękojmię dokładności w otrzymanych rezul
określenia elektroli tycznego wykazało wahania tatach. Osad przenosi się ile możności odrazu na 
+ 0,03°/0 • • sączek, używając w tym celu przesączu i dopie-

Wprawdzie p. IwANICKJ z Trzyńca robi za- ro wtedy rozpoczyna się przemywanie osadu jak 
rzut mej metodzie, (Stahl und Eisen, r . 1908, J'f!! 43, najmniejszą i tylko nieodzowną ilością lOUfo-wego 
str. 1546), że daje ona rezultaty niedokładne, ale dokladnie kwasem octowym zobojętnionego azo
ja, opierając się na setkach określeń, wykon anych tynu potasowego. 
równolegle z elektrolizą, uważam zarzuty p. IwA- 2:acbowanie się glioksymu dwumetylu wzglę
NICKIEGO za "golos!ow 11 e " i dowodzące, że p. IwANie- ciem koba-ltu pozwala oddzielić go od niklu w 
KI nie zada! sobi e wcale trudu sprawdzenia mojej sposób bez porównania prostszy. Jeżeli sól kobal
metody, lub porównywał jej rezultaty z rezulta- tową zaprawimy glioksymem, to rozczyn przyj
tarui swego skomplikowanego ważenia osadu na muje barwę blado-różową, ale pozostaje zupełnie 
dwóch sączkach tarowanych a więc z rezultatami czystym nawet po pewnym dość długim przecią· 
metody, która oddawna przez sumiennych che- gu czasu. Prawdopodolmie tworzy się Z\'Óązek 
roików j est uważana za najniedokładniejszą. Zre- ·kobaltu, analogiczn y ze związkiem niklu, lecz 
sztą, pomij ając wszelkie okoliczności, wpływające rozpuszczalny. "'· 
!)a "sumienie chemiczne" analityka, pozostawia (c. d. n.). 
się zawsze każdemu do woli wybór metody i H enryk Wdowiszewsld. 
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Przemysł · węglowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1909. 

Węgiel kami~nny. Vf kwietniu r. 1909 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

była następująca: 

- -

Rok 1908 Rok 1909 
W r. 1909 wydobyto węgla wię<~ej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1908 

~o ~55 . l •P ~co.!"3 •P 
Właściciel " .~ 

..., « 
·c; d'OI=! ~~E Od początku roku Nazwa kopalni ~'O~ " Q) o 

lub dzierżawca ·~ o d' .... ·~ " " Kwieci"ń do 30 kwietnia o!:!·~ 
P....t.::: ~ P<..>i ił' 

~ rv2.!4 l ~ 'O O ..>i 
o o" 

centnarów llletryezny•;h ctr. metr./ Ot ctr. metr. l % Al 

' :!l+ 146454 
~iwka Tow. Sosnow ieckie 369 4'36 r 6o8 367 43:!. s66 l 754 82 1 + 63 130 : + + 9 
KlinlOntów . " 40484 218 272 76 88,\ 301 344 + 36 399 1 + go + 83072 + 38 
Mortimer 

" " 273 994 1 l 205 487 226 702 967 o82 - 47 292 - 17 - 238 405 - 20 
Milowice " " 272 002 l 540 341 308 261 l 300 554 + 36 259 + 13 - 2 39787 - 16 
Hr. Renard 

" 
H. Renar·d ' 323765 l 848 427 435 846 l 888 261 + 10708! + :n + 39834 + 2 

Andrzej II 
" " " 27730 1 108r5 17845 82 '35 - 988s - 36 - 2868o - 26 

Kazimierz 
" ·warszawskie 377 ss8 l 623 194 328 300 r 8o2 8ro -- 49 2)8 - 13 + 179616 + l I 

Jakób li " " 108ro 59 Y0 5 13 6oo 45 4981 + 2790 + 26 - 144°7 -- 24 
Feliks " " 3G roo 191 200 797° 3111 0 - 28 130 - 78 - 16oo~p - 84 
Paryż " Franc. - Włoskie 

t 
408 514 r 8g6 86r 341 048 r 68gg2o - 67 466 -- '7 -206941 - II 

Koszelew l 
" " " 

Saturn 

l 
" Saturn 452 638 2 309904 519 6921 2 335 5f> l + 67 054 + 15 + 25657. + l 

Czeladź . Czeladzkie ~90624 l 733 246 382 854 r 66r 432 777° - 2 - 71814 - 4 
Flora " Flora 213 342 8o8 949 197 828· 8g8 o82 15 514 - 7 - 867 - o 
Franciszek " " J 

Mikołaj " " \ 4 s8s 15929 7 576 30633 + 2 991 + 65 + 147°4 + 92 
Jan Spadk. hr. Walewskiego '5 360 70·572 n36o 134 176 + 7000 + 46 -l- 63604 + go Grodziec I St. Ciechanowski 31686 1)7 316 34 258 133 g67 + 2 572 + 8 - 23 349 - 15 Grodziec II Tow. Grodz iecki e 348984 l 62~ 972 310728 l 6s8 o8}. - 382)6 - II + 34110 + 2 
Antoni Dz. ScbOu i Lamprecht IOO :,86 364 107 76 jOl 380 736 - 2408j - 24 + 1662g + 5 Re den Tow. Franc. - łtosyjskie !23 s64 1 532 046 205 524 763 912 + 81 g6o + 66 + 231866 + 44 Tadeusz II .. " " 26 565 ! 102 !20 ?.,778oj 140 866 + li 215 + 42 + 38746 + 38 
Helena Dzierż. M. Żołędziowski 71 635 63934 + 6~ 1 + ~ -lO )80 !69731 77°1 - !l 
Andrzej I " J . Wrzosek - 5 301 - -- - 5 301 100 -
Al wina . J. H.ydzewski 16 117 s s 558 2 438 18731 13679 - 85 ·- 3f827 66 - -
Flotz Rudolf W. Kundaki 35 010 176 458 8 534 128 698 26476 - 76 - 4776o " - - 27 
P ok ł. Ignacy P. 'Noyde 7 259 32 191 5 98?.1 24004 1277 - 12 - 8 187 25 " - -
Ja]_{ób I " K. Płodowski !0825 41 325 .- / - - 10825 - 100 - 41 325 100 -
Wańrzyków l 

5082

1 

+ + " A. Zieliński 

17226 1 

- 5 0821 20 23y + - 20239 +-
Andrzej III " J. Wrzosek 74 4?.8 19 701 1 74 129 + 2475 + 14 - 309 - · 
Floryan " M. Karpus -- - 2 18o 7 371 + 218o 1+ - + 7 37 1 +-
Stanisław St. Hilczyński - - ''475 11 07 16! + 14751 1+ - ·- + 67161 +-" 
Dębowa Góra 

" L. Radży • Met - - 3 671 r6g8g ~ 3671 + - + 16989 +-

o 
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Pe>dług g atunków wytwórczość węgla w 
kwietniu r. 1909 byla n astępująca: gatunki gru
be 1875 486 ctr. metr. (46,16°/0), g atunki średnie 
824594 ctr. metr. (20.29°/0 ) i gatunki drobne 
l 363 354 ctr. metr . (33 ,55° f 0) . 

Dnia 30-go kwietni11 pozostałość wydobyte
go węgla na kolJalniach wynosiła: gatunki grube 
226 562 ctr. metr., gatunki średnie 370 242 ctr. metr. 
i gatunki drobne ó40 838 ctr. metr. 

Rozchód węgla w kwietniu r. 1909-go byJ' 
następujący (w ctr. metr.): 

8p1'zerlano H.a.zem Ożyto n a własne 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 24 403 l 7 46 802 l 771 205 
średnie 76 155 716 504 792 659 

" dr0 b n e 371 625 l 069 330 1440 955 

Razem: 4 72183 3 532 636 4 004 819 
Rozchód węgla n a potrzeby własne kopalń 

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

l:todzaj rozoboil n _ 
G ałmuld l Gatunki l Gatunld 
grube średnie drobne Razem 

O pał d l a pracuj~tcyob , l 
opalanie domó w zbor-
nych i zabndowatl ko- 6 6 4-
palnianycb . . . . . 20 977 9 7T· 3 19 1 93 9 ) 

w~g:J~ni_e .k~U~'~ ~ar_o - 3 426 1· 6 38~ 353 4291 363 238 

Skreśl O li O węgiel, letó- __ 

1 

1 <; 000
1 

1 r 000 
ry F>tracił wn.l'tość . ..J J 

J{a"em 24 403! 76 1551 3716251 472 •83 

Rozchód węgla sprzedaneg o skJ'ad a -1' s i ę z 
pozycyi następujących (w c tr. metr.): 

l 
G a t1n1ki j G a tunki l (.:;atunki 

R oilzaj sprzed aży__ grnbe / ś rednie drobn e R a zem 

Sprzedaż na leopaln iach 63 ooó~--100 850!! 121 540 285 396 
Wysył lt a.. drogami że- 6 Ó 6 8ó 6 

Jaznem t _ • • • • . • l 77 07 i !2 424/ 930 5 3 ?.20 3 S 
Wysyłka ilrogl\ wodną 6720[ 3 230[ 16925[ 26 875 

Kazem: l l ~;~02 1 716 5041 1 o6g 330: 3 532 636 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 731 8b8 
ctr . metr. węgla g rubego i 2 220 ctr. metr. węgla 
średniego. 

WysyJ'ka węgla drogami żelazneroi podJ'ug 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średni e drobne Hazern 

W Królest.wie Polsldetn l ÓJ6 62gi s889991 921 350 3 126 978 
Za Białystole . , . 2 401 1 3 427 148 s 976 

Brześó 7 0011 - l 7 001 
Kowel 

35 8491 20721 296 38 217 

" granic ę . 15 196 '7926 9071 42 193 

Ha.zem II 6770761 612 4241 93o 865 / 3 220 365 

W kwietniu roku 1909 w 29 kopalniach węgla 
kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 22 272. Robotnicy odrobili 
512 266 dniówek i zarobili 669 511 rubli. Przecięt
ny . zarobek jednego robotnika na dniówkę wy
nosił l rub. 31 kop . Wypadków ni eszczęśli wych 
z robotnikami byJ'o: 5, zakończonych śmiercią, 17, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
378, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

Wytwórczość, sprzedaż i zapasy węgla w 
ubiegłych latach byJ:y następujące (w ctr. met.r.): 

Miesiąc 
~ Zapa sy w koń-o WytwÓrczośó Sprzedaż 
~ 

cu miesiąca 

Maj 1909 4 228 271 3 6g6 758 gs8 756 
Czerwiec . 

" 4 045 534 3 586 862 976 c68 
Lipiec 

~' 5 12777° 4 557 169 I 073 918. 
Sierpień • · ;, 4 485 281 3 97 1 207 l 121 276 
Wrzesień 

" 
4 598942 4 l 11 937 l 127 959" 

Pażdz iernik j'j 4 g8 1 064 4 39° 38o l 193 646 . 
Listopad . .,, 4 776 .l2 I 4 2)1 711 l 209 289" 
Grudz ień. 

~' 
4 3986g2 3 8s ' 133 l OlS 484" 

Styct,eń 1909 4 75'732 4 158 947 l 052117 
Luty .,, 4 388 657 3 910 709 l 019 361 
Marzec j'j 5 21841 5 4 61 1 486 l 079027 
K11"iecień j'j 4 o63 434 3 532 Ó36 l 137 642 

« 1go8 3 gso 344 3 36o8g7 8g2 21 r 

« 1907 4 320970 4 o87 'L-97 700 8o1 

« IgD6 3 5o8 184 3 228 819 77Q7l 6 
(( 19o5 3 434 792 2 8776 !8 54408o-
« 1904 3 773 °48 3 390866 il40793 

Za4miesiącc 19°9 18 422 238 16 213778 l 137 642 
(( 1go8 18 567 936 lj g8ggg8 8g2 211 

« 19°7 17 434 553 15 824 9' 3 ;oo Ro1 
(( 1go6 14617717 ;}. 929691 779 71 6 
« 19°5 9 ':\18 576 8 o6g 789 544 o8o 
(( 1 04 9 16517831 l 15 380 296 840 793 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi w kwietn iu. · 
lat ubiegłych podJ'ug kierunków była następu 
jąca (w ctr. metr.): 

r. 1904 1 r, 1905 1 r. 1906 1 r. 1907 1 r. 1908 

W Królestwie l l l l 
Polskiem . 2 978 761 2 554 3'2 2 8g1 09213 662 939 2 9:f8 039 

Za Białystok . 10 824 4 527 6 438 26 573 l 847 
"Brześć . ') 138 4918 17701 , V900 36275 

86435 37 5091 47651 1 37432 4285CY 
• grani cę • 59 223 63 765 29 235 94.571 6o 223 
" Kowel . 

Razem 3 '4·1)81/ :". 665 O) II 2 992 r 17/ 3 8qg 415 3 o8g 234: 
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, 
Wysyłka węgla drogami żelazn e m i wed l'ug kierunków w ubieg-lym ok resie ' r ocznym była na

stępująca (w ctr. metr.): 

l 
Miesi ąc 

l 
~ W Królestwie 
o Polskiem Za Białystok 
~ 

Maj 1908 3 287285 2426 
Czerwie;;. 

jj 3 J86 334 2 351 
Lipiec ,, 4 003 535 9404 
Sierp iei1 . jj 3 499 472 li 031 
Wrzes ień 

~' 
3 663 902 7284 

Październ i k 
~' 

39zoWl 6187 
Listopad . j~ 3 8 15 748 5 889 
Gr udzień 

~' 
3 415 028 4 532 

:::ltycze!'1 I9og 3718401 5 165 
Luty 

~' 
3422 24G 9 5°4 

Marzec jj 4 128 )Ol 5 365 
l\ wiec i eń 

~' 
3 126978 5 97Ó 

Za Brześć Za Kowel 

17416 38 294 
20426 3764 1 
35 J65 82044 
II 877 go;6o 

ii405 4867 1 
16107 83 8)7 
18g6o 61974 

336°3 44o6o 

8177 48711 
6 223 84 146 

7777 q 164 
7001 38 217 

Za granicę 

67 528 

67°35 
94852 

5) 75 1 

44 5311 

55 411 

64c12 

614 11 

64 687 

672 13 

71463 

42 193 

--

Razem 

34 12 949 

33 13 78 7 
422)')00 

3 668891 

3 n88o 
4 o81 92 

C) 

o 

3 966 s83 

3 558 634 
3845 141 

3 589 326 

4 207 270 

3 220 365 
Węgiel brunatny. W kwietniu r. 1909 wytwó rczość węgla brunatnego w Królestwie Polski em 

była następująca: 
-

Rok 1908 l Hok 1909 
·w r. 1909 wydobyto węgla więcej 
(+) albo mniej (-),:-:iż 11 r. 1908 

~g ~ l 
o l 

·::l vO 
·::l ~:o .~ 

Właści c i el 
C) ,.,..o . .-~ "' Naz1ra kopalni ·z ~roE ·z ~,g~ Od początku rol< 

lub dzi e rżawca "' -~ 

l 
Kwiecień 

-~ C) "' do 30 kwietnia o P ·~ g.~ ·~ A~ !:t ~ 
~ 

'O e~ ~ "C9~ 

o o~ 

u 

centnarów ml:ltrycznych ctr. metr. j 0' c tr . metr. j (j, 
/(J ,b 

Katarzyna Tow. Por ęba. 38 53° 175 030 26 165 IÓ3 409 -12 365 - 32 - 11 62 r - 7 
Nierada P. S trzesze wsk i 33 933 r84 oo8 24 93 1 138 0)2 - 9002 - 27 - 45956 - 25 
Kazimierz !f \Vitkowsk i i Morkis 3 200 17C37 - 9 542 - 3200 - 100 - 7 4Q5 - 44 
Teodor Henryk I3erndt 6 552 18 422 4 232 33 399 - 2 320 + 3 i + 14977 + 81 

Helena Sosnowieck ie T-wo 47 14 47 14 l) 440 106 809 + 10726 + 228 + 102095 +-
fabryk rur i żelaza 

Elka l(. Modzelewsk i - - -*) 23 340 - - - + 23 34° + ---
ltazem l 86929 1 399211 1 70768 1 47455 '1- 16161 1- 19 1 + 75340 /+ 19 

Podlug gatunków wytwórczość węgla bru- i zabudowań kopalnianych 2 685 ct.r. metr., 2) opa
natnego w kwietn iu r. 1909 była n astępująca: l ian ie kotłów par owych 5 688 ctr. metr. 3) skreślo 
gatunki grube 2 900 ctr. tnetr. (4,10% ), gatunki no węgiel, który stracił wartość, 4 000 ctr. metr . 
średnie 65 932 ctr. metr. (93,17 %) i gatunki c!rob- Sprzedaż węg la sldadała się z pozycyi nastę-
ne l 936 ctr. metr. (2,73 ~ ). pujących: 1) sprzedaż na kopalniach 28136 ctr. 

Dnia 30 kwietnia r. 1909 pozostałość wyda- . metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 28173 ctr. 
bytego węgla na kopaln i ach wynosiła: gatunki l metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami że
średnie 19 865 ctr. metr. i gatunki drobne 11 080 ' l aznemi pozostał w Królestwie Polskiem. 
ctr. metr. W kw1etn iu roku 1909 w 5 kopalniach 

Rozchód węgla w kwietniu roku 1909 wy- węgla brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych 
nosił 68 762 ctr. metr. i składał się z pozycyi na- robotników wynosiła 397. Robotnicy odrobili 
stępujących: l) użyto na potrzeby własne kopalń 8 732 dniówki i zarobili 8 238 rubli . Przeciętny 
12 453 ctr. metr., 2) sprzedano 56 309 ctr. mett·. zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi! 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne Iw- 94 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotni
palń, składa{ się z pozycyi następujących: l) karni nie było . 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych f. H. 

*l Brak danyeh. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1909. 
W ydobywanie galmanu. W kwietniu r. 1909 wytwórczość galmanu była następująca: 

- - -

Rok 1908 Rok 1909 W r. 19J9 wydobyto więcej C+) 
a.lbo mniej (- ), niż w r. 1908 

' 
l ,,,, ""=•"" l Nazwa kopalni Od ]'OCząt.ku Od początku roku 

K·wiecień i roku do 30 Kwiecień roku doSO Kwiecień do 30 l<wietnia 
kwietnia kwietnia 

-
p u d ó w pudów l Ofo pudów· l Ofo 

Bolesław 41 139 
l 

165 !86 43 374 !82 173 + 2 235 + 5 + 16987 -t- lO 

Józef 24646 170 994 - - ~- 24 646 -- 100 - 170 994 - 100 

Ulisses 189 194 l 874 482 210927 903 517 + 21 733 + 11 + 29035 + 3 

Razem l 254979 \ 121 0662 l 254301 i ' o8569o 1- 6781- o 1----:- 124972 1 - 10 

l:'odlug gatunków wytwórczość galmanu hyła następująca: gruby 95 339. pudów i drobny 
158 962 pudy. 

\Nytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następuj ·ąca: -, - Rok 1908 l{ok 1909 W r. 1909 wydobyto \" i ęcej (+) 
albo mn iej ( - ), n i ż w r. l90S 

N azwa kopalni 

Iesław Bo 

Józ 

Ul 
e f 

isses 

Razem 

Kwiecień 

p 

5 1~4 

l --

lO 254 l 

Ocl początku 
roku do 30 Kwieciell 
kwietnia 

u d ó 

42 272 13 11 5 
- --

60476 27 s8o 

Od pocżątku roku do dnia 30 kwietnia r. b. 
wydobyto 1180 pudów błyszczu ołowiu . Dnia 30 
kwietnia r. 1909 pozostalość wydoby.tego galma
nu na kopalniach wynosiła 112 811 pudów, i gal
manu z błyszczem ołowiu 44 612 pudów. 

Vv- kwietniu r. 1909 w 2-ch czynnych kopal 
niach galmanu przeciętna liczba zatrudnionych ro-

---
0 '1 początku Od początku roku 
roku do 30 Kwiecień de 30 kwietnia . 
kwi etnia. 

-w pudów l o/o pudów l o/o 

34 34.3 + 7991 l+ Ij6 l -

l+ 
- 79

291· 19 
-- - - -

97691 + 17326 169 + 37 215 l + 6z 

botników wynosiła 1089. Robotnicy odrobili 23 962: 
dniówki i zarobili 25.400 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika na dniówkę wynosił 1 rub. 06 kop. 
Wypadków nieszczęśliwy ch z robotnikami było: 20 
zakończonych czę~ciową niezdolnością do pracy, i 
13, zakończonych wyzdrowieniem zupałnem . 

Płukanie galmanu. W kwietniu r. 1909 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: . ·- · -
Hok J908 Rok 1909 W r. 1909 otrzymano. więcej ( +) 

alho mniej (-), niż w r. 1908 

Nazwa płuczki l Od początk n l Od początku Od początku roku Kwiecień 

l 
roku do 30 Kwiecień 

l 
roku do BO Kwiecień do :{0 kwietnia kwietnia kwietnia 

- --- . 
p u d ó w pudó'Y l Ofo l pudów l o/o......-· 

Bolesławska 25 694 274906 1387!1 554 492 +113017 + 440 + 2)9586 1 + roz 
Olkuska 64 575 . !23 79:i 42 200 . '54 045 - 22 375 - 35 + 30250 l+ 24 
Mechaniczna 72230 353 940 8975° 277 450 + 17 520 · -- 24 - 76490 - 2 

Razem l6.2 499 270 66 r 985 CJ87 l + 108 162 1 + 67 1 + 233 346 1 + 
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WytwórczoM ,błyszczu orowin była następuj ąca: 

' . 

Nazwa płuczki 

.. · 
ole5ławska 

!kusi< a 

B 

o 
l\ 1echanict.na 

Razem 

-
H.ok 1908 

Od poczu,tko 

K"viecień roku do ao 
kwietnia 

p u 

5°7 7 242 
9000 1001 l 

147 l 705 

18 9;8 

Rok 1909 

-
Od początku 

K,,.ieoień roku do ao 
kwietnia 

--d ó w 

i 
l sgo l 6 816 

8oo 3275 
-- 3()() 

-
W r. 1909 otrzymano wię <: oj (+) 
albo mniej (-) , niż w r. 1908 

Kwiecień 

Od początk u roku 
do 30 kwietnia 

pudó•v 
l o/o pudów l o/o l 

+ 8il3 + 174 - 426 -· 6 
- 8 200 - 91 - 6736 - 67 
- 147 - !OC - l 405 l -

82 

Dnia 30-go kwietnia r. 1909 pozostałość gal-~ cy odrobili 8 427 dniówek i zarobili 6 051 ruuli. 
manu płukanego na płuczkach wynosi.J'a 326519 Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
pudów, błyszczu olowi~1 29 171 pudów. wynosi! 72 kop. Wypadków nieszczęśliwych 

W kwietniu r. 1909 w 3-ch czynnych płucz- z robotnikami było: 1, zakończony częściową 
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba niezdolnością do pra11y, i l, zakończony wy· 
zatrudnionych robotników wynosiła 383. R.obotni- zdrowieniem zupelnem. 

Wytapianie cynku. \ V kwietn i u r . 1909 wytwórczość cynku była następująca: 

Nazwa 

auli na p 

K 

B 

onstanly 
ędzin 

hu ty 

--

Hok 1908 

-
l< wiecień 

Od pocza,tku 
roku do UO 

kwietnia 

p u d 

18 501,2) 71719 
li 829 47 344 
15::.68 62 980 

l 
l 

łl azem 45 598~25 l 182 043 

Wytwórczość pyłku cynkowego 

' 

Nazwa huty 

uli da Pa 

K 

B 

onstanty 

ędr. in 

-

-
Rok 1908 

l l Od początku 
Kwiecień roku do BO 

kwietni a 

p u d 

2 400,35 s 627,25 
512 r 841 

39° 
l 

l 857 

0 ~02 ":~' l ::> • , _-

~ 

Rok 1909 W r. 1909 oLrzymano w i ęcej (+) 
albo mnieJ (-), n i ż w r. 1908 ---

Od poczl\tku Od początku roku 
Kwiecień rok11 do 30 K'viocień do 30 kwietnia kwietnia 

-
ó w pudów l o /o pudów l o/o 

l 
' 

14 o8g,25 )) 121,)0 - 4 412 - 24 - 16 59:;-,so - 23 
l l 830 47 546 + l + o + 202 + o 

8 993 i 45 872 6 275 - 17 108 l - - 41 - - 27 

l 34 912,25 1 148 539,50 1- 10686 

była następująca: 
1-

Rok 1909 W r. 1909 otrzymano więcej C+) 
albo mn iej (-), niż w r. 1908 -

Od pocza,tln> Od początku fCli<U 
Kwiocień roku do BO 

kwietnia K'lviecień do 30 kwietnia 

ó w pudów l o/_o_ pudów l % 

2 406,45 l li os6,25 + 6,10 - o + 5 429 + g6 
497 

l 
l 918 - 15 -- 3 + 77 + 4 

375 l 619 - 15 - 4 - 238 - 13 

l 
3 278,45 i '4 593,25 1- 23,90 \-- 1 ~ + 5 268 \ + 55 

Dnia 30-go kwietnia r. 1909 pozostałość wy· 
topionego cynku w hutach wynosila 84 986,75 pu
dów, pyłku cynkowego 11 369,55 pudów. 

botników wynosiła 849. Robotnicy odrobili 18 672 
dniówki i zarobili 24 766 rubli. Przeciętny zaro
bRk jednego robotnika na dniówk~ wynosil1 rub. 
38 kop. Wypadki nieszczęśliwe z robotnikami 
były 2, zakończone wyzdrowieniem z'npelnem. 

W kwietniu r. 1909 w 3-ch czynnych hutach 
yn k owych przeciętna liczba zatrudnionych ro-

]. H. 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1909. 

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

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

" 78-SOOfoMn 
krzemowy. 
krzemowo-zwierciadlany 

Razem 
Stare żelazo 
Okruchy sur owca 

Wytwór drugi A. 
Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 
Bloki pudlowe 

R azem 
Wytwór drugi B . 

Odlewy surowcowe z kopula
ków i pieców żal·owycb 

Odlewy stalowe z pieców 
martenowskich i tyglowych 

Wytwórczość 
W roku 1909 wytworzono więcej 

r-t-) lub mniej (-).niż w roku 1908 

l1. a p a s y 

Rok 1909 · 
-~------=-=----- --,--1------~--------I Dnia 30-go Dnia 30-go -- l Od p ocząt- l Od pocza,t- l kwietnia kwietnia 

Rok 1908 

Kwiecień ~ J.0~o Kwiecień dC: r::ou Kwiecień O~op~ozJi!:l~t~l~m r. 1908 r. 1969 
kwietnia kwietnia 

p u D ó w \ % j pudów l Ofo l P u n ó w 
1------------------~-----~-~--------~--~-------------· 

fu 57' ooo g6g~- 7 SS' - " - "'7 >&J - O, i 8g 7" 
790 737131 29 732 - 14 322 - 2 - 972 096 -- 24 2711 311 
148475\ 6~ 992- 26291 -~s - 96933 - 14 285 o58 

l 
70 122 308 2381 

8oso59 4io 1828 
1J4766 7109251 

l -- - 436 279 

312700 
3 262 994 

905 o25 
392 594 

16094 
23 482 

I 522 l 522 - 100 

23 232 
28926 

l 
975011 l 222 

34 200 23 454 
7640 3 663 
4 337

1 
4 776 ----r------'-''-'-

-_ l --
---- ,-----1--- - , 
I 049 947 5 122 513 l OOI 783: 3 844 693 - 48 I64 - 5 - l 277 8201- 25 

73363 299226 47 I50I 201810 - 26213 - 36 - 97416-33 
3 Ó30 445 4 9-JÓ 004 

521 13 ! 593868 
30413 13285r 30877 189323 + 464 + 2 + s6472 + 42 45 402 36969 

-- -- - - -- -- -- - -- 6 5ss 
1834074 7462838 16os994 6~52-187-228o8o - 12- I2I03)1

1

- 16 1 I434I5 1 
89 og81 440 3571 76 885 275 Oj)~ 12 213- 14 - I65 302- 38 285 298 

I 923 172
1 
7go3 19511 682 87916 527 542--240293 - 12 - l 375 ÓS3 - '71l 435 301 

4758 
l 335 463-

16764I 

l 507862 

g8 ,g, 40974 ' 86297 32I 501 - l l 884 - I2 - 88 240 - 22 196 427 I8g 196 

oraz gruszek 12 682 5 I 752 9 6561 
Rury surowcowe wodociągo- ·l 
we z połączeniem mufowem 
i kołnierzowem 92 s86 l l II l 749 + 1\;) ' + 21 + l 163 +199 

8268 - I6 l 410 

Części fasonowado tychże . -- _ IS I5 267 + Is l +~+ 252+1680 
1------1----~1---T~~:-----~ -~-r-~--~r--- 1--~-1----

Razern 110955 462094 96079 367001 - 14876 1~ - I3- 95093 - 21 20I446 192765 
Bloki kute i przewalcowane 
jako też kęsy płaskie i rów
noboczne l I I 573 2581J + 5 l I l 274 

Wytwór trzeci. 
Belki żelazne dwuteowe i ko-
rytkowe wysokości ponad 
100 mm 

Szyny dla kolei konnych i 

l 
I27I? 8i 1324o8 

~ - f 40 434 I55 I89 - 1055I- 26- 98 OOI 

Feniks I 165 
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Szyny dla dróg żelaznych pa
rowych w.agi 8,32 f. i więcej 
na 1 stopę bieżącq 

Szyny kopalniane wagi mniej, 
niż 8,32 f. na 1 stopę bieżącą . 

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

" narzędzi o w a 
" cementowa . 

Drut walcowany okrągły i 
kwadratowy w kręgach 

Blacha żelazna i stalowa gru
bości większej nad 3 m.'Jt . 

Blacha żelazna i stalowa o-ru-o 
bości od 3 mm do N2 20 włą-
cznie 

.Blacha do k rycia dacl1ów że
lazn a i stalowa cieńsza od 
M20 
.Żelazo i stal u n i wer sal n e sze

rokości od 15 do 600 mm 
włącznie oraz że l azo do wy 
robu rur . . 

·Obręcze do kół parowozo
wych, tendrowych i wagono
wych oraz kołn ierze walco
w~e . 

Osie parowozowe, tendrowe i 
wagonowe nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i 
wytŁoczki od wyrobu obrę
czy 

Razem 
Wytwór czwarty. 

Wyroby. 
Rury ciągn ione spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szy

nowe 

H azem . 

PHZECLĄI> UÓHN ICZU -li UTNlCZ Y 415 

~3491 4 352 

19 j61 6039 

957 190 3 684 362 
9986 58 955 

- -
- -

97 294 638 704 

99 189 340 768 

4' I03 219 43 1 

4I 66s '59 272 

I6l 737 734 937 

43 °73 194 911 

15 193 82 9:!6 

53 902 245 278 

I 571 15-J 6 55' 3.59 

6g 195 2I9 8g5 
217 736 757 390 

l I 462 22 '99 

23 OSI 68 294 

321 444 1 o67 778 

-----

l l 
- l . j l 

3 2b6- 75 i 1 b )O 4°3 

l 
l 0861-975 3374 

610 21 300 - 5 429 l 799 + 9 15007 I72I6 

8!5 303 33'3923 - 141 887 370 439 -10 147Ó067 l 328 202 
:s 6J8 . 4' 720 + 5632 

IS

+ sti - I7 235 -29 4 8G2 2 177 
- · 

-

2227681 

45~1 
5I 7I4 

38 312 
-

89 943 

40 257 

74I 

l I2 327 

l 464 ISO 

, 

59 364 
!62 686 

2 588 

11 8541 

2364921 

- - 176 93 
- - Ó93 

86o 25g +I 25 474 
l 

221 555 + 35 !66419 

I6j 757 - 5349J 

201 :.!04 + 10611 

179Ó3 I - ·- 3 ,,) 

406 344 - 71794 

103 J23 - 28161 

31 621 - '-1452 

403 467 + s8 -125 

5 884 8il4 -107004 

218 331 - 983' 
446I;I -55 oso 

9206- 8874 

- 54- 175 Ol I - 5' 

+ 26- ,g 227 - 8 

20 359 + ' 3 

- 44- 328 593 - 45 

7-

95-

9' s88 - 47 / 

,, 305 - 621 

l 
158 18g + 641 

75 930 

27 441 26892 

40 582 57 557 

43 996 8828I 

6o 683 26 755 

'4866 2 254 

+1o8+ 
- 7 - 666 475 - lO 2 028 228 l 79 ' 202 

- 14 -
-25--

- 77 -

, 564 - I 

311 2 I9- 4' 
!2993-59 

70 996 55 462 
192 964 202 016 

384I I34' 

S-l 533!- l I 197 - 49 - 1376I - 20 II 171 9 914 
- 26 - 339 s d- 321_ 2_78- 9-'-7-2

11
_ 2_68::........:...73-3 728241 !- 84 952 

W kwietn iu r . 1909 liczba ogólna za
trudnionych r obotn i ków wynosib 14955. 

bryk rur i żelaza w Sosnowcu, T owarzystwo Sos
nowieckich · fabryk rur i żelaza w Z awierciu, 
walcownia Milowice, zakłady Starachowickie, N ie
tulisko, zakłady Bodzechowskie, huta P uszkin, 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w Niwce, 
Stąporków, T -wo Poręba, Ruda Malenieoka i 
Sielpia. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 
na podstawie danych, które nadesłaty następują
ce zakłady hutnicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa, huta Katarzy
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa-
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Porów n a n i e wytwór c z oś c i i z a p a sów z a ok r e s roczny. 

Miesiące 

S u r o w i e c l S t a r e ~ e l a z o Okruchy surow ca Wytwór li A 

. IZapa"y w koń- . !Za pasy w koń- . !Zapasy w koń- . . !Zapasy w koń 
Wytworczość cu miesiąca ! Wytworczość cu mi_?sią::_a Wytworczośó cu miesiąca Wytworczosć cu miesiąca 

p u d ó w 

Maj r. 1908 3 :J6j 447 s8 359 l 
569 095 52 s8 r l 982 179 

l 
l 689 46r l 079 594 '3 377 

l Czerwiec 
" 969 112 3 640 641 87 109 s87 280 s : 449 6r 382 l 732 764 l 923 { Ot 

Lipiec .. 962 831 3 699 013 47 374 641 519 54 J~ss 57 6o3 2 100 109 l 839 147 
Sierpiei1 .. 852 488 3 678 431 T 494 603 )26 ro695 31) 937 l 72 l 335 l 845 575 
Wrzesień .. 8s7 o6"5 3 788 367 57727 430 829 16 611 49 245 - l 797 233 l 917 056 
Październik 

" 859 577 3 68o 262 53 076 353 475 40031 85 715 l 914 309 l 989 379 
Listopad 

" 1 o82 629 3 969 414 40 549 352 )28 42 142 '76 187 1 566 1!6 2 538 377 
Grudzień 

" l 046 778 4 309 710 41 524 540 405 19 33° 127 943 l 350 599 1 88o ,s5 
Styczeń r. '1909 g75 so6 4 748 2lg 54 417 618911 59088 12) 646 l 574 846 l 626 104 
Luty .. 

" 920151 4 894 oos 49 434 Ó3g 320 62 684 131 ":\47 r 487 289 r 484 821 
Marzec . 

" l O-J7 253 4879 o6o 50g09 651. 66:; 315 Ó74 6r 778 l 782 j28 l 622 231 
Kwiec ień r. 1909 1 001 783 4 946 004 47 150 593 868 30 877 36969 1 682 879 1 507 862 

" 
r 1908 l 049947 3 610 445 73 3Ó3 521 ' 3' 30 ~ 1 3 45 402 l 923 172 l 435 301 

•' r. 1907 l 43795 1 3.3555 19 47 402 4g8 395 15 935 19 833 2 11 2 267 l 414 666 

" r. 1906 l 595 li l 2 350 427 g , 364 4 972 19 143 56 913 l 970 954 ' 649 885 
?.a 4 miesiące r. 1909 3 844 693 4946 004 201 810 593 868 189 323 36 969 6 527 542 1 507 862 

» r. 1908 5 122 5'3 3 630 445 ?.99 22fi )21 '3 ' 132 85 1 45 402 7903 '95 l 435 301 
}) r. 1907 5 054 459 33555 19 21 9 913 488 395 89993 '9833 7881 105 l 414 666 
)) r. 1906 5 354 007 2 350 427 293 4°3 4 972 79 351 s6 '3'3 8 370 950 1 649 g35 

Miesiące 

Wytwór !l B !Bloki kute i przew a lcowa n e l vV~·twór trzeci l Wytw ór czwa r t y 

. !Zap asy w koń _l . !Zap asy w koń- . . !Zapasy w koń- . ·1 Zapasy w ko 
Wytworczość cu miesiąca IWytworczość cu miesiąca !Wytworc.zosó cu miesiąca IWytworczość cu miesiąc 

p u d ó w 

Maj r. 1908 11 l 701 192 73~ 11 4 2)8 79 604 1 54Óg i8 2g978 14 195 590 231 862 
Czerwiec . » 86 661 '78 32 1 , ,g 387 !00 929 l 327 125 l 633 6g3 I897 13 161 gó r 
Lipiec » 11 6049 174 173 • 38 958 103 987 l 69 1 8i2 1 78 1 88c 228 994 183433-
Sierpień . )) 109 353 171 so8 '31 702 94 ?7 1 l 422 1)99 l 777 296 24?. 828 329 676 
Wrzesień )) l '4 os8 170 461 152 7'6 115 429 l 433 s64 l 696 702 227 851 420 444 
Październik. » !24 47' 170 62g '3o s8s 125 414 l 460 ' 74 l 794 590 226 123 475 173 
Listopa.d » 1!00)3 164 989 _ll875' 127 744 l )36 403 l r 692 392 289 497 399 895 
Grudzi eń . )) 95 749 173 724 IZ2 679 129 9oz l 277 171 l 6-)9 726 175 839 480 )43-
S tyc z eń r. 1909 74 757 174684 ' 53 sro 256 58:; l 335 557 l 665 771 150 r66 3')3 227 
Luty » 83 279 '790) 1 147 296 r6s 742 ' 365 47' l 72 3 Ll47 132 682 229 700 

Marzec » r r2l58fi r8g 88o !249 14 120 703 l 719 706 ·l 789 397 208 C)Ol 286099 

Kwiecień 
" 

96 079 192 765 104 322 111 274 1 464150 1 791 202 236 492 268 733-
,, r. 1908 l lO 955 201 -t46 l l l 573 75 914 l 57 1 154 2 02g 228 321 444 278 972" 
,, r. 1907 ' 39 842 ro2 858 147 113 53 875 l 837 l ' 4 2 037 630 356 69..0 171 481 

" 
r. 1906 151 ÓJO 89 414 25 669 83 399 l 702 524 l 6g9 112 170 968 ,g, 440 

Za 4 miesiące r. 1909 367 001 192 765 530 042 11 1 274 5 884 884 1 791 202 728 241 268 733" 
» r. 1908 462 094 20 l 446 504 231 75 9 14 6 55' 359 . 2 028-228 l 067 778 278972 
» r. 1 !107 )07 946 102 85g 450 363 53 875 7 °90 '35 . 2 037 630 r oo8 985 171 481 

» r. 1906 487 017 8g -1' 4 242 603 83 399 . 7 :no o63 l 6g9 l 12 799 593 181 44Ch 
}. H. 
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Jrzegfąa fi tera fury ·górniczo -liutniczej. 
Treść artył{ułćw, zaw~rtych w ważniej szych czasopismach gćrniczo=h ut ni czyc h . 

Gornyj Żurn ał (1909) . Maj. a) B . .1./onoma
cho"<rJ. Sprawozdanie tymczasowe z 'l.rvycieczld do fVest
jalH, zaglębia Sarrrbriicken, ś·zqsl?tl Górnego a także 
zagłębi Dqbrowskiego i Donieckiego, (elem zbadania 
obecnego stanu 11atownidwa 'I.'IJ leopalniach Wfjgla lw
mJemtego. Z apowiedziawszy na wstępie, że szcze
gół:owy opis stanu ratownictwa w poszczególnych 
kopalniach i najnowszych respiratorów oraz wszel
kich przyrządów, używanych w ratownictwie, 
stanowić będzie przedmiot obszernego sprawozda
nia w przyszłości, autor opisuje stan obecny ra
town ictwa i organizacyę jego w zbadanych przez 
siebie okręgach. Opisując stan ratownictwa w 
Westfalii autor zajmuje się: l) organizacyą i urzą
dzeniem stacyi ratunkowych na powierzchni; 2) 
Qrganizacyą oddzi ałów ratunkowy-ch ochotniczych 
i stałych zawodowych; 3) opisem podziemnych 
stacyi ratunkowych. Autor z wielkiem uznaniem 
Qdzywa się o organizacyi ratownictwa w Prusach 
a, kreśląc plan organizacyi ceutralnyeh stacyi 
ratunkowych vrr zagłębiu Doniecki em, wyraża ży
czenie urzeczywistn ienia go w niedług-im czasie 
zwłaszcza, że korzyść z istniejącej dotychczas 
stacyi ratunkowej w Makiejewce została stwier
dzona praktycznie. Co s i ę tyczy organizacyi ra
townictwa w zagłębiu Dąb,rowskiem, to autor ra
dzi pójść za przy kładPm Sląska Górnego, gdyż, 
sądząc z obecnego stanu sprawy, pozostaje tam 
jeszcze wiele do zrobienia. b) TiV. Zdanow. Piec 
elektryczny Stassano i 'l.~'yniki z astosowania go 'I.'IJ 

pralz()ICe. Artykuł zawiera opis pieca Stassano, 
posiadającego zalety następujące: 1) w przestrze
ni topienia panuje stale atmosfera obojętna; 2) 
przemiana energii elektrycznej na ciepło odbywa 
si ę przy pomocy łuku elektrycznego, który jak 
wiadomo, naje najwyższą temperaturę, jaką moż
na osiągnąć w praktyce; 3) elektrody nie doty
kają roztopionej masy i . skład jej nie zmienia 
się przez zetknięcie z innemi ciałami obcemi; 4) 
wskutek obrotowego ruchu pieca materyaly, wcho
dzące w skład naboju, doskonale mieszaj ą się z 
sobą, co przyspiesza p r ze bieg reakcyi, których 
czas zmniejsza się do minimum. Piec służyć mo
że tak do wytapiania stali bezpośrednio z rud, 
jak i przeróbki surowca i obcinków żelaza. Wy
dajność metalu wynosi 981

/ 2• Autor podał tablice, 
zawierające wyniki, osiągnięte w praktyce przy 
zastosowaniu pieca Stassano do wytapiania żelaza 
bezpośrednio z rud a także surowców specyal
nych, stali zwyklej i specyalnej. c) K. Charicz 
kow. Zasady 1tieorganicznej teoryi pochodzenia bitu
mów. Zamiast wstępu do swej obszernej i bardzo 
{)iekawej pracy autor podaje przegląd chemicz
nych i fizycznych własn ości ropy naftowej, cha
Takterystykę jej w zależności od zł'óż, z których 

pochodzi, i współczesny stan sprawy klasyfika
cyi nafty. Następnie autor poddaje krytyce wszyst
kie dotychczas znane teorye powstawania ropy 
naftowej. Teorye, objaśniające pochodzenie ropy 
z resztek roślinnych lub zwierzęcych, nie odpo
wiad ają wymaganiom nauki, znajdują się przytern 
w niezgodzie z istniejącemi danemi o własno
ściach i naturze nafty. Bardziej na uwagę zasłu
guje teorya kosmiczna Sokoława a zwłaszcza 
teorye Rossa, Cloetza i }.{endelejewa, objaśniają
ce powstawanie ropy naftowej skutkiem wzajem
nego oddziaływania wody i węglików żelaza oraz 
innych metalów. Słabą stroną dawnej teoryi nie
organicznej pochodzenia ropy jest warunek, że 
rea kcya wspomniana zachodzi tylko w tempera
turze bardzo wysokiej, przy której nafta nie mo
głaby istnieć. Autor jest zdania, że rozkład wę
glików może mieć miejsce pod wpływem wody 
przy temperaturze normalnej, lecz reakcya odby
wa się bardzo wolno. Przyspieszyć ją może ci
śnienie a także obecność w wodzie roztworów so
li i kwas węglowy. Szereg badań, dokonanych w 
labaratoryurn utwierdziły autora w powyższem 
mniemaniu. Nie wykl uczając możliwości tworze
nia się r opy naftowej z węglików pod wpływem 
wody mo·rskiej, autor stawia nową teoryę, którą 
nazywa asfaltową. mianowicie: powstawanie asfal
tu drogą syntezy ze składników, wydzielanych 
pod wpływem działania wody na węgliki, a na
stę~mie tworzenie się nafty drogą rozkład u asfal
tu. c) W. Schtemamt. O 7rvzględnem bez pieczdtstwie 
materya.lów 'l.rvybuclwwyr.h podczas przewozu (pocz.). 
Sprawozdanie członka komisyi przy Departamen
cie Górniczym dla opracowania sposobów bada
nia różnych materyałów wybuchowych. Przed
miotem badań w tym wypadku jest: 1) określe
nie wrażliwości materyałów wybuchowych na 
uderzenie, tarcie i t. p. i 2) określenie wpływu 
temperatury i bezpośrednie zetknięcia go się z 
ciałem rozżarzanem lub plamieniem. Przed przy
stąpieniem do opisu sposobów badania materya
łów autor wyj aśnia wplyw, jaki wywierają skJ'ad 
chemiczny i budowa fizyczna ciał: wybuchowych , 
obecność w nich substancyi obojętnych, tempera
tura i t . p .. a to celem otrzymania danych po
r ównawczych, w zupełności charakteryzujących 
względną wrażliwość różnych materyałów wybu
chowych. 

Gliickauf (1909) N2 16. a) Spaclzeler. Kopal
nie ·rudy żelaznej w S zwecyi pod względem. technicz 
nym, spoteczuym i ekonomiamym., ich przyszlość i 
przypuszczality ro.zwój (c. d.). Kopalnie rudy że
laznej w Kir una pod 'względem technicznym. 
Urządzenia przeładunkowe w Narvik. b) F. Pe
ters. Postępy 'I.'IJ dziedz inie e!eldrom.etalurgii m.etalów 
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szlachetnyd1 i olowiu. Przegląd nowych sposobów l runków. b) A . Schleicher. Różnice w sk.tonności do 
otrzymywan ia złota, srebra i ołowiu na drodze rdzewienia różnych gatunlló<'IJ .&elaza (pocz.). Autor 
elektrolitycznej. c) B. Schulz- Briesen. Nowe od- badał wpływ gatunku żelaza na j ego zdolność do 
krycia 1v dziedzinie antropologii i geologii. Liczne rd zewi en ia, posługując si ę metodą elektrolitycz
w ostatnich czasach odkrycia sz czątl( ów człowie- ną N erusta. Wielki wpływ wywiera na szybkość 
ka z okresu dyluwialnego i d0koD ane na nich rdzewienia okoliczność, czy płyty badane po po
badania antropologiczne wy kazały istnienie dwóch grąż e t)iu w elektrolit, są ze sobą połączone lub 
ras ludzkich, znacznie różnych pod względem n i e. Zelazo, pokry te rdzą, wywiera wpływ slab
rozwoju umysłowego. Szczątki czJ'owiego, nale- szy na żelazo zardzewiałe, aniżeli ua żelazo o po
żącego do typu neandertalskiego (homo primige- w ierzchni czystej. N a zdolność rdzewieni a wy
nius), znajdowane są głównie w najstarszych wiera wielki wpływ stau powierzchni żelaza i 
warstwach plejstoceńskich. Szczątki f~złowieka "jego budowa. 
typu kr omagnowskiego (homo sapiens), spotyka- NQ 7-. a) A. Schleicher. Ró.&rzice <.t slzlom10ści 
ne są w środkowych i górnych warstwach plej- do rd sewienia 1'ÓŻJtych gatmlizów żelaza (dok.). b) 
stoceńskich. W. Schulte. O wydzieleniu antym.owt z roz tworu 

NQ 17. a) Kraynik. O ztożc~ch rudy i węgla sulfoalltymonianu. Badania nad działaniem glinu 
oraz o przemyśle górniczym w Kanadzie (pocz.). lu b magnu na sulfoantymonian sodowy. Nowy 
Sprawozdanie z wycieczki, zorganizowanej przez sposób oznaczania antymonu. polegający na wy
Kanadyjski Instytut górniczy w jesieni r. 1908. dzieleniu go w stanie metalicznym z roztworu 
Celem wycieczki było okazanie przez rząd Kan a- sulfoantymonianu sodowego. O tworzen iu się an
dyjski bogactw mineralnych i przemysłu górni- 1 tymonowodoru .z roztworu a lkalicznego. Baclania 
czego techn ikom i przemysłowcom ,europejskim nad rozpuszczalnością katody platynowej podczas 
i przyciągnięcia tym sposobem kapitałów, których elektrolizy roztworów antymonowych. Wyclzie
Kanada posiada zbyt ma!o. Autor podał szereg lenie antymonu w płytach z metalu brytania 
tablic , zawierających dane o przemyśle gómi- drogą elektrolityczną. 
czym w Kan adzie. b) To·mow. Wanmki zalegauia NQ 8. a.) A. Betts. () obewym stanie prakty
i odbudowy cienlzich pokladów 1vęgla brunatnego lzi rafino wania otowiu 11a drodze elel~trolityc21nej. b) 
pod Jlfuuchebergiem. w 11Jarchii Brandenburskiej. K. Bornernann . Badania 1tad stopami, zlożonymi z 
Odbudowa pokładów węgla brunatnego pod Miin- dwóch 1netalów (pocz.). Autor zgromadził dane do
chebergiem pomimo ich nieznacznej grubości, tyczące baclań stopów, złożonych z dwóch meta
wynoszącej od 0,4 do 1,0 m, opłaca się dzięki lów. Stopy sodu, potasu i magn u z potasem i sa
niektórym sprzyj ającym warunkom, mianowicie: dem. Stopy cynku, kadmu, rtęci, cezu, glinu, ta
nizkim kosztom odwadniania i odbudowy oraz lu, cyny, o1owiu, antymonu i bizmutu z po tasem 
czystości węgla. Tan iość rąk roboczych i łatwość i sodem. Stopy srebra, złota, wapnia, magnezu i 
zbytu w okolicy również wielce przyczyniają s i ę cynku z miedzią. 
do powodzenia przedsiębiorstwa. c) Falenisko ko- N~ 9. a) F. Wiłst. Rozwój niernieclziego pr.ze
tlowe systemu Terbeclz -w kopa.lni Prosper III. F ale- 1nystu żelaznego w ostatnich latach. Odczyt, wyglo
nisko służy do opalania kotłów gazem pieców szony w politechnice w Akwizgranie. b) K. Bor
koksowych. Gaz z przewodu dostaje się do rury nemamz. Badtutia nad stopan12~ zlo"żonymi z dwóch 
płomiennej kotła za pośrednictwem dmuchawek, metalów (c. d.). Stopy miadzi z glinem, kadmem, 
zbudowanych na zasadzie palnika bunzenowskie- cyną i talem. 
go. Tym sposobem n astępuj e dokładne zmiesza- Bulletin de la Societe de I'Industrie mi
nie gazu z powietrzem. d) Spackeler. Kopa ln ie ru- nerale (1909). Marzec. a) J. Marsaut. Lampy 
dy żelaznej 'l.'IJ Szwecyi pod względem. technicznym, bezpieczeństwa . Zasauy, na których oparta jest 
spoteczuym. i elwnonticzuyrn, ich przyszlość i przy - budowa lamp bezpieczeństwa. Opis wybitniejszych 
puszczalnyi'OZ'l.vój (c. d.). Kwestya robotnicza. Wa- lamp bezpieczeństwa a mianowi cie lampy Da
runki ekonomiczne wytwórczości rud w Szwecyi. vy'ego, Planny'ego, Mueselera, Marsauta, Fuma
Porożenie rynku obecnie i w przyszłości. Spoży- ta, Graya, W olfa, Bocly -Firketa. Olej i benzyna, 
cię rud w przemyśle żel aznym w Szwecyi. d) jako materyaly, używane do oświet.len i a . Siła 
Handel zewnętrzny Niemieckiego zwiq.'2flm celnego oświetlaj ąca lamp. Sposoby zapala11 ia i zamyka
w r. 1908. Dane statystyczne, dotyczące wywozu nia lamp. b) F. LaU1'. Jlo~topolizm ekouomiczny i 
i przywozu. przemystawy oraz syndvlzat inżynierQ.w. Odczyt, 

Metallurgie (1909). NQ 6. a) K. Friedrich. wygłoszony na zebraniu, zwołanem z powodu 
Dane termiczne, do~vczqce procesów prażenia rud. pięćdziesię<'iolecia T owarzystwa Societe cle l'Io
Wyniki bada1i, dokonanych nad ważniejszymi dustrie minerale. Referent zaczął od tego, że
siarczkami metali celem określenia temperatur, świat przemysłowy składa się z trzech potęg· 
przy których rozpoczyna się wydzielenie bezwod- ekonomicznych: kapitału, pr acy i inteligencyi. 
nika siarkowego a także celem wyjaśnienia wpły- Kapitał i praca celem skuteczniejszej obrony 
wu wielkości ziaren rudy na przebieg procesu swych inte-r esów organizują się coraz lepiej,. · 
pTażenia przy zachowaniu wszystkich innych wa- przyczem organizacya ta zatacza szerokie kręgi 
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i jest na drodze do przeciwstawienia połączonych w Leodyum w d. 10 maja r. 1908. Referat był' 
sil robotników połączonym silom przemysłowców. drukowany w czasopiśmie Revue Universelle de 
Zwł'aszcza w dziedzinie kapitału organizacya po- Jfines (r. 1908, czerwiec). c) A. Say. Tif(vrób ko!zstt 
stąpiła daleko, łącząc wytwórców jednej lub Jdl- PJ uwzględnieniem pr.seróbld ubocznych wytworów 
ku gałęzi przemysiu w różnego rodzaju związki, destylacyi węgla (c. d.). Wyrób siarczanu amonu. 
przekraczając granice państw. W obecnej chwi- W K. 
li suma kapitałów, r eprezentowanych p rzez z wiąz- Giesserei Zeitung. NQ 4. a) Hrms Win/zel-
ki wytwórców, sięga 50% ogólnej sumy kapita- 111ann. Określanie 'Wartości opalowej węgla, koksu 
!ów, zaangażowanych w przemyśle wszechświa-

1 
i antracytu (pocz.). Autor ubolewa nad tem, że 

towym, i wynosi 225 miliardów franków. W wal- zakupy paliwa odbywają s i ę zwykle w małych 
ce . jaka toczy się . pomiędzy pracą i kapitałem, 1 fabrykach bez dostatecznych prób jego wartości 
inżynierowie znajdują się pomiędzy mł'otem i ko- opalowej, przeważnie na wiarę, lub też na zasa
wadlem . Szukając wyjścia z trudnego położenia, dzie opinii palacza; większe zaledwie zakłady 
referent radzi, ażeby, nie idąc za glosami tych, przemysłowe opierają się w tym względzie na 
którzy zalecają przechylenia się na stronę związ- rezultatach więcej konkretnej wartości. Analiza 
ków robotniczych, jakoteż nie słuchając rad in- chemiczna nie jest rlostatecznie miarodajną; okre
nych, wskazujących na potrzebę trzymania stro- ślanie wartości paliwa zapomocą specyalnego ka
ny kapitał'u, należy pomyśleć o organizacyi inży- lorymetru z zapalaczem elektrycznym określa 
nierów, która stanowilaby trzecią potęgę. zupeł·- ściśle wartość opalową paliwa, lecz sposób ten 
nie niezależną i równoznaczną dwóm istniejącym. wymaga wielkiej wprawy, drobiazgowości w ro
Zwi.ązek inżynierów może odegrać ważną rolę bocie i t. d., slowem nie może liczyć na prak
nie tylko w zakresie obrony interesów licznej tyczne, szersze zastosowanie. Zadawalniające dla 
dziś inteligencyi przemysłowej, która skutkiem celów przemysłowych rezultaty otrzymuje się 
rozproszenia nie posiada należnego znaczenia, przy określaniu wartości opałowej sposoLem Ber· 
lecz także jako rozjemca w walce pracy z kapi- thiera; nagrzewa się blendę ołowianą ze sproszko
ta!em. c) A. Say. IT(yrób koksu z uwzględnieniem wanem paliwem, ilość zredukowanego ołowiu me
przeróbki ubocznych wytworów destylacyi węgla (c. talicznego służy wskaźnikiem dobroci paliwa. Naj
d.). Opis przyrządów do oczyszczania i pł'uka- praktyczniejszym jest jednak, zdaniem autora, 
nia gazu. sposób d-ra Gmelina i prof. Parra. Gmelin okre-

Kwiecień. a) J. Bureau. Odbudowa pokl'adów ś la wartość opałową pali wa na zasadzie wzor u: 
węgla, posiadajqcegf} wlasność gwaltown.ego wydzie- P= [100- (H20 + popiól) X 80- cX6 X H 20], gdzie 
lml.Ża gazów. Autor mówi o wyn ikach, otr zyma- H 20 wyraża zawartość procentową wody hygro
nych przy odbudowie pokładów węgla w zagłę- skopijnej, a c pewien współczynnik, któr ego war
biu Gard, znanych z powodu gwałtownych wy- tość zależną jest od ilości wody hygroskopijnej, 
cizielań dwutlenku węgla . Celem ochrony robot- zawartej w pali wie np. przy 3% H 20 C= - 4, przy 
ników tak przed uderzeniem kawałkami węgla 4,5 do 8% H 20 C=+12, przy 28% H 20 C=+4). War
lub karu.ienia, wyrzucan_ymi silą wydzielającego tości dla C są podane w specyalnej tablicy, po
się gazu, jak i przed uduszeniem tymże gazem, zostaje więc jedynie określenie zawartości wody 
wzbroniono urabiania węgla zapomocą kilofów. l hygroskopijnej i popiołu w paliwie. b) O. Becil
Do zapalania materyalów wybuchowych zastoso- mann. Czem i jalz 7..!1VIIutrowy-wuje się piece kopu
wano maszynki elektryczne, działające po wyj- lowe? Piec kopulowy można podzielić na 4 stre
ściu z kopalni wszystkich robotników. Na pod- fy: l) od spodka do dysz, 2) od dysz do polowy 
stawie obserwacyi stwierdzono, że wydzielania pieca, 3) do gichty, 4) komin. Pier wsze dwie 
gazu następują wyłącznie podczas urabiania wę- strefy muszą zarówno wytrzymywać działalność 
gla. Po wydzieleniu się gazu nigdy nie następo- temperatury (1400°) jak i wplyw szlaki . Szlaka 
wało zawalenie się stropu. Należy używać ma- tworzy się nie tylko przez utleni anie się części 
teryafy o znacznej sile wy huchowej; w razie po- suro '"c a: Fe, Si, M n, oraz topienie się piasku, 
trzeby powiększyć l i czbę otworów. Zasada bez- przywartego do surowca, wapienia i obmurowania 
pieczeństwa sposobu polega na tern, ażeby skut- pieca, lecz i popin!u ze spalonego w piecu koksu. 
kiem wybuchu nabojów wywołać silne wstrząśnie- Autor, biorąc za założenie normalny bieg kopu
nie mas węgla najbliżej położonych celem wy- laka, oblicza, j aką otrzyma sz lakę, kwaśną czy 
wołania wydzielenia się gazu. Rozmieszczenie zasadową. Zastrzega się jednak, że opierać się 
gazu w różnych pokładach zagłębia a nawet w 11a tym wyniku obliczenia dla stosowania tego 
różnych mieiscach danego pokł'adu zdaje się nie lub innego materyału dla wymurowania kopula
podlega żadnemu określonemu pr awu. Obecność ka byłoby niewł'aściwem, a to ze względu na po
gazów w pokładach węgla objaśnia au tor wyni- trzebę zmiany nabojów w piecu, zależnie od od
kiem reakcyi chemicznych, zachodzących w ma- lewanych przedmiotów; oczywiście, że przy zmia
sie węgla. b) J. Bel. Bogactwa mineralite teryto- ni.e biegu pieca i jakość szlaki zmienia się. Za
ryum Kongo, należqcego do Fr,zncyi. Referat, wy- leca się więc wymurowywanie pieca szamotą za
głoszony na zebraniu Towarzystwa inżynierów sadową w połączeniu z krzemionką; d! ngoletnie 
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badania określiły ten stosunek tak: matm·yal dla do celów elektr otechnicznych. Stalownia w Aaran 
wymurowywania kopulaków winien zawierać 2/ 3 zużywa 900-1 000 kilowattów godzin na 1 t roz
Si02 i 1

/ 3 AI 20 3 • Trzecia i czwarta strefa mogą topionej stali; kot:zta są wogóle niższe, niż dla 
naturalnie być murowane z materyału mniej ognio- stali tyglowej. Czy stal, otrzymywana w piecach 
trwałego, a część wprost otworu gichty winna elektrycznych będzie mogla współzawodniczyć 
być opancerzona pł'ytami z surowca lub stali, ja- pod względem ceny ze stalą martenowską, trudno 
Iw ochrona od uderzeń ładowanego surowca. Ce- dziś jeszcze orzec . e) Spawanie g li nu. Trudność 
gła fasonowa daleko lepiej i dłużej trzyma się spawa nia glinu polega na tern, że niH można go· 
w piecu, niż proste wylepienie pieca. Z aprawa ogrzewać wyżej 600°; traci on wówczas swoją 
do ł'ączenia cegieł winna być możliwie z tegoi ciągliwość, otrzymuje złom ziarnisty, a w końcu 
materyału zrobiona, co i ceg!y, aby utworzyć traci spoistość i twardość i daje się z łatwością 
dobrze spojoną całość . W miarę wypalania się krajać nożem; nadto pochlan i a kwas węglowy z 
i wytapiania cegieł należy wylepiać uszkodzoną 1 powietrza i staje się porowatym. Autor opisuje 
strefę koaliną, aby doprowadzić piec do pierwot- sposób .M. U. Schoopa, który był: przed,;tawiony 
nej średnicy. c) Emst A. Schott. Piece dla ema- w Conservatoire National des Arts et Metiers w 
lierni (wedł'ug art. J. Vollkommera. z Iron Age z Paryżu. Sprawa ta nabiera znaczenia wobec co
dn. 3 września r. 1908). Opis pieców do emalio- raz to szerszego stosowania glinu w dziedzinie aero
wania drobnych przedmiotów (np. tarczy do nautyki, orazjako materyału, zastępującego miedź. 
zegar:irów i t. p.); są to przeważnie piece tyglo- do przewodów elektrycznych. f) Z rnittdzyllarodo
we, które zużywa.ją znacznie więcej paliwa, niż wego rynku żelaznego. g) Nowy metal J!onel. Jest 
zwylde piece, używane przy emaliowaniu garn- to stop (70% Ni i 30% Cu), otrzymywany wprost 
ków, naczyń i t. p., dają jednak większą rękoj- z rudy. .Metal Monel posiada bardzo dużą wy
mię , że emalia nie zostanie zanieczyszczoną wę- trzymałość i c i ągliwość i tańszy jest od miedzi. 
glem lub popiołem . Grupa tygli w piecu docho- Ostatnio zbudowano z pł'yt z tego metalu cał'e po
cizi do 9 sztuk, bieg jed ciągły, gdyż tygle po- krycie halli na dworcu kolei Pensylwa.ńskiej w 
siadają w dolnej części otwory, które po spuście Nowym-Yorku. 
zatyka się znowu gliną . Piece ze zbiornikiem NQ 5. a) Hans Wi1·1kelmann. Określanie war
na spodku pieca slużą do topietJia większych ilo- tości op:zl07.'1Jej ·wttgla, lwksu i atdracytu (dok.) . Au
ści emalii , lub glazury. Przy tych piecach n ale- tor szczególo w o opisuje sposób, Vi' jaki należy 
ży zwracać baczną uwagę na gatunek używanego brać próbę paliwa oraz w jaki sposób określa się 
pali w a; węgiel kamienny z dużą zawartością siar- zawartość wody hygroskopij n ej i popiołu. Spo
ki nie nadaje się do tego celu, gdyż emalia ł'a- sób Parra polega na kalorymetrycznem określa
twa ją pochlania. Bardzo dobre wyniki pracy niu wartości paliwa; sproszkowane paliwo miesza 
dają piece z regeneratorami (gazowe) lub opalane się z kwasem winnym i nadsiarczanem potasu, 
naftą. Autor krytykuje piece podwójne z dwo- oraz z nadtlenkiem sodu, poczem wkłada się całą 
ma zbiornikami, zalecając natomiast budować pie- mieszaniuę do specyalr.ego patronu (bomby) i po
ce tak, aby uchodzące ciepło służyć moglo do grąża w kalorymetrze. Po wybuchu odczytuje
podgrzewania wchodzącego do pieca gazu i po- ' się różnicę temperatury wody i t . d., jak przy 
wietrza. Następuje opis zalet i wad pieców mu- z wy kł'ych określeniach kalorymetrycznych. Pró
flowych oraz pieca. specyalnej budowy z pa- ba węgla kamiennego, którego wartość określał: 
leniskiem schodkowem, zastosowanego do warun- autor sposobem Gmelina i Parra, dała bardzo 
ków, w jakich pracują emaliernie niemieckie. d) mało różniące się rezultaty (7 136 i 7 150 ciepło
Otrzvm-Y'wanie odlewów stalowych przy pomocy pie- stek). Autor opisuje szczegółowo urządzenie ka~ 
ca elektrycznego.Piece elektryczne syste-mu (·hroda l lorymetru Parra, wreszcie podaje koszt takowegO
potrzebują zwykle prądu jednofazowego zmien- 450-500 m11.rek oraz adres firmy (:Max Kohl w 
nego lub stalego o nizkiem napięciu. Zakłady Chemitz), która kalorymetry te wyrabia. b) P. 
w Aaran zbudował'y piec do topienia stali tegoż Jdartell . Bro11.ey japoJzslzie. Do odlewania bronzu 
systemu, lecz dla prądu zmiennego dwufazowego . japończycy używają mał'e piece, ogrzewane wę
o napięciu 2 000 volt. Zmiana oddalenia elektro- l glem drzewnym; bronzy te nie tyle odznaczają 
du górnego od spodka pieca otrzymuje się samo- 1 się zaletami mechanicznemi, ile wyglądem arty
czynnie zapomocą regulatora Thury. ProceR trwa stycznym i specyalnem zabarwieniem, posiadają
S do 6 godzin; na stopienie wsadu 1500 do 2 000 cem całą skalę tonów od żółtego do ezar111ego;. 
kg zużywa się 380-400 koni parowych; do obsłu- zwłaszcza matowe czarne bronzy są bardzo pięk
gi pieca wystarcza 2-3 ludzi. Odlewy stalowe ne. Z abarwienie to powstaje od przymieszki oł:o
otrzymywane z pieca elektrycznego w firmie wiu (10-200fo). Autor opisuje sposoby zabarwia
Oehler i S-ka, były niejednokrotnie próbowane nia bronzu oraz przytacza szereg analiz bronzów · 
w politechnice w Zurychu. Miękka stal daje 40- starożytnych chińskich i japońskich. c) H. R. 
-45 kg wytrzymałości ua "1 111m2 , przy wydłuże- Kar g. Czyszczenie odlewó'lJ:J zapomocq prqdu piasku. 
niu 20-25%; twarda 65-70 kgjmm2 przy wydlu- Maszyny do czyszczenia odlewów zapomocą prą
żeniu 8-10%. Stal ta nadaje się bardzo dobrze du piasku wchodzą coraz więcej w użycie w · od-
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lewniach. Przelornowy krok na tern polu zaczy 
na się dopiero od r. 1906, t. j . od czasu wynale
zienia dmuchawki do piasku , która pozwoliła na 
budowę maszyn na zasadach. racyonalnych. Au
tor opisuje wspomnianą dmuchawkę, jej zalety i 
różne odmiany maszyn do czyszczenia odlewów 
( stołY' ruchome rotacyjne, bębny i t . p.), oraz 
kompresory. d) Przygotowy1.vanie plyt do form.o-
7.Mnia (pocz.). Opis prób, dokonanych w odlewni 

(K r onika 
Skład posiedzeń węglowych zarządu War

szawskiego KPmitetu Okręgowego dla regulo
wania przewozu ładunków drogami żelazne
mi*) . Do skladu posiedzeń powyższych nalei.ą: 
l. Prezes Komitetu p. J an Borisow. 

Zastępca p. Szymon Sklewicki. 
"2. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw W ewnę

trznych p. Mikolaj BlnmentaL 
3. Przedstawiciel Ministerstwa Hanrllu i Prze

mysłu p . Mikołaj Dmitrj ewski. 
4. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu p. Jan 

Kulabko-Korecki. 
5. Przedstawiciel Ministerstwa Komunikacyi (nie 

zamianowany). 
6. Przedstawiciel Zarządu Głównego Rolnictwa 

p. J an Siergiej ew. 
'l. Przedstawiciel dróg żelaznych N ad wiślańskich 

p. Beniamin Szczegłowitow . 
Zastępca p. Ign acy Silwestrow. 

8. Przedstawiciel drogi żelaznej \\' arszawsko
Wiedeńskiej p. Adam Frank 
Zastępca p. Tomasz Kociatkiewicz. 

9. Przedstawiciel dróg żelaznych Pólnocno-Za
chodnich p . Rudolf Liedke. 

10. Przedstawiciel drogi żelaznej Fabryczno-Łódz
kiej p. Witold Czapski. 

11. Przedstawiciel drogi żelaznej Herby - Kielec
kiej p. Michal Bałabanow. 

Przedstawiciele R ady Zjazdu Przemysłow
ców górniczych Królestwa P olskiego: 
12. P. T adeusz Popowski. 
13. P. Kazimierz Srokowski. 

Zastępcy p. R obert Brandt. 
" Julia n Hofman. 

Przedstawiciele przemysłowców węglo
wych w zagłębiu Dąbrowskiem: 
14. P . Henryk Kleinadel. 
15. P. J ózef Natanson. 
16. P . Pawel Vassal. 

Zastępcy: p. Konstanty H artingh. 
" Hieronim Kondratowicz. 
" Stanisław Kontkiewicz. 

'" ) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1909, .\! 7, str. 2'./J., § 3. 

A rcade Manu facturin g Company w Freeport (Illi
nois) w celu wyszukania najodpowiedniejszego 
,materyalu do wyrobu płyt do formowania wraz 
z modelami . Dotyczy to masowej wytwórczości 
drobnych przedmiotów; koszt wyrobu takich plyt 
j est dosyć znaczny i może opłacać się jedynie 
wtedy, kiedy zapotrzebowanie wynosi kilkaset 
lub kilka tysięcy jednoszkicowych przedmiotów. 

W. W. 

17. Przedstawiciel Warszawskiego Komitetu Gieł
dowego p. J erzy Meyer. 

18. Przedstawiciel Łódzkiego Komitetu Giełdo
wego p. Józef Konie. 

19. Przedstawiciel Centralnego Towarzystwa Rol
niczego p. Stanisław Dzierzbicki. 

20. Przedstawiciel magistratu miasta Warszawy 
p. Edward Z ienkowski. 5. 

Zestawienie rezultatów badań, dokona
nych w miesiącu czerwcu r. 1909 przez komi
sye dla dokonywania badań lekarskich robot
ników, uległych wypadkom nieszczęśliwym . W 
czerwcu r. 1909 odbyło się jedno posiedzenie ko
misyi lekarskiej, która zbadała 13 robotników, 
uległych wypadkom nieszczęśliwym w kopalniach 
Towarzystwa Hrabia R enard i w zakładzie w 
Sosnowcu Towarzystwa Sosnowieckich fabryk 
rur i żelaza. Komisya określiła u zbadanych ro
botników n astępujące zmniejszenie się zdolności 
do pracy: 

3 ro botników 
l robotnik . 
2 robotników 
l robotnik . 
3 robotników 
3 robotników 

po 20% 
15% 

po 10% 
8% 

po 3°/0 

po 0% 

Zjazd IV-ty przedstawicieli przemysłu 
handlu. W listopadzie r. b. zwołuje się do Pe
tershurga Zjazd IV-y przedstawicieli przemysłu 
i handlu. Program Zjazdu obejmuje: 

l) Otwarcie Zj azdu przez prezesa Rady Zj a
zdów. 

2) Wybór komisyi dla sprawdzenia pełno
mocnictw przedstawicieli rzeczywistych człon 
ków Zj azdU>. 

3) W y bór prezesa Zj azdu, wiceprezesów i se
kretarzy. 

l 4) Sprawozdanie z działalności Rady Zj a-
zdów od chwili Zj azdu III-go. 

5 ) Proi ektowane opodatkowanie przemysłu 
i handlu podatkiem przemysłowym. 

6) Prawodawstwo robotnicze. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/
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7) Zmiany pożądane w ustawie ogólnej dróg 1 du zmniejszenia się w ostatnich czasach zbytu 
żelaznych rosyjskich. l na żelazo i wzrastającego współzawodnictwa ze 

8) Folityka ekonomiczno-finansowa Rosyi. strony Południa Rosyi. Spółka Prodarneta zobo-
9) .Rozwój w Rosyi kredytu drobnego w wiązała się nabyć .znajdujące się w zakładach 

związku ze sprawą przemysłu drobnego. Starachowickich zapasy materyałów i wyrobów 
10) J!ostawy dla skarbu. oraz przyznać pomienianym zakładoni pewien 
11) Zegluga handlowa w związku z handlem udział w zyskach, osiągniętych Z f\ sprzedaży że-

zagran icznym Rosyi. laza w Królestwie Polskiem; udział t.en wyniesie 
12) Izby handlowo-przemysłowe. około 80 000 rubli rocznie. Ponieważ T owarzy-
13) Utworzenie przy Radzie Zjazdów dzia· stwo Starachowickie posiada około l 200 włók la

lu statystyki przemysłu włóknistego w państwie. sów, które przynoszą rocz nie około 240 000 rubli 
14) Konferencya międzynarodowa w Haadze dochodu , który przedtem pochłaniały straty na 

w sprawie ustalenia jedn akowych norm prawa wyrobie żelaza, przeto pomimo zamknięcia zakła-
wekslowego. d ów górn iczych akcyonaryusze Towarzystwa Stara-

15) Zmiany pożądane w ustawie Zj azd ów. chowickiego_będą otrzymywali 8- lOOfo dywidendy. 
16) Organizacye miejscowe pxzedstawicieli Kasa pożyczkowo - oszczędnościowa dla 

przemysłu i handlu. pracujących i dozorców w Towarzystwie Gro-
17) Sprawozdanie komisyi rewizyjnej. dzieckiem. Do liczby kas pożyczkowo- oszczęd-
18) Sprawozdanie finansowe R ady Zjazdów nościowych dla pracujących, istniejących we

za rok 1908 i budżet wpływów i wydatków za wszystkich prawie większych przedsiębiorstwach 
rok 1909. węglowych w zagłębiu Dąbrowskiem, przybyła 

19) Utworzenie przy Radzie Zjazdów kasy kasa dla pracujących i dozorców w Towarzy -
pożyczkowo-oszczędnościowej dla pracowników. st wie Grodzieckiem, której ustawa zatwierdzoną 

20) Wybór 17 ezlonków R ady Zjazdów nu. zostaJa przez ministra H an dlu i Przemysłu dnia 
miejsce ustępujących . 12 g rudnia r. 1908.*) Fundusze kasy stanowią: l} 

21) Wybór komisyi rewizyjnej . obowiązkowe opłaty członków k asy w wysokości 
22) Określen ie czasu i miejsca zwołania zja- 7,50fo pensyi i tantyemy, 2) opłaty Towarzystwa 

zdu V-go przedstawicieli przemysłu i handlu. Grodzieckiego, równe oplatom członków, 3) wkła-
23) Zamknięcie zjazdu IV-go przedstawicie- dy dobrowolne członków kasy, 4) ofiary dobro-

li przemysłu i handlu.. wolne, 5) wpływy .z pozostałości, 6) procenty, 7) 

O l · · b k' t · 1 różne wpływy przypadkowe. Członkowie kasy, oa ame parowozow ry 1e amt węg o- b ' · · , · · · 3 000 . bl' · . · · · B 1 .. J) · • l B l .. po l eraJacy w1ęceJ mz 1 u 1 pensy1 I oczneJ, 
wt;mt W e gtt: rogi ze .azne w e.gu zac~y- wnosza do kasy opiaty w stosunku do 3 000 ru-
naJ~ przechodzi? na .opalame P.arowozow bryln~- bli. I(ażdy członek kasy ma w kasie otwarte 
tarni węgl~weml. ~Ierwsze pr?by wprowadzema trzy r achunki: l) rachunek A, na kt óry zapisuja 
tego rodzaJU opalama parowozew .dokonane był;r / się wszystkie obowiazkowe opłaty członka kasy; 
w r. 1898 na skarbowy~h d.rogach ~elaznych. P~o - 2) r achunek B, na k.tóry zapisują się wkłady do
~~ k~lpa~ly ~omyślrn~ 1 . o~alame parowo.z.ow l browolne członka kasy, 3) rachunek O, na który 
ry. 18 a~n P0~Imo wyzs~eJ IC ceny w P?1 ow- - zapisuj a się w przewidzianym w ustawie stosun

nanm z .1nny m1 gatunkami węgla ol~a~ało s1ę ko- ku pozostale wpływy do kasy. Sumy n a r ac lmn
r~:yst~J e l dogodn e. W :· ~9~0 dr~g1 ~elaz~le ?el- k ach A i B wraz z doliczonymi do nich procen-
g iJskie nabyły znaczne 1losm bryklet 1 z b1eg1em · · t • • , t k 1 . . . · J t • h . · 1 t. . t tam I stan ow1 a w1 asn os c cz1on a c asy, sumy z I a-
czasu pow1ę csza1y 1c spozyCie, ;: ore wymos1o l l B · t · · t k · 1 k · 

. 1907 402 300 t 1 · 21o1 l c 1un m WYf11 aCaJą si ę cz1on ow1 casy n a az-
~ 1

: -lm d. h ?0

1 
c aJe h o ca ego spo- de jego żądanie; sumy z r achunku A wypłacają_ 

zyCla węg a na I ogac ze aznyc · się członkowi kasy tylko w r azie wyjścia z kasy. 
Zamkni ęcie zakładów gó rniczych Stara- Sumy z rachunku O przechodzą na własność 

chowickich. Istn iejące od r. 1870 zakłady gór- członka kasy dopiero przy jego wyjściu z Towa
nicze Starachowickie zostały zamknięte z p owo- rzystwa · w stosunku n astępującym: 

po upływie 5 lat pracy w Towarzystwie w stosunku 500fo 
" " 6 " " " " 600 l o 
" " 7 " " " " " 70°10 

" 8 " ' " " " " " 800 l o 
" " 9 " " " " " " 900 l o 
" " 10 i więcej " " " " 100°/0 

Bila ns Towarzystwa Flora. W M 24 Wi'est· l E70 rb.; wydatki: koszta prowadzenia kopalni 
12ika Finansow, Promysz lemzosti i Torgowli z r. 1909 1123 951 ro., utrzyma nie administ.racyi 44 874 rb. ~ 
ogłoszony został bilans Towarzystwa akcyjnego utrzymanie zarządu w \Varązawie 15 194 rb. , prze
Flora za rok 1908. W roku sprawozdawczym To- jazdy 5 720 rb., podatki 28 286 rb., prowizye ban
warzystwe osiągnęło wpływy: sprzedaż węgla kowe ~ 172 rb .. różnica kursu papierów procento-
1457 259 rb .. procenty 19147 rb., wpływy różne *l Zbiór praw i rozporządzeń Rządu. dział II, M«, art. 390._ 
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J ł ~~~6 06~ 6~~ ~ -~~ wych 2725 rb.; Towarzystwo w roku spra wo- \ lO "'i' o:> lO<:ooocoro .. o ;;::+~ ~:::+~,..,..; 
znawczym osiągnęło 255 354 r b. zysku, a · ącznie ~ ----!:: :::--1 ~ co cą o;, 
z pozostałością zysku z roku poprzedniego w su- "' ~ o l + l + + + +++ l 
mie l 846 rb ., razem 257 200 rb., który postano- ~ ~ ~J;: ~b~~ es &l~ b~ :55 :::!:lc:b 
wiono podzielić w sposób następujący: na kapitał ~ C!:l :H -.;ti co~~,.....~ ~~ rió...-i' ~~ ,_.;· +0l+g 
rezerwowy 12 768 rb., na fundusz amortyzacyjny :g p, 1 + 1 + +++++ 1 
"97 869 rb. , podatek od dochodu 12146 rb., na dy- ~ l---------l--1--lO~,....~t--'--=cą~--=o;,c-'----'----'--,....-'c--'-----='cą""~ro 
widendę od kapita1'u wpłaconego 96 525 rb. (9 % ), ~ ;:!~g3~ g5- ~~ 1 g ~r l ~ gf 
10°/0 dla członków zarządu 7 895 rb., 5% gratyfi- ~ ~ ~ ;;..:: l l ,

1 

'""'+ '""' l + 
kacyi dla urzędników 3 947 rb., na rezerwę na ·g -~ "' _ ++ l + 
nowe urządzenia 25 000 rb., pozostałe 1 050 rb. ::= ~ ~ ~J:: &J ~ ~ ~ co~~- l q &L l ~ ~~ 
postanowiono zaliczyć do rachunku zysków i strat -~ ~ -"1 _;: ;g , o:fóó ..-i' ~o c~ o

1

-

1
+cff 

w roku następnym. Stan czynny bilansu składał g_ ~ ~g, 1 1 1 + ++ 1 + 
się z pozycyi następujących: wartość kopalń 530 985 r:n ±. l------l--l-.~:-o~~~o;,~oo~-:=o;,~ro~---'--;o;,~----;;;co-'li-.:t-'-
rb., budynki 103298rb., ziemia 12850 rb., maszy- a: -~ o g:{t-~gf~- ;jgf l l &i~ l c:bl- o;,+-
ny i urządzenia 35~ 002 rb ., majątek ruchomy ~ -~ "' ;---- 1 +++ + 1 + 
37 697 rb., materyały 32 661 rb., materyały spożyw- ~ o ~ ~~ ~.a 

0 
~ ~ 85 8 , ~ l 00 łro 

cze 2 515 rb., zapas węgla fJ77 rb., gotówka w k a- 'g -~ .;:;g ó >I56 ,.....- óó 1 l , .... ;- ~~- ~+~ 
siei rachunki hankowe 395142 rb. , papiery pro- 1-. -! ~S. 1 +++ + 1 + 
centowe 133 523 rb., dłużn i cy 241 956 rb., przypa- biJ » l------l~---~co~oo:c---c;;~~"""t-,--"-------=cą~oo~oo""""'o;,:--cą~lO--;;:----::~~,ro;i;;;-
dające wpłaty na a.kcye 427 500 rb., depozyty .E ~ ;;-=: 6,.....-~0' ,....~~oog~gf ~+- o

1

-
112161 rb.; stan bierny : kapitał akcyjny l 500 000 "g ~ ~ 1 1 J l l ++++ l 
rb., fundusz amortyzacyjny 309117 rb., kapitał ::= ~ ~ - ~ oo t- o lO~ t- oo cą o t- Ieo 
zapasowy 25884 rb., wierzyciele 126 531 rb., kau- 00 ,.. ~ :5'5-~::=- co_ t-_ o;:!i_O_C'l_CJ.l_ co~ ą 

~ ~ -- ~ ~ Ol 0+0+ M+CJ.l+MI CD+IC'll ·cy e 112 186 rb., sumy przechodnie 52 949 rb., zy- ~ ~ l l ~1 l 
ski 257 200 rb. H. -l--,------- .0 

Głębokość szybów wyciągowych w więk
szych kopalniach w zagłębiu Dąbrowskiem*). 

Nazwa kopalni 

Niwka (Jerzy) 

" " Mortimer (Ignacy) 

" " Milowice (Wiktor) 
Klimontów 
Hrabia Renard 

" 
" " 
" " Paryż 

" Koszelew 
Kazimierz 

" Saturn 

Cz"eladź (Ernest Michał) 
" 
" " Grodziec II 

Flora 
Re den 
Antoni (Łagisz a) 
Grodziec I 

Głębokość szybu 

Nazwa szybu ~~~-7 l l~o·i l r9~9 
metrów 

Rudolf 1132 132 137 
Oskar 132 132 137 
Mortimer I 300 300 300 
Mortirner II - 300 300 
Renault - J79 188 

I -- 170 420 
Hr. Renard 280 280 280 
.!i:ulenburg 280 280 280 
J oanna 280 280 280 
Wilhelmina - - 80 
PMyż ffiO 100 ffi3 
Szaper 180 180 183 
Koszelew 195 195 200 
Kazimierz I 321 321 470 

" 
III 321 321 470 

I 
II 

Paweł 
Piotr 
Juliusz 
Grodziec 
A 
Reden II 
Elżbieta 
Mary a 

156 156 160 
174 193 200 
210 210 215 
210 210 215 

- -- 175 
- - 147 
86 86 88 
- - 205 
84 1 84 1 86 
71 71 73 

*) Przeg l ąd ·rechnicz ny, r. 1902, .N; 15, str. 188. 
s 

r-- UI9Z'B'H 

0 "' ~ ~ 1----- - -1 

;;~ 

~~~ COlO 
00 
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Bilans Francusko - Rosy_iskiego Towar·zy- l opłata procentów 11638 rb., strata spowodowan a 
stwa górniczego. W M 24 Wiestniln Finansow, kradzieżą gotówki 10 082 rb.; Towarzystwo w ro
Promysz lennosti i Torgo wli z r. 1909 ogłoszony ku sprawozdawczym osiągnęło 229 288 rb. zysku 
został bilans Francusko - Rosyjskiego Towa:rzy- a łącznie z pozostałoś~ią zysku z roku poprzeci
stwa górniczego za rok 1908. W roku sprawo- niego w surnie 3 132 rb., razem 232 420 rb., któ
zdawczyrn Towarzystwo osiągnęło wpływy: ze ry postanowiono podzielić w sposób , następujący: 
sprzedaży plodów górniczych 2 117 234 rb., z na kapital zapasowy 11 464 rb. na urnorzenie 
arendy domów i placów 3 684 rb.; wydatki: pla- wartości budynków murowanych i robót górni
ca zarobkowa robotnikom 881335 rb., pensya czych 26 759 rb., na umorzenie wartości budyn
dyrektora i pracowników 62 840 rb. , utrzymanie ków drewnianych, mechanizmów i majątku ru
kopalń i fabryk, opłata ubezpieczeniowa, napra- ch omego 193 154 rb., pozostał'e l 043 rb. postano
wy majątku ruchomego i nieruchomego 225 095 wiono zaliczyć na rachunek zysków i strat w 
rb., kupno materyalów i przewóz tychże 447 369 1 roku następnym. Stan czynny bilansu składał 
rb., świadectwa handlowe i przemysłowe, p odat-

1 
się z pozycyi następujących: koncesye i roboty 

ki gminne 12 766 rb., wynagrodzenie członków górnicze 326 401 rb., budynki drewniane, maszy
zarządu i utrzymanie biura zarządu w Warsza- ny i majątek ruchomy 1 423 599 rb.; nowe robo
wie 23 992 rb., zapomogi dla pracowników,· nie- ty, budynki drewniane i murowane, maszyny, 
zależne od rezultatów pnr.edsiębiorstwa 10 357 mechanizmy i majątek ruchomy na kopalniach 
rb., ofiary na cele dobroczynne 878 rb., pomoc węgla, galmanu i hutach cynkowych 2 252116 
lekarska dla robotników i ich rodzin, wynagro- rb., gotówka w kasie 25 913 rb, rachunki banka
dzenia za kalectwa i dni choroby 63 052 rb., wy- we 257 247 rb., kaucya 56 036 rb., dłużnicy 314 353 
datki ogólne 25 863 rb., czynsz dzierżawny z ko- rb., wartość materyalów i wytworów 178 805 rb.; 
palń i fabryk 50 000 rb., czynsz dzierżawny od stan bierny: kapital akcyjny2 250 000 rb., kapital 
wytopionego cynku 31 980 rb., czynsz dzierżawny zapasowy 77 709 rb., fundusz amortyzacyjny 
od wydobytego cynku 22 951 rb., czynsz dzier- l 569 092 rb., wierzyciele 705 249 rb., zyski 
żawny od sprzedanej rudy ołowianej 11 432 rb., 232 420 r b. H. 

Wywóz wytworów przemy słu górniczo-hutniczego z południa 
Rosyi w r. 1907 i 1908. 

Rodzaj wytworu 

1. Opał mineralny. 
·węgiel kamienny 

oks K 
A n tracyt 

2. Ruda żelazna. 
Razem 

w 
p 

tej liczbie za granicę: 
rzez Granicę 

" 
Sosnowiec 

p rzez 
Razem drogą lądową 

Mikołajów 

Ogółem za granicę 
3. Topniki 
4. Sól 
5. Surowiec 

w tej liczbie za grani~ę 
Ogólem wywieziono wytworów 

Rok 1907 Rok 1908 

M i l i o n y p 

634,44 632,38 
80,07 87,80 

110,61 135,25 
825,12 855,43 
262,13 225,52 

1,68 3,42 
23,08 17,34 
24,76 20,76 
35,81 15,75 
60,57 36,51 
46,98 48,81 
31,34 33,92 
4~,02 40,55 

0,53 0,03 
1207,59 1204,23 

W roku 1908 wywieziono 
więcej (+l lub mniej (- ), 

niż w roku 1907 

u d ów l % 

-- 2,06 - 0,3 
+ 7,73 + 9,7 

+ 24,64 + 22,3 

+ 30,31 + 3,7 
- 36,61 -- 13,9 

+ 1,74 + 103,6 
- 5,74 - 24,8 
- 4,00 - 16,1 
- 20,06 - 56,1 
- 24,06 - 39,7 

+ 1,83 + 3,9 
+ 2.58 + 8,2 
- 1:47 - 3,5 
- 0,50 - 94,3 
- 3,26 - 0,3 

H. 

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

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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