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poglądy na powsfa\\?anie rud.*) 
Niektóre z pośród nowych teoryi o powsta

waniu zl6ż, zdaJe się, zbyt malo zwróciły na sie
bie uwagi, aczkolwiek na nią w zupełności zasłu
gują. Wiadomo, że wszystkie składniki złóż ru
dzianych znajdują się w skalach, tworzących sko
r.upę ziemską, a zwłaszcza w skałach wybucho
wych. Składn iki te, znajdujące się w stanie roz
drobnionym, zostały następnie drogą szeregu 
procesów zlożor.ych zgromadzone w pokładach 
lub innego kształtu złożach. Rozbiór chemiczny 
skal wybuchrJwych, będących j eszc ze w stanie 
nierozł"ożonym, wskazuje, że wszystkie składniki 
rud znajdują się tam w mniejszej lub większej 
ilości. Metale, j ak złoto, srebro, miedź, platyna 
znajdują się w skalach w stanie rodzimym, stan 
niektórych innych metali z uwagi na ich małe 
ilości i nadzwyczaj n e rozdrobnienie nie może być 
określony ściśle. Bredni skł:ad chemiczny skal, 
stanowiących skorupę ziemską w przybliżeniu 
przedstawia się jak następuje: 
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*) uli:ickauf r . 1!'08. No 22. Die Entst~hung der Erze nach 
neuern Auschaneugen von Rorace V. Winchell Chief geologist St. 
Paul 1\fink, pod ane przez Strutza. 

Miedź, ołów, cynk, cyna, srebro, złoto, naj
ważniejsze obok żelaza metale, znajdują się w 
tak nieznacznych ilościach procentowych , że mo
gą one być wyrażone tylko zapomocą -± ·go a na
wet 8-go znaku dziesiętnego; w nieHórych ska
łach wybuchowych zawartość tych metali jest 
bez porównania wyższą i miedź, ołów i cynk 
znajdują s ię w ilości okoJo 0,001, złoto i srebro 
w ilości 0,1 do 0,01 procentu. 

N a t u r a l n e w z b o g a c e n i e rud. Ska
ły wybuchowe nie mogą stanowić rud, nadają
cych się do wytapiania metali, gdyż często na
wet wykazywanie ich n a drodze chemicznei 
przedstawia trudności. Ważną . rolę odgrywa 
wobec tego wz bogacenie naturalne, pod wpły
wem którego cząsteczki rudy, będące w skale w 
ilości 0,0001-0,00001 procen tu, zostają złączone 
i gromadzą się w jedno miejsce, lub odwrotnie 
skała traci inne niepotrzebne składniki. Niektó
re metale, jak złoto. srebro, cyna, żelazo, chrom, 
a także k amienie szl achetne, jak dyamenty, sza
firy, rubiny, granaty i 'inne, których cząsteczki 
posiadają zupełną swobodę ruchu, gromadzą się 
w złoża drogą napływów (Ansnhwemmungen). 

Rudy, tworzące żyły, wsiąki i złoża niepra
widłowe nie mogą być zgromadzane na drodze 
wyżej wskazanej. Sposób ich powstawania i sto
sunek do otaczających skal płonnych naprowa
dzają na domysł, że powstały one przez strące
nie powolne z roztworów. Jako jedyny środek 
rozpuszczający i rozdzielający, występuje tu wo
da o różnej zawartości kwasów i alkalii w zmien 
nych warunkach temperatury i ciśnienią. 

Aczkolwiek woda jest ważnym czynnikiem 
tworzenia się złóż, jedn akże co się tyczy pocho
dzenia tej wody, warunków jej najskuteczniejsze
go działania, wpływu, jaki wywiera podczas 
wznoszenia się Jm powierzchni lub schodzenia 
wgł'ąb, zdania geologów są podzielone. 

Ruch wody. JoHN Wo oowARD, F. PosEP· 
NY, VAN H1sE i inni utrzymują, że wody warstw 
górnych skorupy ziemskiej wespół z wodą po
wierzchniową i atmosferyczną skutkiem bezustan
nego krążenia wydzielają rudy. f;padając w po
staci deszczu na ziemię, woda przez pęknięcia i 
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szczeliny przenika coraz g~ębiej i g~ębiej, o ile le. Badania laboratoryjne wykazały, że taka re
na t o pozwala spoistość skaL W tych głębinach, akcya nie tylko jest możliwą. ale ~atwo wyko
które teoretycznie sięgają 8 km, t emperatura jej nalną przy temperaturze normalnej i nieznacz
stale pod u osi się i może rozpuszczać kwasy i al· nem ciśnieniu. N a zas ttdzie powyższego dadzą 
k alie, skutkiem czego nawet bardzo trurlno roz- się wyjaśnić bardzo z~ożone zjawiska powsta wa
puszczalne substancye dostają :; ię do roztworu. nia zl:óż. 
W obec tego, że te nasycone roztwory nie mogą Wpływ g l ę b o k oś c i. Znaną jest rze
już dalej przenikać wgl'ąb, zmuszone są one pod czą, że liczne kopalnie rud zostają wyczerpane 
n aciskiem wody. zimnej '~ięcej cię_żkiej us tę]~O- ~ n~ ~tosu_n kowo nie ~ielkiej _g~ębo_kości i .w przeci
wać we wszystkie strony 1 odbywac ruch w lne- W1enstw1e do ży~ d1abazu 1 porf1ru, ktore z głę
runku najmniejszego oporu, ku powierzchni, gdzie l bokością zachowują równomierną grubość i skład, 
wychodzą w postaci gorących źródeł i gejzerów, stają się cieńsze., biedniejsze i często · giną 
wydzielając przytem rozpuszczone substancye. · zupełnie. Wiadomo również, że postać licznych 

Powoli ściany tych szczelin pokrywają się zl:óż oraz rozmieszczenie i wspólność występowa
min era~ami, które wreszcie zupełnie tamują dal- nia minerałów, w nich zawartyeh, łatwiej dają 
szy ruch wody do góry. VoGT, SPUHR, vVEED, się wyjaśnić na zasadzie działania wód schodzą
KEMP i niektórzy inni są zdania, że należy szu- cych, aniżeli wznoszących się. Do najbardziej 
kać głównego źródła powstawania wód głębino- znanych tego rodzaj u zjawisk należy zaliczyć _ 
wych w ognisto płynnej magmie wnętrza ziemi. zmiany, zachodzące na wychodach złóż siarcz
Pogląd swój opierają oni na wydzielaniu przez ków metali. Tlen powietrza utlenia siarezki w 
wulkany olbrzymich ilości pary wodnej, przytem siarczany i te przechodzą do roztworu. Roztwo
opi e raj ą się na powszechnie w Europie przyję- ry przenikają wgłąb w żyły lub skały ~zczeli
t ej t eory i, że liczne z pośród źródeł gorących nami i kanałami , przedstawiającymi najmniejszy 
nie mogą brać początku z wód powierzchnio- opór; w taki więc sposób powoli zostaje wierzch
wych, ogrzany ch w głębi i wracających na po- ni a część żyły pozbawioną si'lrczków a pozostaje 
wierzchnię; wspominają oni następnie, że wulka- jedynie !'korupa, skł'adająca si ę przeważnie z rudy 
ny wydzielają tyle wody, iż możliwp, jest utwo- żelaznej. . . 
rzenie tą drogą oceanów. W ten sposób powsta- Często pod wpływem utleniania i wyługo
łe i ogrzane wody mogą naturalnie na znacznych wania siarczków wierzchnia warstwa złoża tak 
głębokościach przyjmować substancye metaliczne się przeistacza, że zupełnie zatraca swój pierwot
i przenosić je tam, gdzie dziś znajdują się złoża. ny charakter. Tak np. może odkryta na wycho
Za tern przemawia także i ten fakt, że liczne zło- dach ruda okazać się złotonośną; zostały więc 
ża znajdu,ią się w związku ze skalami wybucho- zrobione w tym kierunku urządzenia na szereg 
wemi. lat, tymczasem na większych głębokościach ob-

Prawdopod obnie złoża powstają zarówno szerne złoże składa się tylko z· siarczków miedzi 
d z i ałaniem wo d magmatycznych, jak i zwykłych i olowiu. 
atmosferycznych, pon ownie wracających z głębi Tak zdarzyło się np. w Leadvile, Oolo, 
ku powierzchni. W niektórych wypadkach moż· Bingham, Utah, Ely New i Mount Morgan, Au
na według charakteru minerałów określić natu- stralii. Ostatnia była największą kopalnią złota 
rę i pochodzenie roztworów, z których powstały. na kuli ziemskiej; obecni8 zaś na niższych po
Co się tyczy zakresu działa.lności wód, podnoszą- ziomach na dużą skalę odbywa się wydobywanie 
cych się ku powierzchni i schodzących wgłąb, miedzi. Chociaż w Ely i Bingham nieznaczne 
zdania są podzielone. Nie podlega żadnej wątpli- ilości miedzi zostały odkryte już pod skorupą z 
wości dział'alność wód schodzących w zakresie rndy żelaznej, lecz nikt nie przypuszczał, że 
tworzenia się rud utlenionych, węglanów, krze· głębiej pokaże się tak bogate skupienie rudy 
mianów i tlenków miedzi, a przy powierzchow- miedzianej. 
nych lub słabych osadzeniach siarczków i związ- W innych miejscach składniki metaliczne 
ków arsenu i antymonu. Co się tyczy naprzy- bądź zostały zupełnie wyługowane, bądź siarczki 
kład rud z nad jeziora Wyższego, to powszechnie pierwotne okazały się tak ubogimi w złoto, że 
przyj ęto, że w przeeiwieństwie od wielu rud skan- nie można było uważać ich za nadające się do 
dyn awskich zawdzięczaią one swoją koncentra- odbudowy. W takich razach odkrycie złóż pod
cyę przenikaniu roztworów. Nie tak dawno posu- ziemnych jest rzeczą zupełnie przypadkową. 
nięto się dalej i działaniu wód powierzchownych Okrąg Butte w tym względzie przepstawia 
przypisywano tworzenie się rud zasadowych, ezy- dobry przykład. Wychodnie żył miedzianych 
li związków metali z si arką, arsenem, antymonem, zawierają tu tylko ślady tego metalu, złoto zaś 
telurem i innymi rzadkimi pierwiastkami. Do- i srebro znajduje się w tak skąpych ilościach, że 
piero w ostatniem dziesięcioleciu uznano za moż- nawet wobec nizkich kosztów ,od budowy wydo
li we, że siarcz:iri mogły utworzyć się drogą wy- bywanie rud nie opłacało się. Strefa utlenienia · 
miany siarczanów i węglanów z innymi siarczka- (die Oxy dationszone) sięga zwykle od 65 do 130 
mi lub minerałami, zn ajdujący mi się w danej ży- l m. głębokości. Przy poszukiwaniach na srebro 
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została tu odkrytą miedź. Z tego można wnosić, 
'jak wiele innych podobnych złóż może pozosta
wać jeszcze nie odkrytych, szczególnie tam, gdzie 
żadna skorupa rudy żelaznPj z domieszką złota i 
srebra nie nęci poszukiwacza. Tu geolog ma 
jeszcze bogate, mało uprawione pole działalności 
Badanie zjawisk utleniania żyl na wychodach 
wyda tak pod względem materyalnym, jak i na
ukowym wcale zadawalniające rezultaty. 

W z b o g a c e n i e d r u g o r z ę d n e. Po
niżej stn'~fy utlenienia tworzą się wskutek reak
cyi chemicznych, jakie zachodzą pomiędzy zstę
pującymi roztworami kwaśnymi i rudami nieu
tlenionemi, mniej lub więcej bogate siarczki; ma 
to miejsce aż do granicy krążenia wód schodzą
cych, dokąd przenika woda powierzchniowa. 

Z rozmyciem powierzchni siarczki schodzą 
coraz głębiej w strefę wód utleniających i roz
puszczających, gdzie ma miejsce szybkie wzbo
gacenia się rudy: głębiej leżące rudy wzbogaca
jącą się coraz więcej aż do sformowania się przy 
pewnych okolicznościach znanych "Bonanzas" 
(rud bogatych). Można zwykle ustalić, że "Bo
nanzas" występują do pewnej głębokości, miano
wicie, tak głęboko. jak mogła przenikać woda 
powierzchniowa. Rzeczywi!lcie, zdarza się często 
odkrywać szczeliny, któreL?i dochodziły wzbo
gacające roztwory; niejednokrotnie również w 
kształcie i ułożeniu mo~lla było zauwa?,yć takie 
osohliwości, jakie tylko z trudnością dałyby się 
ii!aczej wytłumaczyć. 

Praktyczny poszukiwacz szuka jeszcze czę
sto tak zwa11y?h gnia~d rudy i odnajduje _je 
zwykle przy zbtegu dwoch żyJ:. s~Lll10 to ZJa· 
wisko nie może jeszcze wskazywać na działanie 
wód, lecz działanie to przedstawia się jasno w 
wypadkach przecięcia żył późniejszymi uskokami, 
a stąd można wytworzyć sobie jasn.v obraz prze
biflgu wzbogacenia przy krzyżowaniu się dwóch 
starszych żył: znajdują mianowicie, że gniazda 
także tworzą się w pobliżu podobnych skrzyżo
wań w wolnych niegdyś od rudy uskokach i na 
samych płaszczyznach tychże. 

Tam gdzie rudy siarczkowe znajdują się w 
rozpuszczalnej skale, często można rozróżnić zu
pełnie dokładnie, które z rud powstały działa
niem wody wychodzącej, a które działaniem 
schodzącej. Rudy, powstałe tą ostatnią drogą, 
mają daleko większą zawartość metalu. 

Koniecznym warunkiem wzbogacenia jest, 
naturalnie, obecność skały rodzimej, zawierającej 
odpowiedni metal, który przy działaniu wydo
stającej_ się z wnętrza ziemi wody utworzył ru
dę pierwotną (Primi.i.rerz). Jeżeli niema żadr:ych 
rud, które mogłyby zostać utlenione przez wody 
schodzące, wówczas nie powstaną żadne godne 
uwagi osady rudziane; jeżeli zaś skały zawierają 
rudę rozsianą, istnieje możność, nawet przy nie
znacznej zawartości metalu, utworzenia się rudy 
bogatej działaniem wód powierzchniowych. 

vV ar u n k i d l a w z b o g a c e n i a d r u g 6-
r z ę d n e g o. Je żeli wszystkie wody meteory cz
ne, jakie padają na wychodach lub na skalę, za
wierającą wodę rozsianą, spływają po stoku gór
skim bez zatrzymania się, wtedy nie może nastą
pić utlenienie lub rozpuszczenie a zatem jakie 
Lądź wzbogacenie. Następnie, jeżeli wod a po· 
wierzchniowa działa nie chemicznie, lecz tylko 
mechanicznie, niszcząc skałę, nie może wewnątr7. 
tej ostatniej mieć miejsce drugorzędne tworzenie 
się rud. 'I'ak np., jeżeli główne działanie deszczu 
i śniegu zawiera się jedynie w zmywaniu wysta
jących części żyly, będzie miało miejsce zamiast 
nagromadzania się cząsteczek rudy jedynie ich 
rozsiewanie i niszczenie. Innemi siowy drugo
rzędne wzbogacenie przez wodę schodzącą zale
ży przedewszystkiem od stosunku utlenienia do 
rozmycia. Udzie rozmycie jest silniejsze niż 
utlenienie, tam siarczki nieutlenione zostaną w 
skale i żyłach na powierzchni i będą staczały 
się w łożyska potoków, jak to obserwuje się na 
Alasce. Przy przewadze utlenienia ńacl rozmy
waniem utleni się wierzchnia warstwa złoża 
siarczkowego i zostanie pozbawioną przez wyłu
gowanie swoich pierwiastków zasadniczych, jak 
to ma miejsce w Butte i w większej części stre
fy umiarkowanej. 

Jeżeli istnieją waru n ki do przesiąka n i a wód 
powierzchniowych a poziom wody leży na pew
nej głębokości, która z biegiem czasu ciągle zmie
nia się, rozwój wzbogacenia drugorzędnego zale
ży jeszcze od nfistępujących czynników: l) ilości 
wody, 2) czasu, 3) temperatury i -'l-) budowy fizycz
nej i rozpuszczalności skały rodzimej lub samej 
rudy. 

Wysoka zawartość metalu w roztworach da 
lepsze rezultaty, niż mała, przypuszczając, że roz
twory przechodz'ł w kierunku samej rudy. Znaj
dujące się bowiem w roztworach metale przy 
ścisłem zetknięciu z rudą pierwotną prawie że 
nie mogą uniknąć wydzielenia się, jakie następu
je wskutek zachodzących reakcyi. Przy pewnej 
głębokości utleniające i rozpuszczające działanie 
roztworów będzie wzrastać z ilością wilgoci, do
prowadzającej tlen czynny. W miejscowościach, 
odznaczających się małymi opadami, tylko czę
ściowe utlenienie przenika do głębokości około 
30 111 i mogą w takim razie niektóre cząsteczki 
rudy pierwotnej pozo~;tawać na powierzchni ska
ły. Wyschnięty kamień przyjmuje wtedy mało 
wody deszczowej i śniegowej, która nie zdążyła
by wyparować, wobec czego utlenianie nie może 
być tak pełne, jak tam, gdzie istnieją obfite opa
dy; z dn1giej zaś strony przy silnych i stałych 
deszczach ulewnych może nastąpić wypadek (je
dynie porl zwrotnikami), że rozmywanie będzie 
działało silniej, niż utlenianie. 

O z a s i t e m p er a t u r a. Drugim czynni
kiem, z którego geologowie robią w swych teo
ryach największy użytek, jest czas. Rezultaty 
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często zadziwiające tworzenia się rud mogą zostać poszukiwacz stwierdza to, chociaż może nigdy 
osiągnięte jedynie przez dlugotrwające, chociaż nie znalazł objaśnienia tego zjawiska. 
powolne działanie sil przyrody. Wypadki osta- Wnioski. Budowa fizyczna i rozpuszczal-
tnio ubiegłych lat przypomniały nam żywo, że n ość skal i rud ma dla ich późniejszego wzbo- • 
przy obszernych badaniach dziejów ziemi nie gacania się bardzo duże znaczenie. W skalę zbi
należy zapominać o katastrofach. tą nie przenikną tak prędko roztwory, zawiera-

Złoże rudziane, które początkowo utworzyło l jące rudę; również składniki nierozpuszczalne nie 
się z maJą zawartością metalu w naj wcześniej . zostaną z niej prędko uniesione. Jeżeli samo 
szych okresach geologicznych kambryjskim lub utlenianie lub rozpuszczanie w znacznym stop
hurońskim i zostało wystawione podczas następ- l niu o<;lclziaływa na rudę, w takim razie czas i 
nych okresów na działanie czynników powierz-

1 
temperatura przedstawiają pożądane środki pomoc

chownych, przenikających przez pokrywające ! nicze, przy współdziałaniu kt.órych wiele osiąga 
skały młodsze, ma daleko więcej sposobności do ~ się. Przy rudach nierozpuszczalnych i nieutle
koncentracyi swojej rudy, niż takież złoże okre- : niających się temperatura i czas nie mają wiel
sów późniejszych. Rud.Y żelazne pasma Mesabi kiego wpływu. Dobrym przykładem jest znowu 
są dobrym przykładem w pierwszym wypadku, pasmo Mesabi, gdzie ?-ar skał'y wybuchowej tak 
a złoże glaukonitu w New-Jersey albo Texasie zmienił na wiele mil jedną część złoża rudziane
w drugim wypadku. Po utworzeniu się w epoce go, że stał'a się odporną na powierzchowne raz
Kambryjskiej ruda w pasmie Mesabi została wy- puszczanie i koncentracyę . Ta część przecista
stawiona na działanie cz-ynników atmosferycz- wia jeszcze dzisiaj nagromadzenie skal bez war
nych i tylko w ciągu części epoki kredowej by- tości z maJą domieszką żelaziaka magnetyczne
la przykrytą. J ako wynik ostateczny znajduje- go, gdy to samo złoże poza sferą działania ska
my tam n ajwięl~sze i najczystsze złoża rud żelaz- ły wybuchowej zawiera znakomitą rudę, zasilają
nych, kiedy skały tegoż samego składu, lecz z cą cały okoliczny przemysł hutniczy. 
więcej młodszych formacyi, przedstawiają tylko Z przytoczonych rozumowań wynika., że leli-
początkowe tworzenie się złóż rudy żelaznej. mat, słońce, deszcz, temperatura średnia, topo-

Czas odegrywa jednak rolę i w inny sposób. grafia, grubość warstw, osypiska skal, rozmywa
Roztwory o pewnym składzie mogą szybko prze- nie, tworzenie się lodu i inne codzienne wpływy 
pływać, nie sprawjając wielkiego działan ia, lub i warunki, które działają niepostrzeżenie , odgry
mogą tak wolno poruszać si ę, że będą długi czas· wają ogromną rolę w tworzeniu się rudy. 
pozostawać w miejscu albo nawet zdołają po- W Syberyi, Rosyi, Alasce, Kolumbii Angiel
wstrzymywać ruch innej działającej wody. Na skiej, Waschingtonie albo w . Ont.ario pólnocnem 
stoku górskim może woda spływać nawet za mało znajduje się złóż rudy bogatej (Bonanzas). 
szybko, nie wywierając żadnego działania, albo Widzieliśmy, dla czego nie można było ich się 
może mieć szybkość wystarczającą. tylko do osiąg- tam spodziewać i dla czego ta mała liczba 
nięcia maximum działania chemicznego. złóż bogatych, jakie tam zostały odnalezione, 

Czynnik trzeci mianowicie temperatura ma rzadko .sięga ~nacz.nej głębo.k~ści . Przech?d.~ąc 
duże znaczenie. Przedewszystkiem przez zmiany ~o okohc 0 k!lill~Cle l~god.m.eJszy~ z ~n~eJs.zą 
temperatury nawet nieznaczne utlenianie bardzo h~zbą. l?do.wcow 1 z . lago~rn~Jszem~ w~mes1ema~ 
przyspiesza się albo powstr zymuje się. Siarczki m1, znaJd~Jemy ska;ł~ zm1e~none, 1.ozm1ękc:z;one 1 

dobrze zachowane, leżące cale stulecia pod je- ~o pew~eJ gl.ębokos~:n utlemo~e.· Zy~y maJą sko
dnym z lodowców ' Alaski zostałyby zupełn ie IUpę z rudy zelazneJ, PC?d ktorą s~ ~udy ~ogate, 
utlenione w ciągu kilku lat, gdyby znajdowały doc.hodzą?e .do znaczneJ ęsłę~ok;osc1: . ~ a,1lepsz: 
się pod działaniem ciepła słonecznego na polu- zloz~ znaJdUJą.na .~lon~cz.neJ stiome. go~, .zy~y z~s, 
dniowym stoku Kolorado lub Kalifornii. Następ- polozon~ w st~o;ne Clt>mshlJ, gdzie s.me~I lezą 
nie od temperatury zależy stopień nasycenia roz- d? lata ~ ~{ll:ml~n wskute:{ tego ?ozostaJe ZII~mym, 
tworu. Stopień ten wzrasta wraz z temperaturą, me zawiei~Ją .zadnycll Iu.d ,b?ga~ych .. Duzo po
a samo rozpuszczanie ułatwi a się przez prumie- dobn_Ych zpwis~ latw.o obJasma si ę w pi ~ytoczony 
niowanie. W ciepłych więc skałach, w klimacie spos?b· ~ymaga ,to Jeszcze opracowama. Auto~ 
łagodnym, na słonecznej stronie gór znajdują się da~ le~Y?Ie wskazowkę dla dalszych badań w teJ 
naj więcej s przyj aj ące waru n ki dla wzbogacania dzledZime. 
drugorzędnego złóż rudziany ch. Doświadczony S . S. 

Zużycie koksu i strata surowca na spalanie w piecach kopulowych. 

Notatka, zamieszczona w Przeglqdzie Górni- , Technicznego, przedstawia krótkie streszczBnie ar- . 
czo-Hurm'czym (r. 1908, M 21, str. 612) pod tytu- tykulu, zamieszczonego w Stahl und Eisen (r. 
lem "Piece kopułowe", zaczerpnięta z Czasopisma 1908, J~ 9) pod tytułem "Die E inrichtungen der 
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Kupolafen und die Garantie des Koks verbrau
ches derselben ". Już w Ni! 15 Przeglqdu Gómi
c:ao-Hutniczego z r. 1908 (str. 422) wykazałem, że 
w przytoczonym powyżej artykule przedstawio
no w mylny sposób stosunek straty surowca na 
spalanie do kosztów koksu. Mianowicie, wzięto 
tam jako stratę surowca na spalanie ogólną stra
tę na przetapianie, wynikającą z wykazów biegu 
odlewni, pomnożono · ją przez cztery, i otrzyma· 
no w ten sposóu wartość pieniężną straty na prze
tapianie w stosunku do kosztów knksu przy ko-

. . 31.48 2,14 l 
pulaku odlewmczym: 

1
4,

7 
-= --

1
- , przy w-

l 
. 12 l , 13 

pulaku w st~L owm: 
10

_
57 

= - J--. 

Poniżej obszerniej udowodn ię, że obliczenie 
to jest niedokładne i polega na fałszywe m poj
mowaniu "straty surowca na spalanie". Należy 
przedewszystkiem wyjaś~1ić znaczenie wy_razu: 
.strata surowca na spalame". Używane w h tera
turze odlewniczej wyrażenie "strata na spalanie" 
powinno właściwie brzmieć: "strata na przetapia
nie", gdyż oznacza ono ogólną stratę surowca 
przy przetapianiu i odlewaniu, podczas gdy "stra
ta na spalanie" oznacza tylko stratę surowca 
wskut.ek utleniania pewnej części za wartego w 
surowcu krzemn, manganu, węg-la i żelaza (Fe). 
Mangan, krzem i żelazo znajdują się w żużlu. 
węgiel zaś w gazach wylotowych. "Strata na 
przetapianie" przedstawia zaś różnicę rachunko
wą pomiędzy wsadem surowca a wydobytern z 
niego tPwarem razem z odpadkami odlewów. 

Różnica ta zawiera nie tylko "stnttę na spa· 
lanie·. lecz również stratę surowca na rozpryski
wanie surowca płynnego przy kopulaku podczas 
przenoszenia łyżki odlewniczej od pieca ku for
mie i podczas samego odlewania, następnie stra
tę surowca zawieszonego w żużlu w postaci drob
nych kropelek, wreszcie stratę surowca przy 
czyszczeniu samych odlewów. Rozumie się więc 
samo przez się, że kopulakowi przypisywać nale
ży li tylko "stratę na spaJanie", że więc pod żad
nym warnr>kiem nie wolno przypisywać mu ogól
nej "straty na przeta.pia11ie". 

.Strata na spalanie", a więc strata surowca, 
zależna "od biegu i od urząd:&eń kopulaka", wy
nosi przy przetapianiu zwyczaj n ego surowca le
j arskiego z zawartością manganu oko!o l %, naj
wyżej 1,5%. Wynih to jasno z następujących 
prz,ykłaclów, zaczerpniętych z liteJ'atnry odlewni
czeJ: 

l) Stahl zmd Eisen (r. 1904, :Ni! l) zawiera wy
niki dokładnych badań, poczynionych przez A. 
SuLZER-GRossMANNA w Winterthur, które podaję po
niżej: 

Dodatelc wa-~ l l l l l • l l l pie~ia kg na 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kg 
nabaJ urowca 

Str'?'tana spa-'o 7840 8660 9141 2541307110611 30111 045
1
1 626

1
1422 

lame w proc.J ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' · j ' 1 ' l ' 

Najwyższa "strata na spalanie" wynosiła 
więc 1,626 ?b , a zwłaszcza przy stosunkowo bar
dzo małym namiarze koksu 6 ?ó, co podkreślić 
wypada wyraźnie. _ 

2) \V Giesser.eizeitullg (r. 190b, M 23) znajdu
jemy następujące dane: 

Strata manganu na spalanie wynosi 10-30 % 
" krzemu " " 10- 7 
" węgla " " " około 10: 
Przypuśćmy. że mieszanina surowca zawie

rała 1,5 % mangan u, 2,5% krzemu, 3,5 ~ węgla; 
na pocłstawie danych powyższych łatwo można 
obliczyć. że "strata surowca na spalanie" wynosi 
najwyżej 0,825 ?6 . 

3) Wed-l'ug LEDEBUHA (Handbuch der Ei sen 
giesserei, r. 1892, str. 146) zawierał surowiec przed 
przetopieniem 2,3°/0 krzemu, 2% manganu, 3,1% 
węgla; po przetopieniu zawartość krzemu wyno
siła: 2,42%, manganu 1,09%, węgla 3,33%, a więc 
strata 0,91-0,35=0,56%. Przy obliczaniu straty 
żelaza (Fe) na spalanie z zawartości tlenku żela
za w zużlu powinniśmy uwzględniać tlenek żela
za, pochodząp,y z popiołu koksu, z wapieni a, z 
wyprawy pieca i ze rdzy stosowanego surowca. 
Można przyjąć, że strata żelaza przy przetapia
niu surowca czystego bez rdzy wynosi około 
0,50fo. Dodajmy tę stratę żelaza . do straty man
ganu. krzemu i węgla w przykładach 2-im i 3-im, 
a otrzymamy ogólną stratę na spalanie w przy
kładzie drugim 0,825+0,5 = 1,325%, w przykła
dzi e trzecim 0,56+0,5=l,U60fo. 

Takich przykładów można przytoczyć mnó
stwo lecz już te trzy wykazujR, dokładnie, że 
.stra'ta na spalanie" wynosi daleko mniej, . niż 
przyjął H. LtiHMANN w przytoczonym powyżeJ ar
tylmle. 

. strata na spalanie 
Przy obliczamu stosunku: 1 t 

1 
l 

{0SZa {0{SU 

tylko tę właśnie stratę uwzględniać należy. Je
żeli cena surowca jest cztery razy wyższą od ce
ny koksu, to wydatek pieniężny wskutek straty 
surowca 11 a spalanie ma się do kosztów koksu 

w przy kładzie pierwszym jak 3,136: 6 (wapień l kg) 
· lub jak6,504:6( " lOkg) 

w przykładzie drugim jak 4,62:8 
w przyldadzie trzecim jak 3,92:8. 

Widać więc wyraźnie, że koszta k_ol~su , zu
żywanego do przetapiania surowca, ważm~Jszą od
grywają rolę przy piecu kopułowym, mż strata 
surowca na spalanie .. Należy zaznaczyć, ~e cyfry 
powyższe, odnoszące s1~ do koksu, oz1~aczaJą tylko 
koks namiarowy. Jeżeh dodamy do mego koks po-

strata na spalanie . 
czątkowy, to stosunek 

1 
t k k Jesz-{Osz a o su 

cze bardziej oddali się od stosunk'I, obliczonego 
przez H. LtiRli!ANNA. 

Zwrócić jeszcze należy uwagę ~na fakt, że 
surowiec nigdy nie jest zupełnie czysty, lecz za-
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nieczyszczony na powierzchni piaskiem, gliną i 
t. d. Z anieczyszczenia te wynoszą zwyczajnie 
1-2,5 .~. wagi surowca. Wobec tego pojmiemy 
jeszcze ~atwiej. że nie wolno ogólnej straty na 
przetapianie, wynikającej z wykazów biegu od
lewni, kJ:aść na karb kopulaka; nie można -wyma
gać, aby z piaszczystych z anieczyszczeń miał pod
czas przetapiania w kopulaku powstać surowiec; 
alchemia 0becnie już nie popłaca. Mimo to przy
znać trzeba, że kwestya straty surowca na spala
nie jest bardzo ważna, gdyż surowiec stanowi 
g~ów·ny m ateryał odlewniczy; już stosunkowo 
nieznaczne obniżenie straty na spalanie wykazu
je wcale pokaźną oszczędność. Tutaj tylko wy
kazać chcialem, że dążenie odlewników do prze
tapiania surowca zapomocą jak najmniejszego 
namiaru koksu jest zupełnie usprawiedliwivne, że 
między nieoszczędzaniem na koksie a obawą za 
dużej straty na spala nie jest wielka przestrzeń. 

Sądzę, że ud ało mi się dowieść, iż w powy
żej przytoczonym ar ty kule H. LtiRMANN:A stosunek 
st r ata na spalanie 31,48 . . 
- 1 t k l = -14 7 

został my lrne obliczony. 
~ osz a o {SU , 

Nie zadziwi nas więc, że i wniosek, uczyniony 
na podsta wie tego stosunku, jest mylny. Wnio
sek ten brzmi w streszczeni·u, jak następuje: "Na
leży topić szybciej przy silniejszem ciśnieniu po
wietrza, ponieważ wtedy będ7.ie wprawdzie zu
życie koksu większe, ale zato znacznie mniejsza 
strata żel aza i wskutek tego tańsze koszta odle
wów". Wniosek taki jest zupełnie mylny, jak 
t o poniżej wykażę. 

Wobec stosunkowo bardzo dużego zużyci a 
koksu (14.7 :~ )i wysokiej straty surowca na prze · 
tapianie (7,87 %) przyjąć należy jako pewnik , że 
odle wnia, wspomnian a w przy t oczon y m powyżej 
arty kule, wyrabia odlewy o cienkich ścianach, 
względnie odlewy bardzo drobne, i że piec kopu
lowy nie pracuje prawidłowo, gdyż w p:..·zeciw-

1 
nym razie trudno byłoby zrozumieć tak znaczną 
stratę na przetapianie i tak duże zużycie koksu. 
Należy przyjąć jako pewnik, że strata na prze
tapianie w odlewniach, wyrabiających odlewy 
drobne, jest zawsze daleko wy.ższą. niż w odlew
n iach , wyrabiających odlewy o grubych ścianach, 
a w tych ostatnich wyższa, niż przy kopulakach 
w stalowniach, a to nie ~:~ powodu większej stra
ty na spala nie podczas samego procesu topienia, 
lecz z powodu strat na rozpryskiwanie surowca 
płynnego i t. d . Dlatego też należy przyjąć, że 
i w naszym wypadku strata na spalanie przy ko
pulaku odlewniczym jest 1mniejsza, niż przy ko
pulaku w stalowni, chociaż bieg tego ostatniego 
Jest daleko szybszy, niż bieg kopulaka odlewni
czego. Nie możn a więc pod żadnym warunkiem 
twierdzi<\ jakoby wyższa st r ata na przetapianie 
przy kopulaku odlewniczym wynikała z wolniej
szego biegu pieca; tak samo nie można mniejszej 
straty na przetapianie w stalowni przypisywać 
szybkiemu pędzeniu kopulak &. "Szybkie topie-

nie" a "nie oszczędzanie na koksie" są to dwie 
rzeczy, wykluczające się w danych warunkach 
wzajemnie, tak samo jak "szybkie topienie« i 
"obnii\anie straty na spalanie". 

Jeden i ten sarn piec kopulowy przetapia 
szybciej surowiec przy mniejszym a wolniej przy 
większym na miarze kok&u. Np. dobrze zbudo
wany i prawidłowo pędzony kopulak o odpo
wiedniej średnicy przetapia na godzinę około 
6 000 !~g surowca przy namiarze koksu 10%, na
tomiast. 9 000 kg przy namiarze kol~su 6%, jeżeli 
ilość powietrza na jednostkę czasu w obu wypad
kach będzie jednakowa. 

Strata na spalanie będzie jednak przy więk
szym namiarze koksu mniejsza, niż przy mniej
szym namiarze, co stwierdza także następujący 
przy kład, przytoczony w Sttrhl und Eisen (r. 1907, 
M 17) przez prof. OsANNA. Topienia próbne przy 
kopulaku pewnej odlewni wykazały, że przy na
miarze koksu 6-8% strata mangan u na spalanie 
wyn osiła 60% pierwotnej zawartości w surowcu, 
natomiast przy namiarze koksu 15% wynosiła 
ona prawie 0°/0 • Wynika stąd jasno, że można 
prze7. powiększenie namiaru koksu obniżyć wpraw
dzie "stratę na spaJanie", lecz w niezmienionych 
zresztą warunkach wydajność kopulaka zmniejsza 
się, t. j . że topienie odbywa się powolniej. Przy 
danym kopulaku strata na spalanie zależy prze
ważnie od ilości powietrza na jeden kilogram 
koksu (nie uwzględniając dal ej działania żużla). 
Przy danej ilości powietrza topir_·nie będzie od
bywało się szybciej przy zmniejszonym namiarze 
koksu, ale s trata na spalanie będzie większa. W 
odlewniach, w których nie chodzi o bardzo silne 
przegrzanie surowca p.J'ynnego, ale o clużą wy
dajnoś0 na godzinę, większa strata na spalanie 
ma mniejsze znaczenie wobec tego, że wskutek 
dużej wydajnośei pieca · zyskamy na czasie i że 
wydajność formierzy wzrasta. 

Na podstawie powyższych wywodów orzec 
można, że przy piecach kopulowych nie wolno 
zaznaczać zbyt silnie niekorzystnego wpływu stra
ty na spalanie, ale że dążenie do jak najmniej
szego zużywania koksu przy kopulak:1.ch jest zu
pełnie usprawiedliwione. 

Przez powiększenie namiaru koksu w celu 
zmniejszenia ogólnej straty na przetapianie nie 
osiągniemy ostatecznie korzyści. Nie pozostaje 
nic innego, jak w inny sposób starać się przeciw
działać skutkom dużej straty na przetapianie; a 
więc wydobywać skrzętnie rozpryskane kropelki 
surowca z piasku, z żużla i z gruzu odlewni i 
czyszczarni (pucerni); następnie zappmocą od
powiednich topników dążyć do otrzymania jak 
najbardziej ciepłego żużla tak, aby zatrzymywał 
pn jak najmniej kropelek surowca. 

N areszcie powinniśmy przetapiać surowiec, 
odlewany przy wielkim piecu, nie do form z pias
ku, lecz do wlewnic s.urowcowych. 

\V odlewniach, których kierownictwo po-
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"wierzone jest odpowi ednio wy l<ształconym tech- złam u gęsi surowcowych, lecz na podstrtwie analizy 
nikon:, w _któ ~·ych mieszaniny surowe:: nie usku- 1 chemicznej, ś rode_k ostatni nie sprawi napewno 
teczm a się, Jak zwykle, na podstawi e wyglądu żadnych trudności. Jerzy Buzek. 

łr~j~kt przg,isiw dla r~i~ttmikiw z~ wz1ł~jw na 
przy wyk~!ywa]truiw rob~t 

W myśl § 29-go przep1sow prowadzenia ro- wykonania k tóregokolwiek z przepisow ostrożno
bót górniczych ze względu na ich bezpieczeń- ści , wówczas obowiązany jest zawi adomić o tern 
stwo*) właściciel e k opall'l lub ich pełnomocnicy najbliższą swoją zwierzchność. 
obowiązani są uktadać i wywie<:zać w miejscach § 4. R obotnicy dośw i adczeni powinni pil
widoezny c h swoich kopalń p rzepisy, dotyczące nować nowicyuszów i dawać im wskazówki, do
t rybu wykonyw an ia i bezpieczeństwa rob()t; prze- tyczące bezpie~znego prowadzenia robót. 
p isy te vod legają uprzedn iemu r ozpatrze niu i za- § 5. Każdy robotnik, o il e zauważy niebez
twierdzeniu przez inżyniera okręgowego . vVszyst- pieczeństwo, grożące lud ziom lub kopalni, powi
kie artykuły pomienianych p rzepisów, dotyczące nien natychmiast zawiadomić o tem swoich ko le
obowiązków robotników, pr;winny być wymien-ia- 1

1 

gów oraz naj bliższą zwierzchność, a jeżeli jest 
ne. w oddzielnych ogłoszen i ach, wy1vieszanych w możliw e, to- i usunąć niebezpieczeństwo. Każdy 
miejscach widocznych, oraz umieszczane w wy- ~ robotnik obowiązany jest natychmiast za,Yiado
dawanych ro botnikom książkach zarobkowych. mić uajbliższą zwierzcbnośt; o zauważonych nie
Robotnicy, nie umi ejący czytać, powinni być ob - dok-tadnościach w przewodach i kablach elek
znajm i ttni z tym i przepisami przez osoby tech- trycznych j ak również w podporach, na których 
nicznego dozoru kopalnianego zapomocą wyjaś- są one zawieszon e. 
n ień slownych. § 6. 1/o botnicy z jedn ej zmiany obowiązani 

~e względu na znaczną liczbę okręgów gór- sąa.lbo bezpośredn io alboprzez sztygar ów, majstrów 
niczych w Królestwie Polskien r or ::tz na częste i dozorców zawiadamiać robot ników z drugiej 
zmia ny granic okręgów uzn ano za pożądane mo- z-miany o wszelkich niebez]Jieczeństwach i t rud
ż liwe ujednostajnienie pomienianych przepisów nośc i ac h r oboty. 
we wszystkich okręgach . Pracę tę wykonała § 7. Każdy robotnik obowiązany jest za
sekcya techniczna utworzonej w końcu r.1907-go meldować natychmiast najbliższej swojej zwierzch
komisy i, mającej na celu obmyśl en i e środków d la ności o zaszłym z nim wypadku nieszczęśliwym; 
zmn iejszenia li czby wypadków nieszczęśliwych w razie wypadku ciężkiego pow i nien dokoni!Ć to 
w zagłębiu Dąbrowskiem; pomieniona sekcya za- starszy robn tn ik lub kolega poszkodowanego. 
prosiła do udziału w praey techników górniczych § 8. Zabrania się psucie przyborów, ochra
w zagłębiu Dąbrowskiem , poczem projekt prze- niających zdrowie i bezpieczeństwo robotników, 
pisów rozpatrzony i przyjęty byj przez przyto- jak również wszelkich urządzeń kopalnianye:h. 
czoną powyżej komisyę, do skład n której należą W razie zauważenia uszkodzeń w pomienianych 
trzej m iejscowi i nżynierowie okręgowi. Poniżej urządzen iach robot11ik powinien zrtwiadomić o 
przytacza si ę pomieniony projekt w tłumaczeniu tem swoją zwierzchność. 
na język polski. § 9. Robotnik n ie powin ien oddalać się z 

. • . . miejsca wyznaczonej mu r oboty, o ile nie jest to 
l. Przeptsy dla wszystktch robotntkow. dla niego koniecznem lub 0 ile nie ma na to po-

§ l. Każdy robotnik powinien znać i prze- lecenia od swojej z .wierzchności. Robotnikom p~ 
strzegać dotyczące go przepisy a w r azie niero- stronnym zabrania się wchodzenie do kotłowm, 
zumienia ich obowiązany jest prosić najbliższą izb maszynowych, elektrown i, warsztatów, stacyi 
swoją zwierzchność o wyjaśnien ie. ładunkowej i t. p. jak również chodzenie bez po-

§ 2. Każdy r obotnik obowiązany jest slu- trzeby po obcych przodkach. 
chać rozporządzeń osób, należących do zarządu § 10. Z abr an ia się dotykanie przewodów, 
kopalni, oraz mianowanych przez tenże zarząd kabli i urządzeń elektrycznych , znajdowanie się 
starszy ch robot ników; ci ostatni, oddalając się w ich pobliżu j ak również wieszanie na nich lamp 
czasowo, powinni zostawiać zastępców. i innych j ak ichkolwiek przedmiotów. 

§ 3. Jeżeli robotnik nie jest w możności § 11. Z abrania się spanie w robotach pod-

* l Zbiór praw i rozporządzeń Rza"du. r. 1908, dział l . ::... 150, 
art. 1266. 

ziemnych jak również i na powierzchni w obrę
bie kopalni. 

§ 12. Zabd~ia si ę chodzenie pod ziemią bez 
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ampy i każdy robotnik, zjeżdżający na dół, po- jeżdżania powinni przestrzegać wskazówki dozar-
winien mieć przy sobie zapałki. cy dyżurnego i >~ygnalisty. . 

§ 13. Zab rania się u.żywanie do lamp górni- § 26. Robotnicy, znajdujący się w klatce, 
czych olejów m.ineralnych albo nafty iak również powinni zachowywać się spokojnie, nie zmieniać 
dodawanie ich do oleju roślinnego. miejsc, nie wychylać się poza klatkę, nie otwie-

§ 14. Zabran ia się wieszanie lamp p od obu- rać drzwi klatki , nie palić tytoniu, nie zapalać 
dową drzewną robót podziemnych. Robotnicy lamp, nie brać z sobą przedmiotów, zajmujących 
powinni obchodzić się ostrożnie z ogniem, nie dużo miejsca, a przedmioty ostre ochraniać, aby 
wchodzi ć z ogniem otwartym i nie palić tyto - nie skaleczyJ'y kogo. 
niu w tych miejscach, gdzie jest to wzbronione. § 27. Do klatki nie może wchodzić więk-

§ 15. Zabran ia się wchodzen ie samowolne sza liczba robot ników od tej, j aka wymieniona 
do tych miejsc, w których lampy gasną. Pod- jest na tablicach przy szybach; zabrania się suro
czas pracy w miejscach, w których daje zauwa- wo wchodzenie do kl atki bez pozwolenia sygna
żyć się lub przewiduje się wydzielenie kwasu listy oraz wychodzenie z klatki wcześniej, zanim 
węglowego (powietrza trującego) obowiązującero siądzie ona na podchwytach. 
jest stoaowanie lamp olejnych, ponieważ lampy § 28. Robo tn icy, oczekujący na zjazd lub 
acetylenowe w powietrzu trującem nie gasną i wyjazd, nie powinni tł'oczyć się u klatek, lecz 
nie ostrzegaj ą tym sposobem o grożącero niebez- oczekiwać spokojnie swojej kolei w przeznaczo-
pieczeństwie. nych w tym celu miejscach. 

§ 16. Zabran ia się robotnikom przechowy- § 29. Nikt z robotników, oprócz sygnalisty, 
wanie na dole lamp i materyarów do oświetle nia. [ nie ma prawa, zal eżn ie od swego uzn an ia, dawać 

§ 17. Nikt z robotników nie ma prawa sa- sygnału ani zmuszać sygnalisty do da.wania sy
mowolnie zmi en iać kierunku prądu powietrza; gnału. 
podczas przechodzenia robotnicy powinni zamy- § 30. W razie pożaru, wybuchu gazów, 
kać d rzwi tam z wyjątkiem wypadków, w któ- przerwania się wody, kurzawki lub gazów trują
rych stosownie do n.apisu lub znaku drzwi po - cych i t. p . nies:1.część robotnicy, ratując się, mo
winny być otwarte. g;~ korzystać ze wszystkich istniejących na ko-

§ 18. Z a brania się wchodzenie samowolne palni urządzeń, przyborów i wyjść. 
do miejsc zamkniętych lub zagrodzonych oraz do § 31. Robotnicy, przeznaczeni du bielenia 
tych, wejście do których grozi niebezpieczeń- wapnem, obowiązani są nakładać okulary ochron
stwem, jak równ ież qhodzenie po pochylniach i ne, które wydają im się przez zarząd kopalni . 
szybach pochyłych , po których odbywa się prze- § 32. Zabr an ia się wszystkim robotnikom 
wóz; zabrania s i ę również przechodzenie przez samowolne zajmowanie się jakąkolwiek robotą na 
oddziały wyciągowe szybów, szybików ślepych i dole i na powierzchni jak równiei. pojedyncze 
wyciągów . zjeżdżanie i chodzenie po robotach podziemnych. 

§ 19. Zabran ia się bezwzględnie j eżdżen ie ~ 33. Zabrania się wszelkie zanieczyszcza-
na hakach lin, w klatkach na szybikach ślepych nie robót a potrzeby naturalne powinny być do
i wyciągach, w wozach na pochylniach. na konywane w przeznaczonych w tym celu miej
buforach i spinkach wozów, oraz spuszczanie się scacb. 
na rękach po linie; korzystanie dla ruchu, zjeż- II . Przepisy ostrożności dla robotników przy 
dżania i podnoszenia się z j akichkolwiek przy-
rządów lub przyborów p 0 zwal;:t, się tylko za oso b- obchodzeniu się z wszelkiego rodzaju wycią-
nem pozwoleniem zarządu kopalni. gami i urządzeniami dźwigowemi. 

§ 20. Robotnicy mogą ~jeżdżać i wyjeżellać ~ l. Robotnicy, przeznaczeni do obsługi i 
tylko szybami, przeznaczonymi w tym celu przez dozoru nad urządzeniami wyciągo>1·emi, powinni . 
z arząd !~opalni. czuw:ać, żeby drzwi i kraty, prowadzące do wy-

§ 21. ·Podczas chodzenia po drabinach ro- ciągow, były zawsze zamkn ięte dotąd, dopóki 
botnicy obowiązani są przywiązywać posiadane klatka nie znajduje się na jednym poziomie z 
przez nich narzędzia w ten sposób, żeby nie podłogą. Otwierać drzwi i kraty w celu UZ'Jska
mogły one upaść; obuwie drewniane powinno być nia połączenia z wyciągiem można wówczas tył
mocno przywiązane do nóg. ko, gdy dno klatki stanie trwale nar ówni z pod-

§ 22. Zabrania się siedzenie w chodnikach, , logą. Drzwi klatek, służących do z i eżdżania i 
w których odbywa się przewóz. wyjeżdżania ludzi , powinny być podczas ruchu 

§ 23. Z abrania się chodzenie i przechodze- zamknięte. 
nie przez tory kolejowe z wyjątkiem m iejsc, § 2. Robotnicy, przeznaczeni do obsługi 
przeznaczonych do przechodzenia. urz'ądzeń wyciągowych, obowiązani są możliwie 

§ 24. Wchodzenie na kop!lJnię na powierzch- częściej sprawdzać dokładność służących do wy
nię i wychodzenie z niej dozwala się tylko przez ciągu łańcuchów, pasów, lin oraz wszystki ch czę
wejścia, wskazane przez zarząd kopalni. · ści, które służą do przymocowywania ładunków, 

§ 25 . Robotnicy podczas zjeżdżania i wy- jak również pra.widłowość działan ia przyrządów 
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wy~ączających, spadochronów i innych urządzeń 
ochronr.ych. O zauważonych niedokładnościach, 
których robotnik sam nie może natychmiast usu
nąć, powinien on natychmiast zameldować naj
bliższemu swojemu zwierzchnikowi i w razie naj-

podnoszeniu i opuszczaniu ciężarów należy usta
nawiać obowiązkową sygnalizacyę albo okrzyk 
ostrzegający. 

III. Przepisy dla górników. 
mniejszego niebezpieczeństwa nie pozwolić na § l. Starszy górnik, jako kierownik robót 
korzystanie z 11rządzeni a wyciągowego do czasu w_ swoim przodku, powinien _c z u wać. nad b e ~
zupełnego naprawienia go. p1eczeństwem pracuJących z mm ludz1; wszelkie 

~ 3. Szczególną uwagę należy zwracać na jego wskazania, dotyczące środków ostrożno ś ci i 
trwa~ość haków, klamer, zawias i wogóle wszel- prawidłowości robó t, powinny być bezwzględnie 
kich części, zapomocą których dokonuje się przy- wypełniane przez wszystkich pracujących w jego 
mocowywanie ~adunków do służących dla wycią- przodku robotników; o niewypełnieniu jego wska
gania ~ańcuchów, lin, pasów i t. p., jak również l zań stars~y .górn_ik pow_inie~ natych;n~ast zamel
tJa ko~a w ech w_ytowe, wszystkie części ruchome dować naJ bhższeJ sWOJeJ zw1erzchnosC1. 
hamulca, korby, kołowrót i t. d. Wszystkie czę· ~ 2. Starszy górnik czuwa, żeby wszelkie 
ści zuż:yte albo_ przedstawi~jące rJ~ebezpie_czeństwo polecenia zwierzchności by~y wykonywane przez 
przy dalszem ICh używamu powlllny byc natych- podw~adnych mu robotników i odpowiada oso
miast _zmienione na nowe i doprowadzone do na- biście za niewykonanie ich w swoim czasie. 
leżytego porządku. § 3. Starszy górn ik obowiązany jest znać 

§ 4. ·wszelkie roboty pod klatką, wymiana 1 kierunek prądu powietrza, zasilającego jego przo
lin lub ~ańeuchów jak również wszelkiego rodza- 1 dek. 
ju naprawy mogą być wykonywane wówczas ty l- 1 ~ 4. Starszy górnik powinien czuwać, %. eby 
ko, gdy klatka jest wyładowana i trwale unieru- te miejsca (tak w samym filarze jak i w chodni
chorniona a przekladnie, poruszające wyciąg, są ku odbudowy, prowadzącym do jego filaru), w 
roz~ączone z silnikiem lub silnik nie jest w ruchu. których węgiel lub skala nie są dość mocne, by~y 

~ 5. Robotnicy, przeznaczeni do obsługi oberwane i, o ile zachodzi tego potrzeba, należy
urządzeń wyciągowych, nie powinni dopuszczać cie zabudowane. 
do nich osób postronnych. § 5. Po strzałach starszy górnik przede-

§ 6. Przy użyciu urządzeń, zaopatrzony~h wszystkiem obo>'tiąz?ny jest razem z inllymi gór
w przyrządy wech wyto we', należy czuwać, żeby nikami starann ie obejrzeć strop i ściany roboty 
przed rozpoczęciem wyciągania piesek leżal na i wszystkie miejsca nie dość . mocne oberwać za
kole wechwytowem. pomocą kilofów, drągów i t. p. Podczas nbry-

~ 7. Przed· rozpoczęciem podnoszenia lub wania w przodku mogą znajdować się tylko gór
opuszczania ciężarów za pomocą żórawi, kolowro- nicy, zatrudnieni przy tej roboeie; starszy górnik 
tów i t. p. urządzeń dźwigowych robotnicy, wpra- powinien pilnie przestrzegać, żeby wszyscy po
wiający w ruch pomieniane urządzenia, powinni zostali robotnicy znajdowali się wówczas poza 
przekonać się, że ani pod urządzeniami dźwigo- filarem. 
wemi ani w pobliżu nich nie ~'majdują się ludzie. § 6. Po oberwaniu miejsc s~abych górnicy 
Zabrania się stanie i wykonywani ej a kichkol wiek pod przewad nictwern starszego górnika po win ni 
robót pod parłnoszonymi lub opuszczanymi cię- przystąpić do należytego obudowania przodka; o 
żarami. Jeżeli w wypadkach wyjątkowych oka- ile w danej chwili niemożliwem jest wzniesienie 
że się koniecznem dokonanie poprawienia urzą- budynku stalego, to przodek należy zc..bezpieczyć 
dzenia dźwigowego wówczas. gdy na niem wisi. budynkiem czasowym (lo·ejcami, stemplami stra
ciężar, należy podstawić pod niego t rwale pod- conymi, sztrabami i t. p.). Przy obudowie filarów 
pory. należy zwracać s:r.czególną uwagę: l ) żeby piętro 

§ 8. Przy opuszczaniu ciężarów robotnicy i ściany wdzierki, dopóki niema miejsca dla ka
powinni stać w ten sposób, żeby nie mogli by ć py, byly należycie zabudowane zapomocą stempli 
uderzeni przez obracające się korby urządzenia czasowych z krejcami, sztrabami i t. p.; 2) żeby 
dźwigowego lub uledz wypadkowi w razie ze- po strzałach stary budynek by~ starannie obej
rwania się Jańcucha albo liny. Robotnik, stojący rzany i żeby wybite lub przesunięte stemple, ka
przy hamulcu, powinien osłabiać go w celu opusz· py i t . p. były za~ożone w dawne miejsca; 3) że
czenia ciężaru nie wcześniej, dopóki robotnicy by ostatnia kapa ,by~a odlegla od przedniej ś cia
nie odejdą na dostateczną odległość. Podczas ny filara nie dalej jak na l - 2 metry; 4) żeby 
podnoszenia i opuszczania ciężarów zabrania się kapy popr·zeczne (ryszpy) szczelnie przylegały 
kierowanie ich rękami: do tego celu s~użą drągi do stempli bocznych (te ostatnie powinny stać w 
i haki. Podczas podnoszenia przedmiotów na jednej linii) i były wzmocnione przynajmniej 
platformy na legarach robotnicy powinni znaj - dwiema podporami; 5) żeby stawianie organów 
dować się z przodu przedmiotu i tylko dwaj mo- by~o rozpoczęte i skończone wcześniej, nim na
gą znajdować się z boków w celu kierowania i stąpi ciśnienie na filarze. 
podtrzymywania podnoszonego przedmiotu. Przy § 7. Górnicy nie powinni wpuszczać po-
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mocników (ładowaczy. od pychaczy, karowaczy i 
t. p.) do niezabudowanych miejsc przodka; węgiel 
lub nagromadzoną w przodku po strzał"ach skalę 
o-órnicy sami i.:Jez udziału ladowaczy powinni od
~zucić podczas zaJdadania budynku. 

§ 8. Przy pogłębianiu szybów i szybików 
ślepych starszy górnik powinien szczególnie pil
nie przestrzegać: l) ~eby każdorazowo przed sti·za
łami kibel był podmeslOny na dostateczną odle
głość od Jna szybu; 2) żeby po strzałach był do
kładnie zrewidowany budynek szybowy. pomosty, 
przegrody (przy te m budynek i pomosty powinn y 
być, gdzie zachodzi tego potrzeba, natychmias t 
popraw_ion_e i starann_ie oc~yszcz?ne z_ kawa~k~~ 
skały, ]alne tan~ Z~laJ~lowałyby s_1ę), ki~rowmln 1 

drabiny (szczegolme oolna drabina Wisząca); 3) 
żeby opuszczanie materyalów do budynku i wo
o-óle większych przedmiotów szybem oraz podno
~zenie i ch odbywało się pod bezpośrednim dozo-
1·em starszego górnika, o ile do czynności tej 
nie była mianowana specyalna osoba; należy 
przytern zwra_cać szczególną uwagę na trwałość 
przymocowama opuszczanego lub podnoszonego 
przedmiotu do liny. 

~ 9. Przy biciu szybów i szybików ślepych 
z dołu do góry starszy górnik powi nien czuwać: 
l) żeby robotnicy stali na t-rwałym pomoście, 
umocowanym na zastrz&łach , wpuszczonych w 
gniazda; 2) żeby miejsce, do którego zrzuca się 
skala, było mocno ogrodzone; 3) żeby przed zrzu
caniem skały na dół ładowacze by li w s\voim 
czasie uprzedzeni o tem. 

§ 10. W cizierkę na filarach nale;.y robić 
możliwie najwęziej, żeby prędzej obnażyć piętro 
i Z fLbudować kapami i stemplami; wch od zenie do 
przodka w czasie wdzierki dozwala się wówczas 
tylko, gdy 'Y przodku niema zupełnie dymu. 

§ 11. Sciany na filarach powinny być mo
żliwie równe i wszelkie występy wi szące powin
ny być albo oberwane albo wzmocnione podpo
rami . Wszyscy górnicy powinn i podczas pracy 
mieć na glowie twarde czapki skórzane ustano
wionego wzoru.*) 

~ ]2. Górnicy powinni zwracać uwagę na 
to, żeby kupa węgla lub skały, z której dokonu
je się ładowanie, była skopywana tak, żeby skar
pa j ej miała niewielkie n achylenie i nie groziła 
raptownem zawaleniem się kupy. Przy biciu 
chodników górnicy powinni przestrzegać, żeby 
przestrzeń wolna pomiędzy kupą węgla lub ska
ły a stropem chodnika była nie mniejszą od 1 
metra. 

§ 13. Przy biciu chodmków pochyłych z 
góry na dół górnicy powinni sami zakładać w 
pobliżu przodka trwały budynek oporowy lub 
przegrodę w celu ochrony pracujących w przod-

*) O ile środek ten , zalecony przez komisyę , m"'ji\CI\ n a 
celu zmniejszenie liczby w.vpadków nieszczęśliwych w zagłębiu 
Dąbrowskiem, będzie zastosowany przez zarząd k opalni. 

ku robotników przed mogącymi stoczyć si ę na 
dół wozami; w miarę posuwa nia się przodka ten 
budynek lub pr!!.egroda powinna być przesuwa na 
t ak, żeby była w d ostatecznie blizkiej odległości 
od przodka. 

§ 14. Podczas nieobecności dozorcy zabra
nia się zawalanie piętra i wyjmowanie budynku 
na filaraeh. 

§ 15. Przed wyjmowaniem budynku należy 
wynieść z filaru szyny, blachy, węgiel, narzędzia 
i t . p., żeby !JO usunięciu budynku nie było po
t rzeby wchodzić do filaru. 

§ 16. Przy wybijaniu stempli młotami gór
nicy powinn i używać hosaki . 

§ 17. Zabrania si ę przechodzenie przez fila
ry po wyjęciu z nich budynku. 

§ 18. W tych przodkach, w których robo
ta idzie na trzy albo cztery zmiany, górnicy po
winn i zmieniać się w samym przodku. 

IV. Przepisy dla górników i budowaczy, doty
czące budynku w robotach podziemnych. 

§ 1. Miary na poszczególne części budynkn 
należy brać dokładnie, aby potem nie potrzeba 
było nadstaw i ać klinami, jeżeli drzewo okaże się 
za krótkie. 

§ 2. Przy robocie z drabiny należy ustawić 
ją mocno w wyrobionych w spodku gniazdach. 

§ 3. Przy zabijaniu d rzewa należy zwracać 
uwagę na dokładne umocowanie toporów, kilo
fów i t. p . m>. uchwytkach. Zabran ia sie zakła
danie narzędzi za kapy i zabijanie ich w budy
nek. 

§ 4. Kapy powinny składać się z całkowi 
tych kawałków drzewa; j6lżeli kapy wpuszczone 
są w gniazda i zaklinowane, to zawody powinny 
mieć kierunek od przodka i w takim razie za
brania się ociosywanie końców kap. 

§ 5. N aj większa odległość pomiędzy kapa
mi nie powinna przenosić miary, wskazanej w 
każdym wypadku poszczególnym przez naj bliższą 
zwierzchność kopalnianą. Przestrzeń pomiędzy' 
kapami i piętrem powinna być założona zrzyna
mi, ściśle przylegającymi do stropu wyrobiska; 
osobn e zagłębienia w stropie powinny być sta
rannie zapełnione kawałkami drzewa; przy sŁa
bych ścianach należy obijać je latami albo starem 
drzeweru.. 

§ 6. Stemple, podpory, sztr aby' należy usta- -
wiać w wyrobionych w spodku gn iazdach a w 
razie miękkiego gruntu na podkładach; stemple 
powinny być narąbane na końcach i mocno pod
bite pod kapy. 

§ 7. Zamiast stempla zgiętego lub złamane
go należy natychmiast postawić obok niego no- · 
wy; to samo dotyczy kap. 

§ 8. Przy wymianie starych stempli kapę na
leży podtrzymać stemplami czasowymi. 

§ 9. Stemple na chodnikach należy umiesz
czać równolegle do osi chodnika. 

l 
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§ 10. Jeżeli roboty p r zy urządzan-iu i na- lamp zapalonych; w pobliżu skrzyń nie należy 
prawie szybów ~ub szybików ś l epych wypadnie wieszać odzieży, urządzać ławek dla odpoczynku, 
wykonywać, stOJąC na czasowych wązkich pomos- przygotowywaci patrony lu'u ·tutki dla nabijania 
tach lub dachu klatki, to zatrudnieni przy tern dziur. 
robotnicy powinni uprzednio zapomocą mocnych § 5. Przy wyjmowaniu materyałów wybu
pasów i linek przymocowywać się (podwieszać chowych ze skrzyń i wkładaniu ich do skrzyń 
się) do belek, rozpór szybowych i t . p . albo do jak równ i eż podczas przygotowywania patronów 
liny szybo"ej. D la otrzymania pasów i linek należy trzymać lampę z boku możliwie dalej od 
robotnicy powinn i udawać się do sztygara. nich. Surowo zabrania się palenie tytoniu pod-

§ 11. · Przy prowadzeniu robót w pobliżu czas przygotowywania patronów. nabijania i za
uskoków należy zwracać szczególną uwagę na pałania dziur i wogóle podczas wszelkich czynno
dokładne zabudowanie piętra i ścian, chociażby ści z materyaJami wybuchowymi. 
na pozór wydawały się one zupełnie mocne. l § 6. Do nabijania i zabijania dziur górnicy 

§ 12. Przy zakładaniu lub wymianie budyn- obowiązani ~ą używać wyłącznie palki drewniane; 
ku w miejscach, gdzie przeprowadzone są kable używan ie J..l&łek żelaznych surowo zabrania się. 
elektryczne, należy przed prz_vstąpien iem do bu- Do zabijania dziur należy używać wyłącznie ska
dowania zdjąć je ostrożnie oraz przedsięwziąć ły, nie mogące dawać iskier. .N ie należy nigdy 
wszelkie środki ostrożności, żeby nie uszkodzić umieszczać lamp pod albo nad nabijaną dziurą 
kabli ostrem narzędziem. Roboty te powinny lecz z boku od niej . Do umocowywania kapiszo
być wykonywane podług oso bnych wskazówek za- nów na lontach należy obowiązkowo używać 
rządu kopalni. O mającem nastąpić zdjęciu prze- specyalne szczypce. 
wodów z budynku należy zawczasu zameldować ~ 7. Jeżeli przodek, w którym mają być 
najbliższej zwierzchności. i:lane 'strzały, znajduje się w pobliżu innych ro-
V. Przepisy obchodzenia się z materyałami bót ~ obbel'dwa~e skćutkieil?-ds~rzaló1w l~awal'ki s

1
ka

1
l.r 

b h · moo·1.y y os1ęgną znaJ UJącyc 1 s1ę tam ue z1 
wy ue owym t. lub"' też wskutek wstrząśnienia powietrza w robo-

§ l. Przy otrzymywaniu materyalów wy- ci e sąsiedniej mogł'y by oberwać się i spaść rap· 
buchowych górnicy nie powinn i tłoczyć się u townie kawałki skały, wówczas przed przystą
wejśeia do magazynu, stać z lampami zapaloneroi pieniem do zapalania lontów górnicy powinni 
i palić tytoń; górnicy powinni wchodzić do ma- uprzedzić słownie ludzi. znaj dujących się w tam
gazy nu pojedynczo, otrzymane materyały wlda- tych robotach, żeby schronili się w miejsce bez
dać natychmiast do torb i zaraz udawać się do miej- pieczne. Ostrożność tę należy zachowywać i w 
sca roboty; zabrania się surowo pozost awianie tym wypadku, jeżeli dany przodek znajduje się 
gdziek olwiek po drodze chociażby na najkrótszy blizko do przebicia z innemi robotami, w których 
czas materyalów wybuchowych i kapiszonów. znajdują się lub mogą znajdować się ludzie. 
Przy przechodzeniu przez miejsca lub roboty pod- § 8. Wszelkie resztki materyalów wybu
ziernne z nizk<~z temperaturą dl a. uch ronienia dy- chowych powinny być usunięte z przodka przed 
narnitu od zamarzania górnicy powinni nosić go zapaleniem dziur. 
pod odzieżą możliwie bliżej ciała. § 9. Przy ]Jogł'ębianiu szybów i biciu szy· 

§ 2. Górnicy nie powinni brac materyalów bików ślepych dł'ugość lontów powinna wynosić 
wybuchowych więcej, niż mogą zużyć ich w przynajmniej 2 metry: lonty powinny być przed
przeciągu jednej zmiany. Niezużyte materyaly tern dokładnie obejrzane przez starszego górnika. 
wybuchowe po skol'JCzeniu i:lniówki powinny być § 10. Po zapaleniu lontów wszyscy robotni
zwrócone do magazynu i oddane magazynierowi. cy powinni wyjść z przodka i rozstawić się w 
Najsurowiej zabrania się wynoszenie materyałów należytej od niego odległości (przytem tak, żeby 
wybuchowych z kopalni. wszystkie wejścia do przodka był'y obstawione), 

§ 3. Surowo zabrania się wkładanie do torb obwołać głośnymi okrzykami liczbę zapalonych 
kapiszonów i innych przedmiotów razem z ma- dziur, nie d()puszczać nikogo do przodka, w k tó
teryalami wybuchowymi. Jeden górnik nie może l rym mają odejść strzały i nie ruszać się z miej 
nieść przy sobie więcej nad 12 funtów materya· sca do czasu wybuchu ostatniej dziury. Liczyć 
łów wybuchowych. wystrzały powinni starsi gó rnicy. 

§ 4. W pobliżu przodka materyaly wybu- ~ 11. Zabrania się wchodzenie do przodka 
chowe powinny być złożone do osobnych skrzyń przed upływem 10 minut po wystrzeleniu osta
drewnianych; skrzynie powinny być zamykan e na tniej dziury; jeżeli zaś niema pewności, że wszyst
kł'ódkę i klucz powinien być przechowywany u kie nabite dziury odstrzeliły, w takim r azie na
starszegn górnika. Z abrania się przechowywanie leży poczekać przynajmniej 20 minut po ostatnim 
w tych skrzyniach jakichkolwiek narzędzi lub wystrzale. 
przedmiotów; kapiszony powinny być przecho- § 12. Surowo zabrania się odwiertywanie 
wywane osobno. Nad skrzyniami z materyalami lub wyjmowanie nabojów z dziur, które nie od
wybuchowymi surowo zabrania się umieszczanie l strzeliły, jak ró wnież dalsze pogłęb ianie dziur, 

l 
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które nie odstrzeliły w zupełności; w takich wy
padkach górn icy, 11ie przedsiębioJ:ąc niczego sa
mi, powinni przerwać wszelką robo tę w przodku 
i natychmiast zwrócić się do dozorcy o wska
zówki. 

VI. Przepisy dla ładowaczy, karowaczy, od
pychaczy, spinaczy i woźniców. 

§ l. Zabrani a się ładowaczom i karowaczom 
w ch od zenie do przooka pociczas obrywania i zn aj
dowanie się kiedykolwiek w niezabudowanych 
miejscach przodka. 

§ 2. Z abrania się ładowanie zbyt wielkich 
kawałów kamienia lub węgla i podbieranie ka
mienia lub węgla z pod drabin lub z pod kup 
węgla; kupy k amienia lub węgla należy od cza
su do czasu skopywać tak, żeby skarpy nie mia
ły zbyt dużego upadu, grożącego zawaleniem się 
kupy. Ładowacze podczas r oboty powinni uwa
żać, żeby nie uderzyć itlnych robotników, znaj
dujących się w przodku. W czasie łado wania 
wózka lub kibla lampa powinna być tak umiesz
czona, żeby cał·y wózek lub kibel był oświetlony 
z góry. Wszyscy ładowacze powinni nosić na 
głowie czapki skórzane.*) 

§ 3. Przy pogłębianiu szybów ładowacze 
obowiązani są starannie oglądać dno kibla i nie 
powinni załadowywać kibla do samego wierzchu; 
odległość pomiędzy ładunkiem i brzegiem gór
nym kibla powinna wynosić przynajmniej 10 cen
tymetrów. Przy zabudowywaniu szybów kamie
niem, cegłą lub betonem kibel z otwierającem s i ę 
dnem powinien być każdorazowo dokładnie opróż
niony i przed podniesieniem próżnego kibla dno 
jego powinno być mocno zamknięte. 

~ 4. N a p ochy l n i ach z przeciwwagą, obsłu
gujących kilka filarów lub chodników, ładowa
cze i odpychacze powinni trzymać bary erę. znaj
dującą się na przecięciu każdego chodnika z p o
chylnią, zamkniętą. Otwierać tę baryerę można 
tylko dla przejazdu wózka z chodnika na pochyl
nię lub z pochylni na chodnik. Oprócz tego ła
dowacze i odpychacze powinni po wyjściu próż
nego wózka na płytę przed odczepieniem liny 
od wózka zamykać baryerę, znajdującą się na 
brzegu płyty, gdzie zaczynają się szyny pochyl
niane. Baryerę tę można otwierać dopiero po 
przyczepien iu liny do wózka naładowanego. 

§ 5. Ładowacze, odpy chacze i woźnicy przy 
ruchu wózków lub pociągów powinni umieszczać 
swoje lampy tak, żeby światło od niej widzialne 
było dla ludzi, idących naprzeciw. Zauważyw
szy przed sobą ludzi, powinni oni zwalniać bie a
i nawoływaniem ostrzegać ludzi. 

0 

· § 6. Przy ruchu kilku jeden za drugim 
wózków lub pociągów odległość pomiędzy nimi 

* l o u~ ś rodek ten. z a leco n y przez komisyę, mająca, na 
celu zmniej szenie licz by wypadków nieszczęśliwych w za,~łębiu 
Dąbrow•kiem. będzie za,stosowany przez zarząd kopalni. " 

powinna wynosić na drogach p0ziomych przy
najmniej 10 metrów a na drogach pochyłych 
przynajmniej 35 mt>ti·ów. 

§ 7. N a drogach pochyłych, po których 
wozy idą same, ładowacze i odpychacze powinni 
hamować wozy zapomocą drążków hamulcowych; 
dla ot rzyman ia tych drążków ładowacze i odpy
chacze powinni udawać się do dozorcy. W ra
zie zatrzymania wózka na takiej drodze należy 
podłożyć klin (podkładkę) pod koła wózka, żeby 
nie mógł on stoezyć się, przyczem nie można 
zostawiać wózka bez dozoru; przy wyjmowaniu 
klina (podkładki) należy znajdować się z boku 

·wózka. 
~ 8. Przy przewozie po drogach pochyłych 

zabrania si ę surowo ładowaczom i odpychaczom 
iść przed wozem. 

§ 9. Odpychacze, ładowacze i wożnicy, zbli
żając się z wozem lub z pociągiem do ehodni
ków bocznych lub krzyżujący ch się, powinni 
zwalniać biegu i nawoływaniem ostrzegać ludzi, 
którzy mogą wychodzić z bocznych lub krzyżu
jących się chodników lub wyjeżdżać stamtąd z 
wózkami. 

§ 10. Jeżeli po je d 11 ej i tej samej d rod ze 
jeździ kilku ładowaczy lub odpychaczy w Jedną 
i drugą stronę, powinni oni sami ustanowić po
między sobą kolej i umówić się tak, żeby spot
kanie by!o niemożliwe. 

~ 11. Przed tamami z drzewa lub płótn a 
n ależy zwalniać bieg wózka lub pociągu i nie od
mykać t amy ani wózkiem, ani koniem, lecz rę
kami. 

§ 12. Jeżeli w ścianach czołowych wózka 
urządzone są otwory ochronne .lub klamry, to 
przy ruchu wózków należy cały czas trzymać 
ręce w tych otworach lub na klamrach. · 

§ 13. Surowo zabrania się prędka j azda 
wózkami lub całymi pociągami; woźnicy mogą 
siad ać na wozach tylko w chodnikach dokladnie 
im znanych i o ile są oni pewni, że na calej dro-· 
dze, siedząc wyprostowani na wozie, nie mogą 
nigdzie za0zepić o piętro, ściany lub budynek 
chodnika (zabrania się przytem wskakiwanie na wó
zek i zeskakiwanie z niego podczas biegu); we 
wszystkich innych wypadkach woźny powinni · 
iść pieszo obok konia. 

§ 14. Przy przewozie wózków lub całych 
pociągów po drogach pochyłych z dolu do góry 
przy pomocy walu ręcznego, sily konia lub siły ~ 
mechanicznej, z tyłu ostatniego wózka należ.y za
czepiać widły ochronne. 

~ 15. Zabrania się surowo spinanie i roz
pinanie wózków podczas biegu; przy wstawia
niu na szyny wózków wykolejonych należy zwra
cać uwagę, żeby wózki nie mogły same przez. 
się potoczyć się; przy wstawianiu na szyny wóz
ków ładownych należy używać osobne drągi, wy
dawane przez zarząd kopalni (dla otrzymania tych 
drągów robotnicy powinni sami zwracać się do 
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do7.orcy i przechowywać je w mieiscach wiado- l 
mych, woźnicy zaś powinni mieć zawsze drągi 
przy pociągu). Bezwarunkowo zabrania się uży
wanie do wstawiania na szyny wózków wykole
jonych si.ty pociągowej konia i podczas wstawia
nia wózka na szyny koń powinien być odprzę · 
żony. 

§ 16. Przy zbliżaniu się z wózkiem lub z 
całym pociągiem do stacyi krańcowych należy 
zco. ;vczasu zwalniać biegu. 

§ 17 . Spinacze na podszybiach, rozjazd ach 
i stacyach powinni przy zbliżaniu się pociągu 
przerywać swoją zwykłą robotę. 

§ 18. Po skończonej dniówce woźnica obo
wiązany jest odprowadzić konia wolnym krokiem 
do stajni~ trzymając go przez cały czas za uzdę . 

VII. Przepisy dla hamowaczy, podpinaczy 1 

spychaczy i sygnalistów na pochylniach i 
szybikach ślepych. 

§ 1. Hamowacze, podpinacze i sygnaliści 
na poclry lniacb i szybikach ślepych odpowiedzial
ni są za bezpieczeństwo ruchu na pochylniacli i 
szybikach ślepych; powinni oni nie puszczać ni· 
kogo na pochy lnię jak również na górne lub dol
ne jej kolano podczas ruchu na pochylniach i 
szybikach ślepych; powinni oni równie i- nie do
puszczać, żeby robotnicy jeździli w wózkach lub 
klatkach (gdzie niema na to oso bnego pozwole
nia zar7.ądu kopalni). W czasie, gdy na pochyl
ni niema ruch u, n a pochylnię mogą być puszcza
ni tylko robotnicy, zatrudnieni przy obsłudze po
chylni, lub osoby dozoru kopalr,ianego. 

§ 2. Na pochylniach, gcłzie wyznaczeni są 
przez zarząd kopalni oddzielni hamowacze (na 
górnem kolanie) i podpinacze (na dolnem kolanie), 
powinni oni znajdować się ciągle na swoich sta
nowiskach. 

§ 3. Hamowacz lub inny robotnik, pelnią
cy jego obowiązki, na początku każelej zmiany 
powinien stara n nie zrewidować i przekonać się, 
że hamulec, slupy przy hamulcu, lina, haki przy 
linie, .Łańcuchy, bary ery, lin H lub lańcuchy ochron
ne i wogóle wszystkie przyrządy, s-Łużące do opusz
czania wozów po pochylni, znajdują się w nale
żytym porządku; w prze~iwnym r azie h amowacz 
powinie n wezwać cieślę (reparatora), zallleldować 
o tern najbliższej zwierzchności i nie rozpoczynać 
spuszczan ia wózh:ów dotąd, dopóki wszystkie nie
dokładności nie będą usunięte. 

§ 4. Hamowacz przed każćłem puszczeniem 
pociągu lub wózka powinien sam obejrzeć i prze
konać się, że hak od liny przyczepiony jest na
leżycie do wózka; baryerę na kolanie górnem 
p ochy lu i można otworzyć d o pi ero po przyczepie
niu wózka albo pociągu do liny, po założeniu 
linki lub łańcucha ochronnego (na tych pochyl
niach, gdzie stosowane są linki lub łańcuchy 
ochronne) i po otrzymaniu z dolu sygnalu "pusz
czaj". Po wyjściu wozów na kolano górne 

~------------------------

baryera ochronna powinr1a być natychmiast zam
lmięta. Hamowacz przez cały czas spuszczania 
wozów po pochylni powinien znajdować się w 
osobnej niszy lub chodniku bocznym i stąd kie
rować przyrządem hamulcowym. 

§ 5. Przy spychaniu wozów na pochylnię 
spychacze powinni znajdować się z boku wozów 
a nie pomiędzy lub przed nimi. 

~ 6. Przy wstawianiu na szyny wykolejo
nych z nich na pochylni wozów hamowacz po
winien cały czas znajdować się u hamulca i ha
mować. Jeżeli oka i- e się, że lina nie jest naprę
żona, należy zapomocą poclldadki lub drążka 
hamulcowego ustawić wózki tak, żeby nie mogły 
one niespodzianie potoczyć się na dó·l i nie szar
pnęły liną. 

§ 7. .2;abrania się bez zezwolenia zwierzch
ności kopalnianej zmienianie lub zdejmowanie 
obciążenia drąga hamulcowego; zabrania się rów
nież umocowywanie lub pod wieszanie podniesio-

. nego do góry drąga hamulcowego. 
§ 8. Podpinacz lub pełniący jego obowiązki 

po daniu sygnału "puszczaj" powinien schronić 
się do chodnika bocznego lub osobnej niszy; tam 
powinien on znajdować si~t prze~: cały cza~ spusz
czania wozów i ezuwać, żeby w tym czasie r1ikt 
nie znajdował się, nie wchodzi! i nie podchodził 
blizko do kolana dolnego lub pochylni. 

§ 9. Jeżeli na dole p ochy l ni niema próżnych 
wozów, to podpinacz powinien zaczepić hak od 
liny do specyalnego kółka, umocowanego na ko
lan ie dolnem 

§ 10. Jeżeli na kolanie dolnem pochylni 
urządzone są baryery ochronne, powinny one 
otwierać się tylko do przepuszczania wózków; 
przez ca ·ły czas pozostały baryery powinny być 
zamknięte. · 

§ 11. Podpinacz powinien czuwać, żeby 
nisze ochronne, znajdujące się przy kolanie dol
nem pochylni, byty próżne a nie zawalone sia
nem lub innymi jakimikolwiek przedmiotami. 

§ 12. Pocl pina~z może podchodzić do opusz
czonych na dół wózków dopiero po zupełnemich 
zatrzymaniu się. 

§ 13. Na początku zmiany podpinacz może 
dać pierwszy r az sygnał "puszczaj" tylko wtedy, 
jeżeli, przeszedłszy po pocLylni, przekona się, że 
niema, w niej ludzi. 

§ 14. N a wszystkich pochylniach i szybi
kach ślepych powinny być w porządku urządze
nia sygnałowe na górnem, dolnem i pośrednich 
kolanach. Podpinacz i hamowacz przed· rozpo
częciem każdego opuszczania i podnoszenia wóz
ków powinni wymienić z sobą ustanowione syg
nały. 

§ 15. Hamowacze i podpinacze powinni 
trzymać się ściśle tych sygnałów, jakie wymie
nione są na osobnych tablicach, umieszczonych 
na górnych i dolnych kolanach pochylń. 
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V111. Przepisy dla cieśli kopalnianych. l ~ 3. Stajenni mogą wpuszczać do stajni ro-

§ l T l l . . . b ' l" a botników tylko dla wykonania. wyznaczonej im 
. or co eJowy pow1men yc u r1a any b t , · •' dl d d · ] · ' 1 1 d · h d ·1 · t 1 • b · ro o y, np. wozmcow a o prowa zema com na 

rov:n_o eg_ e 0 osi c 0 111 ca 1 a .'' z~ -:( przynaJ - poczatku i w końcu zmiany cieśli dla dokona-
mmeJ z JedneJ strony pozostawało mieJsce wolne . · . t ' 
dl 'ś · · d • k' · b d k' ma naprawy 1 . p. a przeJ c1a pom1ę zy woz 1em 1 u yn 1em § 4 St · · · · · c ć niko 
chodnika. . .. aJenm me po_wmm wp~sz za .-

. , go do sta-Jlll z zapalonem1 lampami odkrytem1; 
~ 2. Podl~ła?y nalezy uk~~dac prostopadle lampy zakryte, używane w stajniach podziemnych, _ 

do OSI toru; naJwiększa odległosc pom1ędzy pod- powinny być zawsze w porzadku i szczelnie za-
kła~ami może wynosić l metr, li?ząc od środka mykane. · · 
do s_rodka podkładu. Na poch,Ylmac~1 po~klady § 5. Siano i słomę dozwala się przyjmować 
powinny być wpuszczone w gmazda 1 zakhnowa- i przechowywać w stajni podziemnej ty lko w 
ne, o ile zarząd kopalni nie wskaże innego spo- workach. 
sobu umocowania podkładu. § o. Jeżeli stajennemu wypadnie wyjść ze 

§ 3. N a składaniach szyny powinny być stajni na krótki przeciąg czasu, powinien on zam
ściśle dopasowane jedna do drugiej . Na łukach knąć wejście do stajni. 
szyna zewnętrzna powinna być wyżej od we- § 7. Stajenni odpowiedzialni są za to, żeby 
wnętrznej. Zabrania się surowo wyciąganie ha· w stajni był~t zawsze beczka, napełniona wodą, i 
ków i zry>vanie torów kolejowych bez wiedzy przy niej wiadra, aby mieć możność zagasić na
zwierzchności; zerwane z toru deski i podkłady tychmiast mogący powstać og-ień; stajenni odpo
należy uprzątnąć i nie kłaść do góry gwoździami. wiedzialni są równiP-ż za utrzymanie w należy-

§ 4. W tych miejscach, gdzie stale zatrzy- t.ym stan~e _przyrządów ogniowych, znajdujących 
mują si ę wozy (przy pochylniach, szybikach śle- s1ę w staJnl. . . . . . . , . 
pych, na rozjazdach), tor kolejowy należy ukła- § 8. Jeze!I staJenn~ z~uwazą, z~ kon Jest 
dać zupełnie poziomo. Pod płyty żelazne zwrot- chory lub zram~n~, po~VInn~ natychr;n.ast za~el: 
nicze należy układać pomost z desek; płyty zwrot- do~ać o ~em naJ bl1ższe.l zw1erzchnosCI; powmm 
nicze powinny być układane zupełnie poziomo. ?m _rówmeż. czt~wa? nad należytym sta:ne?-1 uprzę-, 

§ 5. Słupy dla umocowania. bębnów hamul- ~Y 1 odpow1edz1alm są za stan kom 1 wydaną 
cowych, walów ręcznych i t. p. powinny być 1m pa.szę. . . . . . . . 
umocowane w gn iazdach w spodzie i stropie . § 9. StaJe~ n: zm1emaJ~ ~1ę na swo1ch sta-
chodnika i _zaklinowa~e. Bębny hamulcowe, wa- ~ now1skach na mieJscu w stajDl. 
ły, , 1:ęczne .1 t. P: powmny być nmocowywan~ zu· X. Przepisy dla dozorców (obserwatorów) 
pełme pozwmo 1 pod kątem prostym do os1 po- . . . . 
chylni lub szybu pochyłego. przy tam!lch tzola~yj~ych. t do~o~c~w (obser-

§ 6. Cieśle naprawiacze (reparatorzy) obo- watorow) w dm medztelne t swtąteczne. 
wiązani są czuwać w swoim rewirze nad utrzy- ~ l. Dozorcy (obserwatorowie) przy tamach 
maniem w należytym stanie torów kolejowych izolacyjnych obowiązani są w terminach, ustano
podziemnych, wszelkich urządzeń na pochylniach wionych przez zarząd kopalni, oglądać te tamy 
i szybikach ślepych (t. j. przyrządów hamulco- i !:!twierdzać bytność swoją znakami na samych 
wych, baryer, lin, haków i skówek przy linach, tamach (lub napisem na tabliczkach, zawiesza
sygnałów, drabin, bon, przegród i kierowników nych obok tam). 
w szybikach ślepych i t. p .) jak 1'Ównież tam po- § 2. Przy każdej bytności należy sprawdzać 
wietrznych, o ile niema ustanowionych osobnych szczelność tam, zalepiać szpary w tamach lub 
cieśli powietrznych. W ogóle cieśle naprawiacze obok nich i, o ile zachodzi potrzeba, obielić- tamę 
obowiązani są czuwać nad porządkiem i bezpie- rzadkiem wapnem tak, żeby powierzchnia jej nie 
czeństwem wszystkich urządzeń i przyborów, była nigdy sucha; należy przytern ściśle prze
przeznaczonych do przewozu podziemnego, jak strzegać, żeby dostęp do każdej tamy był zawsze 
również nad prawidłowem działaniem urządzeń zupełnie wolny. 
do przewietrzania i usuwać możliwie natychmiast § 3. :Pozorcy przy tamach izolacyjnych 
wszelką zauważoną niedokładność. mogą używać lampy wyłącznie tylko typu, usta

IX. Przepisy dla stajennych. 
§ l. Stajenni przy stajniach podziemnych 

odpowiedzialni są za porządek i bezpieczeństwo 
od ognia w stajniach, w składzie paszy jak rów
nież przy przewozie paszy od szybu do stajni. 

§ 2. Surowo zabrania się zapalanie lamp 
odkrytych i palenie tytoniu w stajni i w skła
dzie paszy jak również przy przewoMniu siana 
lub slomy. 

nowionego przez zarząd kopalni. Jakość gazów 
za tamami można sprawdzać powonieniem, · reaz 
bynajmniej nie należy zbliżać plomienia lampy 
do odkrytego otworu tamy. Otwór należy każdo
razowo zatkać korkiem i ten ostatni starannie 
oblepić wapnem. O stanie tam, o wszelkich za
szlych zmianach i o stanie przewietrzania dozor
cy powinni m~ldować najbliższej zwierzchności. 
Surowo zabrania się siedzenie w pobliżu tam lub 
wieszanie 11a nich lamp. 
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* 4. Dozorcy (obserwatorowie) w dni świą
teczne i niedzielne powinni obchodzić wszystkie 
-roboty w swoim rewirze (chodzenie pojedynczo 
surowo zabrania się) i czuwać nad tern, żeby naj
bliższe wznowienie robót zwykłych w .kopalni 
nie było narażone na niebezpieczeństwo lub przer
wy., Dozorcy powinni obejść wszystkie roboty 
filarowe· i , o ile o"każe się gdzie silne ciśnienie 
stropu, grożące zawaleniem przed rozpoczęciem 
robót, powinni (o ile będą uważali to za zupeł
nie bezpieczne) zerwać kolejkę, uprzątnąć wozy 
i t. p. vVogóle wszelką zauważoną niedoklad1;1ość 
albo niebezpieczeństwo dla robotników w chodni
kach przewozowych i przejściowych, w przewie
trzaniu; odwadnianiu i t. p. dozorcy powinni sta
rać s ię natychmiast usunąć a jeżeli jest to nie
możliwe, natychmiast zameldować o t.em dyżur
nemu dozorcy. Dozorcy" świąteczni (obsl:łrwato
rowieJ zmieniają się na dole i po skończonej 
zmianie powinni zameldować o wszystkiem dy
żurnemu dozorcy lub dyżurnemu sztygarowi. 

ry przy przedziałach wyciągowyuh szybu tylko 
wówczas, gdy klatka osiądzie na podchwytach 
lub pomoście; przez cały czas pozostały baryery 
powinny być zamknięte. Na każdem podszy biu 
powinna znajdować się przynajmniej jedn a ba
ryera zapasowa, aby mieć możność natychmiast 
zamienić baryerę zepsutą lub działającą niedo
kładnie. O braku baryery zapasowej sygnalis ta 
obowiązany jest natychruiast zawiadomić dozorcę 
silnie. Sygnalista na podszybiu powinien rów
nież uważać, żeby z drugiej strony szy bu (na 
stronie wozów próżnych) bary era otwieraną byla 
ty lko wówczas,· gdy kla tka siądzie na podchwy
tach l u b pomoście. W przeciwnym razie sygna
lista każdorazowo obowiązany jes t zawiadomić o 
tern najbliższą zwierzchność. 

~ 5. Przy wyjeżdżaniu i zjeżdżaniu ludzi 
w klatkach należy każdorazowo zamykać drzwi 
ochronne (żaluzye); mo:ż.na je otwierać tylko wów
czas, gdy klatka siądzi e na podchwytach lub po
moście. Nie należy wpuszczać do klatki ludzi 
z zapalonymi lampami i papierosami oraz z przed

Xl. Przepisy dla sygnalistów przy szybach. miotami , zajmującymi wiel e miejsca, j ak również 
§ 1. Sygnaliści przy szybach (przy nadszy- ludzi w stanie nietrzeźwym oraz osób postr an

hiach i podszybiach) powinni starannie czuwać nyeh. Przy zjeżdżaniu i wyjeżdżaniu ludzi na
nad tern, żeby przewóz ludzi i J"aclunków w klat- leży zapalać i zawieszać w klatce lampy zamknię
kach szybowych był w zupełności bezpieczny i te (latarnie). Wystające części ostre narzędzi, 
żeby w każdej chwili była wylączona możność znajdujących się u robotników, powinny .być 
wpadnięcia ludzi lub ładunkÓ\Y do szybu. Oprócz starannie owin ięte. Na każde piętro klatki nie 
tego sygnaliści przy szybie powinni prowadzić należy wpuszczać więcej ludzi von ad tę liczbę, 
ścisły rachunek ludzi , którzy zjec hali i wyjecha- jaka ustanowiona jest przez zarząd kopalni i wy
li szybem. mieniona na oddzielnych tabli czkach przy szybie. 

~ 2. Sygnalista przy nadszybiu może dać Ludzie powinni wchodzić i wycbodzić z klatki 
sygnał" maszyniście dla wpro''' adzenia w ruch z tej strony, z której znajduje się sygnalista. 
siln icy wyciągowej i zdjęcia znajdującej się w O każdym wypadku nieposlusz eństwa robotników 
górze klatki z podchwytów dop1ero wówczas, przy zjeżdżaniu i wyjeżdżaniu w klatkach syg na
gdy otrzyma sygnał z podszybia, że znajdująca lista powinien zameldować n ajbliższej zwierzch
się na dole klatka jest gotowa do ruchu; j eżeli ności. 
otrzymany z dołu sygnał" nie jest dostateczni e ~ 6. Zabrania się zjeżdżanie i wyjeżd-żanie 
wyraźny, sygnalista powinien zażądać powtórze- ludzi w klatkach chociażby częściowó na-ładowa
nia go. Baryery (kraty) samoczynne na podszy- nych. Zj eżdżanie i wyjeżdżanie w klatkach od
biu powinny zawsze działać prawidłowo i zamy- krytych dozwala się tylko osobom dozoru ko
kać wejście do przedziału wyciągowego w szy- palnianego oraz robotnikom, zatrudnionym przy 
bie, o ile klatki niema na podchwytach. Jeżeli naprawie i oględzinach szybu. Jeżeli robotnicy 
sygnalista zauważy niedokładność w działaniu dla naprawy lub oględzin szybu zjeżdżają i wy
tych krat, powinien wstrzyma,ć ruch klatek szy- jeżdżają na dachu klatki, wówczas sygnalista obo
bowych, starać się usunąć natychmiast tę niedo- wiązany jest uprzedzić o tern maszynistę, ażeby 
Id adność i zawiadomić o tern dozorcę silnie. t& n możliwie powoli ciągnął klatkę; oprócz tego 

§ 3. W tym czasie, kiedy klatka z ludźmi sygnalista powinien czuwać, żeby robotnicy, zn aj 
znajduje się w szybie, surowo zabrania się sygna- duiący się na dachu klatki, byli przywiązani do 
listom rozmawiać z sobą przez tubę, przez tele- liny mocnymi pasami. 
fon i wogóle dawać jeden drugiemu jakiekolwiek ~ 7. Podczas biegu robót surowo zabrania 
sygnały (z wyjątkiem wypadku grożącego wy- się podchodzenie do przedzi2.łów wyciągowych 
raźnie niebezpieczeństwa) albo przywolywać je- w szybach oraz przechodzenie przez pomieniane 
den drugiego do tuby lub do telefonu. Sygna- przedziały na poziomie podszybia. 
lista przy nadszybiu powinien wówczas przysłu- § 8. Przy pog-łębianiu lub obudowywaniu 
chiwać się sygnałom i być w każdej chwili go- 1 szybu pomost ochronny na poziomie górnym 
towym do dania maszyniście tego sygnaJ"u, jaki l można otwierać tylko dla przepuszczenia kibla; 
otrzyma od znajdującJ:"ch się w klatc~ lu?7-i. przez cały _czas _pozosta~y pomost ten l?owi~ieu 

§ 4. N a podszyblach można otw1erac barye- l być zamkmęty 1 po kazdem wyładowamu hbla 
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oczyszczony. Przed opuszczeniem materya.tów 
do pogłębianego szybu sygnalista na poziomie 
górnym powinifln każdorazowo uprzedzić o tem 
sygn ałem znajdujących się w szybie ludzi . Sy
gnalista powinien przytern bacznie czuwać, żeby 
otwierające się dno kibla było mocno zamknięte, 
żeby opuszczane w kiblu dł'ugie przedmioty i 
n arzędzia były mocno przywiązane do liny i że
by kibel nie byl nał'adowany do samego wierzchu 
cegłą, kamieniem, betonem i t . p. materyalami . 

§ 9. Sygnaliści przy szybie powinni znaj 
dować się boz przerwy na swoim posterunku; 
jeżeli konieczność zmusza ich oddalić się od szy
bu chociażby na czas najkrótszy, wówczas mogą 
oni pelnien ie przez ten czas swoich obowiązków 
powierzyć tylko robotnikom doświadczonym, 
którzy przez dłuższy czas pracowali razem z 
nimi i mogą cza;;owo zastąpić sygnalistę. Zmia
na sygnalistów odbywa się na posterunku. 

XII. Przepisy dla robotników przy ładowaniu 
i wyładowywaniu materyałów , przy układaniu 
i opuszczaniu ich do robót podziemnych oraz 
przy przewożeniu ich w robotach podziem

nych. 
§, 1. Ładowanie i wyładowywanie wszelkich 

01ęzarow, materyałów drzewnych i budowlanych, 
szyn i t. p. z wagonów kolejowych, platform i 
wozów jak równie:Ł sortowanie i układanie ich 
dokonuje się p od kierunkiem albo dozorem do
zorcy lub starszego robotnika. 

§ 2. Przy ładowaniu i wyładowywaniu ma
teryaJ:ów z wagonów kolejowych należy zwracać 
zawsze uwagę na ruch innych wagonów po torze 
kolejowym. 

~ 3. Przy zrzucaniu matcryałów z wagonu 
robotnicy, znajdujący się na wagonie lub plat
formie, powinni bacznie uważa6, żeby nie ude
rzyć kogo z robotników, zatrudn ionych obok wa
gonu, lub kogo z przechodzących w pobli żu. 

§ 4. Przy ładowaniu, wylad0wywaniu, prze
noszeniu i układaniu materyaJ:ów drzewnych, szyn 
i t . p. robotnicy powinni zachowywać możliwą 
ostrożność, żeby nie przygnieść sobie pa lców u 
rąk lub nóg i wogóle nie doznać jakiego ka
lectwa. 

§ 5. Opuszczanie materyałów drzewnych, 
szyn i t. p. szybami (nie w klatkach) oraz oso
bnymi urządzonymi do tego otworami wiert.n i
czymi odbywa się pod kiemnkiem starszych ro
botników. 

§ 6. Starszy robotnik przy wylocie szybu 
lub otworu wiertniczego jest odpowiedzialny za 
należyte przymocowanie do liny opuszczanych 
przedmiotów, za należyty stan lin, łańcuchów i 
t. p. przy opuszczaniu, za stosowaniP. należytej 
sygnalizacyi i za zamykanie w czasie właściwym 
baryer lub drzwi, zagradzających dostęp do wy
ciągowego i drabinowego przedziałów szybu . 

§ 7. Starszy robotnik na dole pod szybem 

/

lub pod otworem wiertniczym jest odpowiedzial
ny za stosowanie należytej sygnalizacyi i. za 
przer wanie dostępu do szybu lub otworu wiertni
czego podczas opuszczania materyałów; zabrania 
się przy te m opuszczanie matery al' ów szy hem bez 
pośrednio na linie wówczas, gdy w szybie dra
binowym znajdują się ludzie. 

§ 8. Przy swabodnem opuszczaniu (bez li
ny) materyaJ:ów drzewnych otworami wiertniczy
mi należy stosować sygnalizacyę potrójną, t . j. 
po otrzymaniu z dołu sygnału "puszczaj" należy 
powtórzyć ten sam sygnał z góry; dopiero wte
dy po otrzymaniu z dołu po raz drugi sygnału 
"puszczaj" można opuścić do otworu jeden kawa
J:ek drzewa. 

§ 9. P.rzy opuszczaniu materyalów drzew
nych, szyn i t p . w osobnych koszach na da
chach klatek szybowych należy bacznie prze
strzegać, żeby kosz przymocowany był śrubami 
do dachu klatki, żeby podczas układania mate
ryalów w koszu były otwarte drzwi tylko do tej 
polowy przedział'u wyciągowego w szybiA, w któ
rym znajduje się klatka, żeby po ułożeniu drze
wa w kos1.m przed opuszczeniem założone były 
wszystkie baryery (haki) na krótszej stronie ko
sza i żeby zamknięte były drzwi do przedziału 
wyciągowego w szybie. 

§ 10. Przenoszenie lub przewożenie mate
ryałów drzewnych i budowlanych, szyn i t . p. 
dozwala się tylko po tych robotach podziemnych, 
które wskazane są przez sztygara lub dozorcę. 
Przy przewożeniu materyaJ'ów drzewnych albo 
szyn na platformach należy trzymać się z tyłu 
platformy a nie z boku lub z przodu niej. Z a
brania się gromadzen ie materyalów w chodni 
kach przewozowych, przejściowych i wentyla
cyj nych. 

Xlll. Przepisy dla stróży. 
~ l. Zabrania się surowo stróżom spać lub 

zajmować się sprawami uboczneroi podczas peł
nienia przez nich obowiązków służbowych jak 
również wpuszczać osoby postro nn e w granice 
ogrodzenia. 

§ 2. Stróże powinni zwracać s7.czególną 
uwagę na bezp i eczeństwo od ognia w granicach 
swego rewiru; surowo zabrania się rozpalan ie sa
memu og nia odkrytego lu b pozwalanie komukol
wiek robić to bez oddzielnego zezwolenia zarzą
du kopalni. 

§ 3. Przy rozpalaniu ognia w piecach w 
budkach stróżowskich lub w esobnych szo:?,.ach, 
przeznaczonych dla grz.ania się ludzi, pracują
cych na otwartem powietrzu, należy zachowywać 
nadzwyczajną ostrożność; w razie ukazywan ia się 
iskier z komina należy natychmiast ogień wy
gasić. 

§ 4. Stróże przy osobnych szybach powin
m przestrzegać, żeby znajdowało się tam zawsze 
w dostatecznej ilości wapno gaszone i piasek. 
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·w razie powstania pożaru w pobliżu szybLl stróż przy ruchu wózków należy patrzeć naprzód i 
·powinien natychmiast zameldować o tem przez ostrzegać ludzi, znajdu.iących się na drodze. 
telefon ("D ile takowy znajduje się) na szyby głów- § 7. Przy wybieraniu kami eni z węgla na 
ne albo wszcząć alarm i postępować dalej stosow- rusztach bez końea (transporterach) zabra nia się 
nie do danej mu ins-crukcyi. opieranie się o nie calem ciałem, wybiera nie ka-

§ 5. Jeżeli przy osobnych szybach znajdn- mieni w tych miejscach, gdzie węgiel spada na 
ją się przybory ogniowe _(hydranty, pompy, wę- transporter, jak równiez chodzenie po transpor
że i t. p.), wówczal'l stróż powinien utrzymywać j e terze. Zabrania się rzucanie na podłogę w sor
w należytym porządku . Przynajmniej raz na towni wybranych z węgla kawalków kamieni, 

· miesiąc wszystkie te przybory powinny być pró- aby nie uderzy.ć kogo z mogących znajdować się 
bowane przez wszystkich stróży przy szybie w pobliżu ludzi; wybrane kamienie należy wrzu
(dziennych i nocnych) .w obecności starszego stró· cać do osobnych skrzynek, znajdujących się przy 
ża; o rezultatach prób starszy stróż powinien za- , transpor terach, lub do przeznaczonych w tym 
meldować dyżurnemu na kopalni sztygarowi. celu wózków. 

§ 6. - Stróżom przy magazynach materyalów § 8. Zabrania się podstawiauie rąk lub gło-
wybuchowych pozwala się wpuszczać do maga- wy przed klapy żelazne, znajdujące się przy 

·zynu robotn ików tyUw w obecności zawiadują- skrzyniach dla węgla i kamienia. 
cego tym magazynem; surowo zabrania, się wpusz- § 9. Przy czyszczeniu koszów sortowniczych 
czać kogokohviek do magazynu z zapaloneroi należy uważać, żeby kosze nie chwytały łopaty . 
lampami odkrytemi, papierosami i t. p. jak również § 10. Surowo zabrania się wychylanie gło
przyjmować do przechowania materyały wybu- wy, nóg i rąk oraz wystawianie jakichkolwiek 
chowe lub jakiekolwiek narzędzia. przedmiotów postr onnych do tego przedziału szy-
XlV. Przepisy dla maszynistów i smarowni - bu, w którym cho~~i. kla~ka. . , . 
ków w sortowni, przy podnośnikach paro- . ~ 1~. Maszym::.cl plzy przesuwaJmac h _po
wych przy przesuwalniach i dla robotników wmm kazdorazowo dawać sygn aŁ zapornocą gw~zd-

' · . . . . . ka parowego lub dzwonka przed puszczemam 
przy sortowantu, ła~owantu t .wazenn~ węgla przesuwalni w ruch, przed spjchaniem wagonów 
11ra2; przy przesuwan•u wagonow kolejowych. z przesuwalni i wpychaniem na nią i wogóle przed 

§ 1. Zabran ia s i ę maszyniście w sor towni ka2;dym ruchem wago nów przy pornocy mecha
puszczać w bieg si lni k bez otrzymania odpowiecl - nizmu przesuwalni; syg n ały te powinny być da
niego sygnału od dozorcy mechanizmów sortow- wane stosownie do wskazówek, umieszczonych 
niczych. Maszynista ze swojej strony przed sa- na tablicach przy przesuwalni;:~ch i pod sortownią. 
mem puszczeniem w bieg silnika powin ien zapo- § 12. lYiaszyniści przy przesuwalniach i ich 
mocą osobnego sygnału ostrzedz o tern robotni- pomocnicy powinni pilnie czuwać, żeby podczas 
ków w sortowni . Po otrzymaniu sygnału na za- ruchu przesuwalni nie był'o w pobliżu niej lu
trzymanie siln ik powinien być natychmiast za- dzi. 
trzymany. § 13. Zabrania się maszyniście ruszanie sil-

§ 2. Przy wpychaniu wózka do wywrot,u nicą lub przesuwanie wagonów na przesuwalni 
zabrania się trzymanie rąk na bocznej ścianie przed otrzymaniem oclpowiedniego sygnału od 
wózka; ręce nal eży trzymać wówczas na tylnej pomocnika (spinacza). 
ścianie wózka albo w osobnych otworach ochron- § 14. Przy wpychaniu wagonu na przesu-
nych lub na k lamrach, gdzie są takowe. walnię pomocnik maszynisty (spinacz) przed da-

§ 3. Przy przewozie zabrania się wypusz- niem sygnału maszyniście powinien umieścić na 
-czanie w.ózków z rąk, dojeżdżanie szczelne do przesuwalni przyrząd do unieruchomienia wago
wywrotu i doganianie jeden drugiego. nu; przy wypychaniu wagonu powinien on przed 

§ 4. O il~ robotnicy zauważą przy przewo- daniem sygnału maszyniście zdjąć pomieniony 
zie w sortowni jakąkolwiek niedokładność w wóz- przyrząd . 
kach, powinni oni odstawić je w przeznaczone § 15. Pornocnik maszynisty (spinacz) przed 
miejsca do nasmarowania lub naprawy w ten nadaniem wagonom ruchu zapornocą mechanizmu 
sposób, żeby nie wstrzymywać ruchu i nie dopę- przesuwalni po jednym z torów sortowni lub przy 
dzać jeden drugiego na rozjazdach. wadze wagonowej powinien uprzedzić o tern 

§ 5. Zabrania się popychanie nogami wy- wszystkich znajdujących się na tym torze ludzi 
wrotu podczas jego obrotu albo pod s ta wianie oraz czuwać, żeby transportery były przedtem 
wówczas rąk lub nóg pod części ruPhome wy- podniesione do n ależytej wysokoś ci. 
wrotu. § 16. Zabrania się posypywanie szyn pias-

§ 6. Przy rucl1u w ózków w sortowni i wo- kiem i oczyszczanie ich z błota podczas ruchu 
góle na placu kopalnianym zabrania się trzyma- przesuwalni. 
nie nóg blizko kól. aby te ostatnie nie przycisnę- § 17. Podczas ruchu wagonów siłą mecha
ły nogi, gdy wózek zejdzie z szyn; surowo za- j niczną lub silą koni zabrania się spinanie i roz
brani a się prędka lub nieostrożn a jazda wózkarni; pin anie wagonów, wieszanie się lub siadanie na 
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stopniach lub buforach jak również przechodze
nie pod buforami lub pod wagonami. 

§ 18. Zabrania się wskakiwanie lub zeska
kiwanie ze znajdujących się w ruchu wagonów. 

§ 19. Podczas ruchu wagonów robotnicy 
powinni znajdować się z boku wagonów; zabra
nia się znajdowanie się z przodu lub z tyłu wa
gonów pomiędzy szynami. 

§ 20. Wszyscy robotnicy, zatrudnieni pod 
sortownią, powinni zwracać uwagę na to, żeby 
przy zbliżaniu się do przesuwalni nie doznać 
uderzenia przez przednie kierownicze jej szyny. 

§ 21. Przy przesuwaniu wagonów rękami 
lub siJ·ą koni należy nawoływaniem lub sygnałem 
ostrzegać ludzi, którzy mogliby ponieść jakie 
uszkodzenie od zbliżających się do nich wagonów. 

§ 22. Przy zwalaniu na zwal skały lub wę
gla na pomostach robotnicy powinni przewracać 
wózki ostrożnie i uważać, żeby wózki nie spada
ły na dół. 

XV. Przepisy dla robotników, zatrudnionych 
w odkrywkach. 

§ l. Górnicy, zatrudnieni w odkrywce, 
obowiązani są codziennie na początku zmiany 
obejrzeć starannie swoje przodki i oberwać wi
szące lub słabe kawalki ~kały, poozem dopiero 
ładowacze mogą przystąpić do pracy. 

§ 2. Robotnikom w od krywkach surowo za
brania się IJOszenie p r zy sobie materyalów wybu
chowych i strzelanie; do wykonywania tych czyn
ności wyznaczają się specyalni strzałowi. 

§ 3. Strzałowi powinni nawoływaniem uprze
dzać 'o strzałach na 5 minut przed strzelaniem, 
żeby dać możność znajdującym się w pobliżu ro
botnikom odejść na dostateczną odległość od miej
sca strzałów. 

§ 4. Po strzałach robotnicy obowiązani są 
bacznie obejrzeć swoje przodki i oberwać wiszą
ce kawalki skały. Wiszące lub słabe kawalki 
skały należy obrywać, zaczyuając z góry , i p r o
wadzić rob9tę w kierunku ku dołowi . 

§ 5. Sciana p r zodka powin na być p och y l a 
i posiadać takie ustępy, żeby możn a było po niej 
wejść łatwo na wierzch ustępu . S urowo zabr a
nia się trzymanie ściany pr zod ka pionowo a tern 
więcej wisząco u góry. 

§ 6. Przy obr ywan iu skały ro bot ni cy p o
winni uważać, żeby nie zwalić kamienia na in
nych robotników. T ory kolejowe, n a któr e m o
gą spaść zwalane kamienie, n ależy nakryć star em 
drzewem lub bryłami kam ienia. Podczas obry
wania skały zabrania się pozostawanie w przod
ku robotników, nie zatrudnionych przy obry · 
wan iu. 

§ 7. Z abraniu się dopuszczanie d o pomocy 
ludzi, nie będących robotnikami kopalni . 

§ 8. Z abrania się przechodzenie po tor ze 
pochyłym, służącym do podnoszeni a i opuszcza
Ilia wózków, jak również znajdowanie s ię w po-

bliżu niego. 
§ 9. Przed odejściem z przodka robotnik 

obowiązany jest oberwać wszystkie wiszące ka
wałki skały i zostawić przodek w zupełnym po
rządku i bezpieczenstwie. 

XVI. Przepisy dla robót odkrywkowych w ce
lu przygotowywania materyałów dla podsadz-

ki płynnej . 

§ 1. Manewry nabieraka (ekskawatora) i 
naładowywanego u nabieraka pociągu dokonują 
się pod kierunkiem i podfug sygnałów osoby, 
mianowanej przez zarząd kopalni. 

§ 2. Przed każdero puszczeniem w ruch na
bieraka maszynista da.je ustanowiony sygnał. 

§ 3. Podczas ruchu nabieraka zabrania si~ 
robotnikom przechodzenie pod czerparkami i pod 
zbiornikiem dla podsadzki. 

§ 4. Osoby postronne dopuszczane są do 
nabieraka tylko z pozwolen ia zarządu kopalni. 

§ 5. Z abrania się smarowan ie części ze
wnętrznych (czerparek, kół i t. d.) podczas ru
chu nabieraka. 

§ 6. Z abrania się chodzen ie, siedzenie i le
żenie na torze, po którym odbywa się ruch po
ciągów i nabier aka . 

§ 7. O zauważonych niedokładnościach na
bier aka maszyn ista powin ien zawiadamiać naj
bl'ższą zwi erzchn ość oraz zmi eniającego go ma
szynistę. 

§ 8. Z abrania się robotnikom stan ie w po
bliżu czerparek i u skarp podczas ruchu nabie
raka. 

§ 9. Zabrania się podkopywanie skarp. Obry
wanie większych mas należy dokonywać wylącz
nie z góry na dół po uprzedniem oddaleniu ro-
botników od przodka. . 

§ 10 . Ładowanie wagonów może być r ozpo
częte dopiero po zatrzymaniu się pociągu . 

§ 11. Z abr a nia się odczep ian ie par owozu od 
pociągu podczas ruchu. 

§ 12. Z abrania si ę surowo st aw anie na bn
fo rac h w ozów i p r zechodzen ie pomięd zy wozami 
na d rugą stron ę pociągu chociażby po dczas po
stoj u. 

XVII. Przepisy dla robotników przy wyłado
wywaniu pociągu z materyałami dla podsadz-

ki płynnej. 

§ 1. :Manewry pociągów odbywaj ą si ę pod 
zarzadem osoby, mianowan ej przez zarząd ko
p alni. 

§ 2. Przed przyj ściem pociągu robotnicy 
obowiązani są oczyścić d rogę. 

§ 3. Przy wyładowywaniu wozów podczas. 
ruchu maszyn ista powinien prowadzić pociąg mo
żliw i e p owoli . , 

(c. d . n .). 
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Ru:eh wagonów węglowych w czerwcu r. 1909. 

Drogi żelazne przeznaczyły do naładowa- J 

nia węglem na czerwiec r. 1909: Warszawsko- Wie
deńska 950 wagonów, w tern 10 krytych, Nad. 
wiślańskie 367 wagonów na dzień roboczy. 

Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego na czerwiec 
r. 1909 podzieliły między sobą całe przeznaczo
ne im przez drogi żelazne normy wagonów, to 
jest: 950 wagonów na dzień roboczy drogi że
laznej Warszawsko- Wiedeńskiej i 367 wagonów 
dróg żelaznych N ad wiślańskich (w tern przeciętnie 
130 wagonów dla przeładowania w Gołonogu a 
237 wagonów dla podstawiania na kopalnie). 

W czerwcu ubiegłych pięciu lat drogi żelaz
ne przeznaczały do naładowania węglem na dzień 
roboczy: 

vV a.rszawsko-
Wiedeńska 

w a 

r . 1904 900 

" 
1906 940 

" 
1906 940 

" 
1907 900 

" 
1908 945 

Nadwiślańskie 

Podsta w i ani e Przeładowanie 
na kopalnie w Gołonogu 

g 

265 
290 
320 
245 
215 

o n 

35 
35 
75 
80 

135 

ó w 

300 
325 
395 
325 
350 

R ezultat zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi że
lazne w czerwcu r . 1909 był następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne 
dni na jedne kopalnie pokrywa odwołanie innych kopalń) : 

Droga t:elazna Warsza,vsko-Wiedońska 

"' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1:! 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

950 
950 
950 
950 
950 

950 
950 
9:'>0 

950 
950 

950 
950 
950 
950 
9(10 
950 

!:143 
943 
943 
849 
943 
943 

935 

935 

Razem 22 634 

w 

950 
27 923 
19 931 
7 943 

- 950 
- -
- 950 
- !:150 
- 950 
-

l 
-

3 947 
133 817 
- -
- 950 
- 950 
- 950 
83 867 
27 9~3 
80 870 
- -
13 930 
36 907 
83 860 
92 757 
90 853 
50 893 
- -
70 865 
- -
17 918 

830 l 21 804 

l 

H 

982 
923 
931 
943 
972 
-

950 
976 
962 
-

947 
817 
·-· 

950 
980 
984 
863 
923 
870 
-

930 
907 
859 
757 
815 
893 
-

865 
-

918 

21917 

Drogi żelazne Nadwiślańskie 

g 

237 
237 
237 
237 
237 
-

237 
237 
237 

-
237 
237 

-
237 
237 
237 
237 
237 
237 
-

237 
237 
237 
177 
237 
237 
-

237 
-

237 

5 628 

l 

o 

-
16 
21 
-

6 
14 
6 

-
-
65 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

l 
-
-
-
-
-
-

128 

237 
237 
237 
221 
216 
-

231 
223 
231 
-

237 
172 
-

237 
237 
237 
:!37 
:!.37 
237 
-

237 
237 
237 
177 
237 
237 
-

237 
-

237 

5 500 

l 

n 

248 
248 
240 
221 
216 
-

231 
223 
231 
-

248 
172 

-
254 
260 
263 
250 
239 
245 
-

264 
261 
255 
188 
248 
26:'> 
-

257 
-

277 

5 804 

lt 

ó 

1187 
1187 
11 87 
1187 
1187 

-
1187 
1187 
1187 

-
1187 
1187 

-
11 87 
1187 
1187 
1187 
1187 
1187 

-
1180 
1180 
1180 
1026 
1180 
1180 

-
1172 

-
1172 

28262 

l 

a e 

w 

1187 
27 1160 
19 1168 
23 1164 
21 1 Hi6 
- -
6 1181 

14 1173 
6 1181 

-
l 

-
3 1184 

198 989 
- -
- 1187 
- 1187 
- 1187 
83 1104 
27 1160 
80 1107 
- -
13 1167 
36 1144 
83 l 097 
92 934 
90 1 090 
50 1130 
- -
70 1102 
- --
17 1155 

958 27 304 

l 

m 

1 230 
1171 
1171 
1164 
1188 

--
1181 
1199 
11!:13 

-
1195 

989 
-

1204 
1240 
1 247 
1113 
1162 
1115 

-
1194 
1168 
1114 

945 
1 063 
1158 

--
1122 

-
1195 

27 721 

Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi żelazne w jedne dni pokrywa 
odwołanie kopalń w inne dni, to otrzymamy za cały czerwiec r. 1909 rezultat następuj ący: 
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Nazwa drog 

W arszawsko-Wi 
Nadwiślański e 

i żelaznej 

edeńska • 

Razem 

PRZ.EGLĄD GÓRNICZO-HU'rNICZY 

Przypada- Drog a żelazna 
Kopalnie Należało lo z podzia- podstawiła 

lu od wolały podstawić 
W ogóle l N a dzień 

roboczy 

w A G o N ó 

22 634 717 21 917 21 917 917 
5 628 - 5 628 5 804 245 

28 262 717 27 545 27 721 1162 

1909 

W porównaniu z tem, co n a-
leżało, dro~a żelazna podsta -
wiła więceJ t+Jlnbmniej (-) 

W ogóle 
% w 

- -

l 
+ 176 + 3 

+ 176 + 1 

Odwołanie wagonów przez k opalnie w miesiącu sprawozdawczym spowopowane- bylo głównie
przeszkodami techniczneroi w wy dobyciu węgla . 

Rezultat zapotrzebowania wag onów przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogę
żelazną Warszawsko-Wiedeńską w czerwcu r. 1909 byl następujący: 

o l 0 d > \ Droga ż elazna W porówna niu z tem, oo na• 
- ~ .q P rzy p ad a - w O • a n O podstawiła leżało, droga ż el. podstawiła 

Nazwa kopalni 
~ l Należało 1----,------
2 g działu W ogóle roboczy n aniu z po- W ogóle roboqzy W i ę e ej n i ej .g ~ ło _z po- l Na dzień IW porów- podstawi ć ~- l N a dzień \ M 

Niwka 

Klimontów • • • • 

Mortirner 

Milowice • , 

Hr. łtenard 

Paryż • 

Kazimierz i Felil<s • 

Saturn 

Czeladź . 

Gr?dziee II 
Flora 

Franciszek i ~likołaj 

An toni 

Red en 

Jan . , 

FIOtz Rudolf 

Grodziec l . 
Andrzej lll 
Stanisław 

Helena I 

Alwina • 

P oklad Ignacy 

Floryan 

Dębowa Góra • 

W aticzyk,ów 

Katarzyna 

Nierada • 

Helena II , • 

'""' działem --,----;;----';----- -,--------,"_ ~ w A G o N Ó w Dfo -----W-'--A- G_ O__,_N_______,Ó,--w- ---'- l % l wagon ów l j___ 

24 

• J24 
• 24 

. :: l 
:: l 

24 

•• 24 
• 24 

24 

I 302 
386 
4S\0 

2 502 
2 064 
I 632 
I 440 
3 7°1) 
2 96o 

2 544 
l ~40 

72 
6oo 

33° 
226 

l6I 

48 l !20 

88 
92 
6q 
16 
24 
24 
14 
g6 

I68 
24 

344 

!12 

20 

21 

14 
II 

43 
24 

I4 
8 

3 
l 

5 

2 

2 

l 

l 

I 

l 

2 

I 

12 

12 

4 
22 

5 
13 

55 
50 
23 

IOO 

83 
87 

100 

I2 
26 

IOO 

l 
l 302 

386 
480 

2 502 

T 724 
l 436 
I 440 
3 706 
2 6t6 

2 544 
l 377 

56 
572 

224 

226 

161 

16 
120 

4 
3 

85 
125 

l 302 l 
386 
480 

2 6 !7 

l 724 
l 432 
l 436 
3 s;6 
2 633 
3on; 
I 416 

' l J 

s67 
254 
2 37 
228 

16 

186 

40 
)O 

62 

4 
3 

85 
125 

. s6 
17 

20 

!09 

72 
6o 
6o 

149 
110 

125 

59 
2 

24 
lO 

lO 

lO 

l 

8 
2 

2 

3 

o 
o 

3 
5 

I 15 

:;o 
!l 

66 

-l 

9 

5 

I~ l 

13 
5 

42 

55 

9 
17 

5 
5 

o 
Q-

3 

9-

H.azem 
=1--- -------1----1- - --1---- - --

22634 I 39o 58 6 21244 2Igt 7 9I7 4 J48 t -

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w 
czerwcu roku 1909-go 414 wagonów zagranicznych do wysłania węgla za granicę, czyli po 17 wago
nó:V na dzień roboczy, oraz 28 wagonów, stanowiących własność kopalń, czyli po l wagonie na. 
dz1eń roboczy. 

' 
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Rezultat zapot rzebowania wago nó w przez poszr.zególne kopalnie p odstawiania p rzez drogi 
:ż elażn e Nadwiślańskie w czerwcu r. 1909 był: następujący: 

Odwołano 
c 
.~..t:! Przy pa d a-

Drogi że lazne 
podstawiły 

W p o t·ównanin z tom, co na .. 
leżało, drog i żel. podstawiły 

N a z w a k o p a .1 n i 
Q c ł ------,-------.------
~ ~ ~z~ał~o- W ogóle l N a dzień IW porów-
.J:J Q roboczy nantuzpo-

Należało 

podstawi ć Wogóle l Na dzień W i A c eJ· l roboczy Y M n i ej 

, --·~~1~%-Tf--~f~w-w A G o N O w wagunów łt 
·-'-:--"---

~] , l działem 
:i W A G O N O W "lo 

Podstawianie na kopalnie. 
Niwka .. 
Moriimer • 
Hr. Rennrd 
Pary ż . • 
i{azimierz • 
Reden • • 
Helena • . 
Al wina • • . 
Fioryan • 
1Dęhowa Góra 

ltazem 
Przeładowanie w Gołonogu 
l:laturu • • 

·Cze lad ź . • 
Milowice 
Flora 
GrodzieG n 
An to ni • • 
Flolz · R udolf. 
Andrzej Iil , 

23 
24 
2-1 
24 
24 
24 
23 
23 
24 
24 

2.! 

1 334 
480 

1 080 
1152 
1 200 

288 
2il 
23 
24 
24 

- l - l 
15 / 
48 

l 
47 

190 

l 
23 
21 

o 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
o 

1 
4 
4 

66 
100 

91 
71 
37 

1 ;i34 
480 

1 065 
1104 
1 153 

98 

2 
7 

15 

1 437 63 10il 8 
607 :.!5 127 26 

1 339 56 274 26 

2 o 
1136 / 47 
1151 48 

106 5 

32 3 sls 
6 o 4 200 
7 o 

15 l l 1~ 
l_fl_6_2_8 -~--370 --1-5-l---7- _ 5_2_5_8 - l--5- 8-04-l---24_5_ - 5-48- --1-0---2---0 -

544 
461 
821 
158 
691) 
264 

83 
40 
58 

92 

4 
2 
2 

4 

15 
9 
7 

35 

461 
421 
763 
158 
696 
172 

23 l 
25 

461 
4~1 
763 
186 
776 
1n 

24 
25 

19 
18 
il2 
8 

32 
7 
1 
1 

28 
80 

1 

-'- l 
18 l 
11 

4 

, _ 

Klimontów. • 

• 24 
u 
24 
23 
24 
24 

H.nzem 1-
Wogóle ;-

23 
32 

120 

3119 

8 747 

7 
120 

400 

770 

o 
5 

17 

32 

22 
100 

12 

9 

": 1-2- 8_2_8 ___ 11_8__ 1: -4-:-----_-_ 
7 977 l 8 632 363 657 - -8 l 2 () 

Od wołanie przez kopalnie wago nów do przeładowania w Gołonogu w miesiącu sprawozdawczym spo -
wodowane zostało przeszkodami technicz!lemi w wydobyciu węgla. · 

Iiok J 908 l l lok 1909 l 
--~-------;------;----

W r. 1909 wysłano węgla więcej 
l+ ) albo mniej (-). niż w r . 1908 

Do Warszawy i :r,odzi VV czerwcu 
Od p ocza,t ku roku 

do 30 czerwca W czerwcu 
Od pocza,tku roku ---------------;--------------

do 30 czerwca 
~raz z przeładowan iem w --------:---- - -·--------1--------,----- -------,-----1 

Golonogu w ezerw eu r. ." ~·~ >. "' ~-::l:>- ~ ~ -~ >. ~ ~-~ >. 
"09 • l ~ .. ~ " - ... ;!l " .. · ~ " ~ .. ·~ " 1v wyssanowęga . ·g, p,·.,o ·~. ~_;;g ·~. p,so ·~ Po"" 

~ ~~~ ~ ~d~ o ~~,g o ~:~ 
~ ~"" "" ~><1'1'" B:: &:1=1~ 1 ~ p..>~" - -- - ---- - ---- - ---'---'------'---

w A G o N ó w 

W czerwcu 

wagonó'v % 

W okresie czasu 
od pocza,tku roku 

do 30 ozorwca 

w agonów [ . % 

Do Warszawy dr. żel .: l l l 
W mzsw~ko - Wiede1isk~ 3 953 180 26 O 13 181

4 
4 060 169 28 764 201 +_ 107

7 
+ 3 + 2 751 + 1 

N adwiślnńs ki e mi • • 8 O 627 1 O 22 O - 8 - 605 96 
l\azem I ---:3:-::9~61~! -:;-;1 8~0- I ·-;:2~6-;:647:'0:-- I -:;-;1 8"'5- ~-4:-;0""6~1-I -:1;-;;6~9- -~28~7::;-;8;-;;-6- l ·-:2:;-::0:-:-1- ~-+'. ---:;1-n0;;-0 - j--;+--:3:;-1 + 2 146 + 8 

Do Łodzi drog~ żelazo~ [ 
WarszHwsko - Wied~ńsk~ 3124 124 l 23049 160 3547 148

1

22934 160 l 1 423 + 14 - 115 - O 

Przeładow0~n~~ w Goło - , l l l l l 
Saturn 703 l 33 41<!0 29 41H 19 2 591 18 - 292 - 39 - 1 539 - 37 
Czeladź - ROI 13 2220 lii 421 18 2238 16 + 120 + 40 + 18 + 1 
Milowice • 840 36 2 698 19 763 32 2 278 16 - 77 - 9 - 420 - 16 
Flora , 139 6 9U8 6 186 8 823 6 + 47 + 34 - 85 ·- 9 
Katarzyna • - - 140 1 - - 49 O - - - 91 - 65 
An to ni 288 13 889 6 172 7 867 6 - 116 - 40 - 22 - 25 
Flotz Rudolf 20 1 116 1 U 1 128 1 + 4 + 20 + 12 + 1 O 
Grodziec II 46 37 4 970 34 776 32 2 452 17 - 70 - 8 - 2 518 - 51 
Andrzej III 33 1 185 1 25 1 110 1 - 8 - 24 - 75 - 41 
Grodziec l 3 O 17 O - - 6 O - 3 - 100 - 11 - 65 
Alwin a _ - · - - - - 20 O - ~ - + 20 + -

Itazem ---:3:-::2~2:-:-a -~ ""'iTo"" 16273 ""ii21 2828 \1T8
1

11 562 ~-si~ - 395 - 12 - 4711 29 
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Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wysłały drogami żelaznemi w czerwcu r . 1909 następującą. 
ilość węgla: 

Nazwa kopalni 

Droga żelazna War· 
szawsko-Wiedeńska. 

NiwJ<a 
Klimontów 
MortinteL' . 
Milowice 
Hrabia l:tennrcl 
Pary~ . 

Kazimiel'?. i li'e lilcs 
Saturn 
Czelaclź 

Grodziec ll 
Flora 
Mil<oła.j i J1't•n.nci8zo lc 

Antoui 
Red en 
Jan 
Flotz Rnclolf 
Gt·odzieo I 
Jalcób 
Andrzej Ill 
Andrzej l 
Bel e na l 
A1winn f 
Pokład Ignacy (Matylrla) 
Stanisław 

Wańczyków 

Floryan 
Dębow a Góra . 
Korczak 
Niemdn 
1\a.t.ar~ynfl 

Kazimierz 1.1 . 
Teodor 
Helena U . 
Elka 

Jtazem 

Drogi żelazne 
N ad wiślańskie 

Niw lut. 
Mortimer , 
RralJi" ltenarcł 
Pary~ 

Kazimie1·z 
l:tedon 
Pokład Jgnacy (Matylda! 
A.lwina 
Floryan 
Helena 
Dębowa Qóra 

.l:tazem. 

W ogóle 

l 
--- ·-------~~-----------~----------~-----------

Rok 1908 Rok 1909 W r. 1909 wysłano węgla więcej 
l-t-) al ho mniej (- ), niż w r. 1908 

VV czerwcu 
Od początku roku 

do 30 czerwca W czerwcu 
Od poo .. a,tku r oku --------

do 30 czerwca 

1 066 
158 
768 

1 323 
1 628 
1 447 
1248 
3 801 
2 940 
2 735 
1 486 

43 
649 
240 
112 
322 

92 

1::17 

94 
91 
18 
48 

164 
12\J 

48 
7 

::lo 
60 
74 
66 
57 

173 
133 
123 

l 67 
2 

29 
11 

5 
14 
4 

6 

4 
4 
1 
2 

7 
6 

27 1 

=l = 
20 766 944 

l 199 54 
323 15 

1157 53 
968 44 

1 231 56 
146 l 7 

:! l ~ l 

w A 

6 829 
1 342 
6 653 

l1 304 
12 019 
10 452 

9 948 

l 23 001 
18 341 

l 16 694 
9 0!1 

212 
3 829 
1 173 

1 ~~~ l 
622 
334 

903 1 38 
589 
550 
231 

61 

82 
1 260 
1392 

22 

1~ l 
139 555 l 

7 258 
1 S85 
6 627 
6 303 
6 927 
12H 

41 
72 

150 

G 

47 
9 

46 
79 
84 
73 
69 

lGO 
127 
116 

63 
1 

27 
8 
4 

13 
4 
2 
6 
o 
4 
4 
2 
o 

l 
9 

10 
o 
1 

o N 

1 302 
386 
481 

2 696 
1 668 
1 428 
1 419 
3 756 
2 683 
3 017 

l 1 429 
51 

573 
254 
236 
228 l 

16 l 
186 

50 
62 

40 

4 
3 

125 
87 

ó 

54 
16 
:w 

112 
69 
59 
5!1 

w 

156 
112 
126 
60 l 

2 
24 
11 
10 
9 
1 

8 

2 
3 

2 

o 
o 
5 
4 

7 938 
2 281*) 
3 948*) 

14 394 
11 050 

9 2 13 
10 003 
23 943 
16 995 
16 63::1 

8 675 
346 

3 604 
1 833 
1 293 
1 309 

190 

976 

618 l 
221 
6~ l 

707 
13 
26 
37 

952 
828 

40 
148 

19 l 

5ti 
J8 
26 

101 
77 
64 
70 

167 
119 
116 

61 
2 

25 
13 
9 
9 . 
1 

7 

4 
2 
o 
5 
o 
o 
o 

8 
6 

o 
l 
o 

969 , 22180 1924 1 138 295 l 967 

50 
13 
46 
44 
48 
9 
o 
1 

1 

1 437 l! 
607 

1 339 
1 "121 
1150 

106 

6 

:!. l 
15 l 

60 
25 
56 
47 
48 

4 

o 
o 
1 

7 771 
2 120 
6 140 
6 186 
7 049 
1 402 

21 
36 

3 
52 

54 
15 
43 
43 
50 
10 

'W czerwcu 
W okresie czasu 

od początku roku 
<lo 30 czerwca 

wagonów j % 1 wagonów l 

+ 236 + 
+ 228 + 
- - 287 
+ 1373 + 

l + 40 + 
- 19 -
+ 171 + 
- 45-
- 257 -
+ :!82 + 
- 57 
+ 8 + 

76 -
+ 14 + + 124 + 
- 94-
- 76 -

+ 49 + 

L 

22 + 
144 + 

37 -
104 + 

2 -
1 --

14 + 
1+ 
9 -

10 -
4 -

19 1+ 12 -
6 -+ 

111 1-i-
29 -
83 -

36 + 
-

44 - 47 + 

+ + 

29 - 32 -
18 - 100 -

8 - 17 + 
4 + 
3 l 

39 -
42 --

- + - + - + 
24 -
38 

27 - 100 -

+ - + 
+ 1414 + 7 

t 
t 

238 + 
284 + 
l82 + 
153 l+ 
81 1-40 -
6 -

5 1-7 + 
19 -
15 + 

20 + 
88 + 
16 -
16 ·-
7 -1-

27 -+ 
100 -

45 1-
- 1+ 

100 ,- + 

l 
l 

1 109 1. + 1(). 
939 + 7(). 

2 705 - 41 
3 090 + 27 

969 - 8 
1 239 - 12 

5o l+ 1 
942 i + 4 

1 346 , - 7 
' 61 - o 

366 - 4 
134 1 + 63 
2~5 - 6 
6ti0 + 56 
672 + 108 
583 - 31 
43'~ - 69 
334 - 100 

73 + 8 
38 - 100 
29 + 5 

3Z9 - 60 

169 1 - 73. 
646 + 1059 

13 t o 
26 -
371 + -
82 - 100 

308 1 - 24 
564 - . 41 

22 -- 100 

801- 67 
148 + -

19 + -

513 l+ 7 
2% l+ "J2 
487 1- 7 
117 - 2 
122 + 2 
181 1 + 15 

41 - 10() 
51 - 71 

36j+ -
147 - " 98 
52+ -

5 060 230 30 484 212 5 788 241 30 780 l 215 + 728 + 14 + 296 + 
25826 1174 170039 1181 27968 1165 169075 11182 + 2142 + _ 8 - 9M- 1 

Oprócz tego w czerwcu r. 1909 by~ wysyłany drogami żelaznem i N ad wiślańskiemi węgiel, :kra-
dziony z cudzych uadań górniczych; odnośne dane kolejowe wykazują: ze stacyi Dąbrowa 7Q wa-
gonów, czyli po 3 wagony na dzień roboczy . · [. H. 

l ' 
* J P.o uwzględnieniu poprawki, uczynionej przez Towarzystwo Sosnowieckie, dotyczącej spraw·ozdania o ruchu wagonów· w 1n.aju r. 1909. 
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'rzlllysł fllaZIJ w p1istwi1 ll~SJ]SktQll w stJ~Ztmh~ r~kw tl~l. 
(Podł'ug danych Centralnego 

Surowiec. 
Biura statystycznego dla przemysłu ~elaznego w Rosyi). 

Luty 
Marzec 
KwiP.~ i eń 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 
Sierpień, 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzieli 
Styczeń 

" , 

" ,, 

r. 1908 

" ., 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

r. 1909 

r. 1908 

r. 1907 

Wytwórczość 

bYsięcy 

14 453 
15 902 
~4688 

14863 
13 570 
13 311 
13 160 
12891 
13 381 
14170 
l 5 455 
15 247 
15 229 
13 785 

Zapasy w koń
cu. miesił\Ca 

pudów 

45 57 1 

43999 
42706 

43033 
44 745 
45973 
45 9°4 
44686 
44224 
44 543 
469s6 

47 45 1 

45 548 
49604 

f. 1906 li 550 48655 
r. 1905 rs 032 48 66s 

Wytwórczość surowca w calem par1stwie Ro
syjskiem w styczni u r. 1909 z m niejszyła się nieznacz
nie w porównaniu z wytwórczością w miesiącu 
poprzednim, mimo to stoi ona powyżej poziomu 
średniej miesięcznej wytwórczości w ubiegłym 
okresie rocznym oraz jest najwyższą z szeregu 
wytwórczo~ei surowca w styczniu ubiegłych 
czterech lat. Zaznaczyć przytern należy zwięk
szenie się rozchodu. surowca w styczniu r. 1909 
na przeróbkę dla zakładów własnych oraz na 
sprzedaż, jak również nieznaczne powiększenie 
się zapasów surowca w końcu miesiąca sprawo
zdawczego w porównaniu do zapasów surowca w 
końcu miesiąca poprzedniego. Wytwórczość su
rowca w państwie Rosyjskiem w styczniu r. 1909 
wedł:ug poszczególnych okręgów daje się scha
rakteryzować w sposób następuiący: na Poludniu 
Rosyi wytwórczość zmniejszyła się w porównaniu 
do wytwórczości w miesiącu poprzedllim o l%, 
natomiast była wyższą od wy_twórczości surowca 
w styczniu czterech poprzednich lat; na Uralu 
wytwórczość surowca w styczniu r_ 1909 powięk
szyła się w stosunku do wytwórczości w mie
siącu poprzednim o 2%, była jednak najniższą 
w porównaniu do wytwórczości w styczniu czte
rech poprzednich lat; w okręgu Moskiewskim 
wytwórczość surowca w styczniu r. 1909 powięk
szyfa się o 6-0fo, była większą od wytwórczości w 
styczniu r. 1905 i 1906, natomiast nie dosięgł'a po
ziomu wytwórczości w styczniu r. 1907 i 1908; w 
okręgu Pólnocnym i Nadbaltyckim wytwórczość 
surowca w styczniu r. 1909 doszła do poziomu, nie 
za u ważonego w przeciągu ubiegłego okresu rocz-

nego byla jednak o wiele niższą od wyt wórczo
ści s~rowca w styczniu r. 1905 i 1906. 

Półwyroby żelazne i stalowe. 

Luty . _ 

Marzec 
J(.;-d ecieil 
Maj .• 

Czerwiec . 
Lipiec 
Sierpiuń . 
Wrzesieil 
Październik . 
Li sto JHld 
Grudzieil . 

Styczeń 

,, 

" 
" ., 

r- 1908 

» 
)) 

» 

)) 

)) 

r. 1909 

r. 1908 

r. 1907 

Zapasy w koń-
Wytwórczośó cu miesiąca 

tysięcy pudów 

14 6g: 
16984 
13 109 
15 879 
'4 444 
14 204 
:4684 

'4 7°9 
'4986 
14 487 
13 404 
14 394 
13 245 
13089 

12 130 
12418 
12084 
12057 
!2 349 
l276o 
JĄ 129 

l 3 595 
I 3 321 
13 734 
'3 965 
13 993 
12 024 
12989 

r. 1906 12 '39 9 r 19 
r.1905 13355 11469 

Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych w calem państwie Rosyjskiem w styczniu 
r. 1909 powiększyła się w porównaniu do wy
twórczości w miesiącu poprzednim; byla ona 
również największą w szeregu wytwórczości pól
wyrobów żelaznych i stalowych w styczniu czte
rech ubiegłych lat. Wysokość zapasów pólwy
robów żelaznych i stalowych w przeciągu miesią
casprawozdawczego nie podległa żadnym istotnym 
wahaniom, utrzymując się na poziomie zapasów 
w końcu miesiąca poprzedniego. 

Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych w styczniu r. 1909 według poszczegól
nych okręgów przedstawia się w sposób nastę
pujący: Poludnie Rosyi wytwórczość tę silnie 
zwiększyło w porównaniu do wytwórczości w 
miesiącu poprzednim, bo o 10 %, jak również i w 
porównaniu do wytwórczości w styczniu czterech 
poprzednich lat, od których średnio była wyższa 
o ~1%; na Uralu wytwórczość w miesiącu spra
wozdawczym zmniejszy la się o 2%, była nato
miast naj większą z szeregu wytwórczości w stycz
niu czterech poprzednich lat; w okręgu Mos
kiewskim wytwórczość pólwyrobów żelaznych i 
stalowych w styczniu r. 1909 zwiększył'a się za
ledwie o l%, była natomiast niższą od wytwór
czości pMwyrobów żelaznych i stalowych w stycz
niu czterech poprzednich lat średnio o 22%; w 
okręgu Nadwołżańskim wytwórczość pólwyrobów 
żelaz.nych i stalowych w styczniu r. 1909 powięk-
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szyła ~ię_ o 15% w porównaniu do wytwórczo- l wozdawczego były o 5% większe od zapasów w 
śc1 w m1es1ącu poprzednim, ol·az stanowiłaśrednią końcu miesiąca poprzedniego, co spowodowane 
wytwórczości w styczniu czterech poprzednich zostało zwiększoną wytwórczością w miesiącu 
lat. sprawozdawczym, oraz zmnieiszeniem się rozchodu 

Wyroby gotowe żelazne i stalowe. wyrobów gotowych żelaznych i stalowych na 
ZapasY:w.koń- przeróbkę dla zakładów własnych. 

Wytwórczość _en mlesHJ,ca N a Połud ni u Rosy i wytwórczość wyro b ów 
tysięcy pndow l ·. ] h · 

Luty . • • r. 1908 

Marzec 

gotowych że az 11ych 1 sta owyc w styczmu r. 
J r 766 26 670 1909 zwiększy-la się w porównaniu do wytwór

czości w miesiącu poprzednim o 12%, była ona 
większa od wy twórczości w styczniu r. 1905, 1906-
i 1907, natomiast nieznaczn ie zmniejszyła się w 
porównaniu do wytwórczQś<.:i w styczniu r. 1908. 
Na Uralu wytwórczość wyrobów gotowych że
laznych i stalowych w st.yczn iu r. 1909 w po
równaniu do wytwórczośc! w miesiącu poprzed-

Kwiecień. 

Maj 
Czerwiec • 
Lipiec .. 

Sierpień . 
Wrzesień • 
Październik • 
Listopad 
Gr.udzień 

» 

)) 

» 

» 

)) 

14 491 

12 121 
li 764 
l l 358 
12 464 
12168 
li 368 

22 419 
20888 
20 392 
20691 
20857 
21 597 

/ 2 3 572 

» 11001 24121 
Styczeń . r. 1909 rr 716 25 368 

» r. '1908 II 777 24451 
» r. 1907 9972 23216 
)) r. 1906 10625 26246 
» r. 1905 11 o63 26 571 

Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w calem państwie Rosyj skiero w 
styczniu r. 1909 w porównaniu do wytwórczości 
w miesiącu poprzednim podniosła się o 6 ?o, była 
również, za wyjątkiem r. 1908, największą z po
śród wytwórczości wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w styczniu lat poprzednich w grani
cach tablicy niniejszej. Zapasy wyrobów goto
wych żelaznych i stalowych w końcu miesiąca spra-

. nim nie podległa żadnej istotnej zmianie, oka
zała się natomiast większą od wytwórczości 
styczniowej czterech Jat poprzednich. W okręgu 
Nadwołżańskim wytwórczość ta w styczniu r. 
1909 zmniejszyła się o l~% w porównaniu do wy
twórczości w miesiącu poprzednim, była ró wnież. 
najniższą wśród wytwórczości w styczniu czte
rech lat poprzedn ich. W okręgu Moskiewskim 
wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych i 
stalowych w styczniu r. 1909 była większą od 
wytwórczości w miesiącu poprzednim o 12 %, na
tomiast byla mniejszą od wytwórczości w stycz
niu czterech lat poprzednich średnio o 13%. W 
okręgu Póinocnym i Nadbaltyckim wytwórczość 
wyrobów gotowych żelaznych i stalowych po
większyła się w porównaniu do wytwórczości w 
miesiącu poprzednim o 6 ~, była większą od wy
twórczości w styczniu r. 1905, natomiast nie do
sięgła poziomu wytwórczości w styczniu r. 1906, 
1907 i 1908. J. H. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w kwietniu r. 1909-go. 

Hok '1908 Rok l909 -

N 
1 Od pOCZł~tk \1 Od poc~ątku 

a z IV Y w Y t w o r ó w .Kwiecień 

l 
roku do 30 Kwiecień roku do 30 
kwietnia l kwietnia 

-
T Y s l Ę () Y p u D b w 

Wywóz z Rosy i za granicę. 
Żużle metalurgiczne 248 r 076 104 604 
Węgiel kamiemiy i koks 669 2028 2 37 l 284 
Ruda żelazna 2 507 13 599 1 6zo 86;3 
Ruda manganowa. r 568 7 59° 3 380 l 0547 
Galman - 17 - --
Surowiec w gęsiach i złamkach 108 480 17 23 
Żelazo różnych gatunków 158 so9 103 'l96 
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.Szyny stalowe, złączki i pod kładki 
Stal różnych gatunków. 
Nafta . 
.Odpadki naftowe . 
Wyroby z surowca 
Wyroby z żelaza . 
Wyroby ze stali . 
Maszyny i ich c;:ęści 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 
.Żużle Thomasa w kawałkach. 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego . 

" " " Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 

przez komory morza Czarnego 

Koks 

pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Angl ii 

przez komory morza Baltych:iego 
zachodniej granicy lądowej 

pozostałe komory . 

w tej liezbie: 
z Austryi . 
z Niemiec. 
z Anglii 

.Siarka nieoczyszczona w bryłach . 

.Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Surowiec zwykły 

przez komory 

" " 
" z Finlandyi 

morza Baltyckiego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez pozostałe komory . 

:Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy ląc:lowej 
" pozostałe komory . 

.Żelazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

" zachodniej granicy lądowej 

974 l 
-

2 320 
235 

3 
16 

l 

13 . 

38 
42 l 

414 

-

6 29: 
2 )16 

,g 

532 
Razem 

9 357 

33ó5 
5 940 

30·1 
1 o6o 

51 
Razem l 415 

440 
8g4 

14 
71 
2 

3 
l 

-
-

3 

Razem 7 

6 
l 

2 
Razem 9 

27 

l 8 

449 

l 6g6 778 l 991 
l - 48 

9733 2 o:'3 1006) 

647 199 8t~4 

9 2 6 

64 lO 46 
2 l 4 

32 21 46 

112 36 127 
84 - 6 

62'1 267 593 
, 

l 5 

- - -

l0979 5 (l) 9622 

'4 )62 3 645 '4 258 

404 4 3'J6 
l 878 l 179 l 4 158 

27 823 9943 28 344 

16407 4 525 17o89 
II 123 s 254 !06g4 

516 84 129 

5 779 1 s63 5 351 
162 57 '95 

6457 

l 
l 704 5 675 

2J63 863 2870 

3 421 8r4 2 748 

79 27 39 
241 116 184 

'4 21 32 

7 - l 

6 2 5 
l l 3 
2 l l 

4 l 2 

20 5 12 

21 5 22 

8 4 8 

5 - 2 

34 9 32 

79 8 39 
44 '4 39 
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przez komory morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 

przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 

przez komorę w :Moskwie 
z Finlandyi . 
przez pozostałe komory 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Ołów w płytach i złamkacl1 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec. 

Anglii 
" Belgii 

Ołów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i ziarnkach oraz py·lek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 

. " A11glii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokry ta metalami 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od ,3 llll7l do 6,25 umt 

Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 
przez komory morza Baltycl~iego . 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śroc'lkowej 
~ pozostałe komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" Belgii 

7 
l 

2 
3-ł 

Razem 79 
l 

43 
13 
41 

l 

-

'9 -
Razem l 17 

J8 

2 
6 

151 

II 

40 
86 
6 
3 

33 

31 
--

-
4 
4 

II 

l i 

29 

133 
133 

15 

'3 
8s 

Razem 379 

213 
146 

2 
5 
l 

l 

1909 

20 6 17 
3 l 2 

7 3 l l 

R9 ,g 58 
-- -

242 s o 166 
2 ·- 3 

218 51 169 
101 31 92 
lO l 78 i37 

6 2 l ' 8 
I l 8 

64 29 93 - -----
49 1 192 ~0"' . l 

73 23 82 

10 3 10 
,27 12 40 
6o9 113 sag 

5-ł 6 36 
170 36 I lO 

324 38 238 
IS 5 39 
20 7 l4 

132 . 45 lj2 

122 32 12( 
6 6 22 

- 2 2 
13 4 12 

'3 - -
33 12 30 

33 lO 3' 
94 27 77 

l · 

465 75 3'-19 
6o8 200 558 

94 37 87 

73 13 70 
239 137 408 

l 479 462 l 472 

8q7 315 . 936 
r ·' ,_ g8 388 

7 2 l 4 l 

.:p 19 
l· 

s6 
5 l 4 
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Narzędzia i lokom o bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 206 4"22 ! )8 6;;4 

" " zachodn iej gran icy lądowej 23 118 25 !38 
" " n1orza Czar n ego 22 go 45 r6s 

" " Rosyi środkowej 3 68 33 78 
" pozostałe komory 77 340 83 383 

Razem 33 1 l 038 '324 l 4!8 

J. H 

' 

.J rBeg rąa fi terafury górnieBo- fiutnicBej. 
Treść ortyl{ułów, z o wortych w wożniejszych czos cpismo ch górnicz c=hutniczych. 

Głiickauf (1909). N!! 18. a) Stegemann. Spo- ~ leczllym i e/?ono1nicz nym, ich przyszlość i przypus.z
soby, zapobiegajqce gwattownemu wtargNięciu do czalnr rozwój (c . d.). Autor przytacza dane sta
kopalni wody lub gazu. W kopalniach węgla w tystyczne o spożyciu rud żelaznych miejscowych 
prowincyi Nadreńskiej częste bywają wypadki i zagranicznych w niemieckim przemyśle hutni
wtargnięcia wody, nagromadzonej w starych zro- czym. Rudy niemieckie nie yvystarczają na po
bach. Jako środek zapobiegawczy, stosowane jest krycie wzrastających wciąż potrzeb hutnictwa, 
wiercenie wywiadowcze w przodkach chodników. które z roku na rok spożywa coraz więcej rud 
Autor opisuje dawniej i obecnie stoso\.vane r•oz- zagranicznych a zwłaszcza szwedzkich. W r. 
mieszczenie otworów wiertnic:;:;ych wywiadow- Hl07 sprowadzouo do Niemiec ze Szwecyi 2'/ 2 mi
czych, urządzenie do spuszczania wody, zawiera- l iona tonn rudy. Stopniowo wzrasta również wy
iącej siarkowodór, w kopalni Centrurn i podaje wóz r udy szwedzkiej do Belgii, która swój prze
wskazówki zapobiegania wtargn ięciu gazów oraz mysl hutniczy opada prawie cał'kowicie na ru 
zabezpieczenia robotników, pracujących przy wy- dach zagranicznych. Ang lia obok 16 milionów 
konywaniu otworów od skutków działania gazów. tonn rudy żelaznej, wydobywanej w kraju, spo
b) Kaujmann. Poglębianie S'Oybu Rhein- Elbe VI i żywa również 8 milionów tonn rudy zagnttJicz
obudowa żela..'OJzo -betonowa w u.a.rstwach 'węglowych. nej a zwłaszcza hiszpańskiej. Zważywszy, że 
Poglębianie szybu. Obudowa tymczasowa. Obu- najleps7.e rudy żelazne w Bilbao są nieomal wy-

. dowa w marglu. Obudowa żelazo betonowa w czerpane, Anglia z konieczności zmuszona będzie 
warstwach węglowych. Koszta obudowy żelazo- powiększyć przywóz rudy szwedzkiej. Z powyż
betonowej i murowej. Dobre i złe strony obudo- szego wynika, że Sz.wecya nie napotka trudności 
wy żelazo betonowej szybów. W porównaniu zbytu swej rudy w Anglii, Niemczech i Belgii i 
do obudowy murowej obudowa żelazo betonowa, należy spodziewać się w przyszłości znacznego 
jako wytrzymalsza na ciśnienie, zajmuje mniej wzrostu ceny na rudę żelazną. e) Wentylatory w 
miejsca, lepiej zapełnia puste miejsca i szczeliny leopalili Ewald, (Herten w Wrestfa.lii). Opis wentyla
w ścianie szybu. Przez powi ększenie liczby wkł:a- torów Rateau i wyniki dokonanych badań. 
dek żelaznych istnieje możność nadania obudo- NQ 19. a) Heise. Zapalanie 11a.bojów prqdem, 
wie większej wytrzymałości na ci śnienie bez po- elektrycznym jed~tocześnie w calej kopalni. A.utor 
większan i a jej przekroju. Wytrzymałość na dzia- daje opis urządzenia, istniejącego od wielu lat 
lanie wody i zmiany pogody jest większa. Obu- w kopalni węgla Sunnysicie w Utah. Odbudowa 
do'Va żelazo betonowa, jako posiadająca gładką pokładu grubości 5--10 stóp odbywlł się sposo
powierzchnię, przedstawia mniejszy opór dla prą- hem filarowym . W kopalni pracuje na dole 500 
du powietrza. Wreszcie jest ona znacznie tań- robotników na jedną zmianę ośmiogodzinną. Wy
sza. Do stron ujemnych obudowy żelazo-beton o- twórczość dzienna wynosi l 000 t. W kopalni 
wej należy przedewszystkiem bardzo powolne przeprowadzona jest sieć przewodów elektryuz
twardnienie betonu, skutkiem czego szyb może nych, połączonych ze stacyą centralną. Zapala~ 
uledz odkształceniu, a dokonywanie poprawek nie nabojów odbywa się wówczas, gdy istnieje 
jest połączone z trudnościami, nie istniejącemi wszelka pewność, że ani jeden robotnik nie pozo
przy obudowie murowej. c) A. Fleek Przyczyn- stal na dole. W tym celu prowadzi się ścisła 
ki do historyi kopalni rudy miedzianej ·w Rammels- kontrola robotników. Opieka i dozór nad elek
bergu pod Goslarem.. d) Spaclceler. Kopalnie rudy trycznem zapalaniem nabojów spoczywa w rę
żelaznej w S.?:wecyi p od w.sględem technicznym, spo- kach dozorców, z których jedni zajmują się strze-
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laniem, drudzy zaś prowadzą kontrolę przewo
dów i nabojów niewystrzelonych. Autor wyraża 
wątpliwość, czy sposób, stosowany w kopalni 
Sunnyside, dał'by zastosować się w kopalniach 
westfalskich. Im kopalnia jest większa, im bar
dziej roboty są prowadzone nieprawidłowo, tem 
trudniej przeprowadzić przewody elektryczne i 
utrzymać cale urządzenie w porządku. Przytern 
w kopalniach westfalskich istnieje wiele instala
cyi elektrycznych do innych celów, roboty pro
wadzone są na dwie zmiany, dokonywane są w 
różnych porach naprawy, na dole znajdują się 
stajnie i prawie niema godziny, ażeby w kopalni 1 

nie było robotników. Wprowadzenie więc urzą
dzenia centralnego do zapalania nabojów połą
czone byłoby z wielkieroi trudnościami i bynaj
mniej nie zapewnialoby zupełnego bezpieczeń
stwa. 

NQ 20. a) Szkota górnic.sa i no'wy budynek 
szkolny w Essen. Dane historyczne o szkole w 
Essen w okresie czasu od -r. 1830 do r. 1864. 
Czas przejściowy przed założeniem szkoły gór
niczej od r. 1864 do r. 1868. Szkoła górnicza od 
r. 1868 do r. 1909. Opis nowego gmachu dla 
szkoły górniczej. b) D.sialanie przyrzqdów 7'atun
l<owych podczas pożaru leopalni Sydney i urzqdze
nia ralunlw'we w kopalni> należącej do Towarzystwa 
Dominżon Coal Company. Pożar ugaszono przy 
zastosowaniu przyrządów Draegera. c) Handel 
węglem i gwarancya 7Jvartości opalowej. 'vV spra
wie określania wartości węgla według jego war
tości opałowej wypowiedziało się Towarzystwo 
przemysłowców górniczych okręgu Dortmund, 
uznając wszystkie dotąd stosowane sposoby za 
nieodpowiednie i nawet wprost niedokładne. 
Pn>.edewszystkiem wzięcie próby dokładnej jest 
rzeczą nadzwyczaj trudną z uwagi na materyal 
niejednorodny. Określenie wartości opalowej na 
podstawie analizy elementarnej jest z wielu wzglę
dów niedokładne a przytem kosztowne. O wiele 
więcej wartości posiada sposób kalorymetryczne
go oznaczania wartoś0i ogrzewalnej, lecz z uwagi, 
że warunki spalania węgla w bombie zupełnie 
różnią się od warunków, jakie istnieją w prakty
ce, sposób tell również prowadzić może do błęd
nych wyników i uawet najczęś ciej dzieje się to 
ze szkodą dl a spożywcy . Próby praktyczne na 
odparowanie również zawodzą, czego najlepszym 
dowodem są częste bardzo różnice, dochodzące 
do 25% w wartości opałowej, określanej sposobem 
powyższym przez Towarzystwo Kotłowe okręgu 
Dortmund, pomimo że próby dokonywane są tam 
bardzo starannie. Ze wszystkich wspomnianych 
sposobów oznaczania wartości opałowej węgla 
próba praktyczna na odparowanie, o ile natural
nie prowadzona jest w ciągu długiego czasu, da
je najbardziej do rzeczywistości zbliżone wyniki, 
jest ona jednakże połączona z dużymi kosztami. 
d) Samoczynne zamknięcie klatki wvciqgowej. Opis 
samoczynnego zamknięcia klatki z cynkowej bla-

chy falistej, zastosowanego w kopalni Katarzyna 
pod Essen. 

N!> 21. a) Kratz. Dol11e warst-wy utworów wę
glowych pomiędzy Ratiugen i Aprath. b) J. Gwosdz . 
Nowe generatory dla smolistych materyalów opalo-
7.vych. Generatory posiadają dwa paleniska, z_ 
których górne sluży do wydzielania z pali w a czę
ści lotnych, dolne zaś do wytwarzania gazu z pa
liwa skoksowanego; tu rÓ'.'lnież ma miejsce spale
nie węglowodorów, wydzielanych w górnem pa
lenisku generatora. Autor daje opis generatorów~ 
zbudowanych w ostatnich czasach /na zasadzie po
wyższej. Generatory Galoscyego i Terenyego, 
Sauera, Drezclenskiego Towarzystwa generatorów 
gazowych, Deutza, Versena, Isinga, Koertinga, 
Crossleya. 

NQ 22. a) Niess . Przyczyny uadzwyczajllie 
wysokiego ciśllienia skal w części ok1ręgu górniczego 
Zwiekatt i 1vpt_v·w tego ciśnie11ia ua szyby i chod11i
lzi. Przyczyna nadmiernego ciśnienia leży wtem, 
że ut.woi·y węglowe składają się prawie wył'ącz
nie z lt.tpka ilastego, w którym miejscami spo_ty
ka się ławice zlepieńców i brekczyi, związanych 
cementem nie krzemionkowym, le<:-z i!aRtym. 
Obok tego istnieje wielka liczba uskoków. Dla. 
zmniejszenia skutków ciśnienia na szyby i chod
niki .zastosowano obudowę żelazo betonową. b} 
Potollie. Istota i ldasyfilwcya kattstobiolitów. Kaus
tobiolity czyli szczątki kop'alne organizmów, pod
legające spalaniu, dzielą się na trzy grupy, mia
nowicie: sapropelity, utwory humusowe i lipto
bioli.ty. Sapropelity są to utwory, składające się 
gł:ównie lub wył'ącznie z sapropelu czyli mułu, 
utworzonego z gnijących szczątków organizmów. 
Sapropelity zależnie od warunków przedstawiają 
błoto mniej lub więcej gęste lub zupełnie twar
de. Z mieszane z ilem, tworzy ono ił sapropelo
wy. Skoro rozkład sapropelitów odbywa się bez 
dostępu powietrza, tworzą się z nich ciała bitu
miczne, które za.leżnie oo warunków tflmperatury 
i ciśnienia tworzą węgiel gazowy, wapień bitu
miczny lub wreszcie ropę naftową . . Utwory hu· 
musowe są to resztki roślin w stauie niezupełnie 
rozłożonym z tego powodn, ?.e w wodzie stoją
cej tlen działał na rośliny w stopniu nieznacz
nym. Humus zarówno pochodzeniem jak własno
ściami chemicznemi i fizycznemi różni się bardzo 
od sapropelitów. Powstanie swoje :?~awdzięcza 
on mchom, z których w obecnym okresie geolo
gicznym tworzy się torf. W epoce węglowej po
wstały w klimacie gorący m tą drogą pokłady 
węgla kamiennego. Liptobielity są t o resztki ro
ślin, bogatych w substancye smoliste. Gdy ro
śliny zostały rozłożone, smoły pozostale utwo
rzyły liptobiolity. c) Przemysl gómiczy w Setlzso
niż 'l.V r. 1907. Dane statystyczne dotyczące wy
twórczości. 

Stah1 und Eisen (1909). N2 18. a) W Ta
fel. NMve sposoby obliczania kalibró1v. Autor po
daje sposób dokładnego wyliczania profilów nie-
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prawidłowych, które dotychczas wykonywane 
były wyłącznie na podstawie wyników praktyki. 
-b) H. Haedicke. PosllJPY w budowie pieców do har
.towauia (dok.). Opis nowych pieców, ogrzewa
nych gazem, węglem lub prądem elektrycznym. 
Piece do -hartowania w roztworach soli. 

· NQ 19. a) Walcowanie blachy w Jfossend Steel 
Wnrks pod Glasgowem. b) J. Bu.'!fell. Ilość i slltad 

chem.ic.'!fJty gazów wylotowych w procesie kopulowym. 
Artykuł będzie wydrukowany w Przeglqd.sie Gór
niCii50-Hutniczy m. 

NQ 20. a) Wohlgem.utli. Obewy stan spra
wy otrzymywania azotu z powietrz,l atnwsjeryczne
go. Autor podaje opis sposobów, służących do 
technicznego wytwarzania cyanamidu wapniowe
go i tlenków azotu. b) E. Heyn i O. Bauer. 
Wptyw obróbki na gorąco na rozpuszcBaluość stali 

{pocz.). N a podstawie teg-o, że rozpu::~zczalność 
metalu zależna jest od oLróbki termicznej lub 
mechanicznej, jakiej dany metal został poddany, 
autorzy dokonali szeregu badań nad rozpuszczal
nością stopów ?.elaza w 1°i,,-wym kwasie siarcza
nym, ażeby na zasadzie otrzymanych wyników 
można było odwrotnie określić warunki obróbki 
na gorąco, jakiej metal podlegał. Wyniki badań 
wypadły bardzo zgodnie. Badania nad stalą wę· 
glową (C 1,00%) narzędziową wykazały, że roz
puszczalność w słabym kwasie siarczanym sama 
jedna lub wespół z innemi próbami, jako to ba
daniem twardości i zabarwienia po wytrawieniu 
kwasem solnym w roztworze alkoholowym i okre
śleniu postaci węgla, daje ścisł'e wskazania co do 
temperatury odpuszczania. Miękkie żelazo zlew
ne (C 0,07°/0 ) , zahartowane w temperaturze l 000°, 
najlepiej rozpuszcza się po odpuszczeniu do tem
peratur.v 300-400°. Badania nad wpływem tem
peratury hartowania na rozpuszczalność stali wę
glowej nie dały określonych wyników. c) Stal 
niklowa, ja/w 1naterya.t do budowy mostów żela.'::: 

nych. Artykuł zawiera streszczenie opinii różnych 
~wnstruktorów mostów, wygłoszonych z powodu 
pracy W addella o korzyściach zastosowania sta
li niklowej zamiast zwykłej zlewnej do budowy 
mostów. W. K. 

Giesserei-Zeitung. N2 6. a) G. Goldberg. 
Wplvw _nildu i 'Wlfgla na żelazo (pocz.). Badania 
stopów niklu z żelazem zaczęto jeszcze w roku 
1820, pierwsze jednak przemysłowe zastosowanie 
tego stopu do wyrobu płyt pancernyeh o wiel
kiej wytrzymafości uskuteczniono zaledwie w r. 
1891. Od tego czasu większość powag w dziedzi
nie metalurgii nie przestaj e interesować się wła
ściwościami stopów niklu z żelazem. Zawartość 
niklu nie może przekraczać po nad 30°/0 ; tak np. 
żelazo z zawartością 2% C i 30 do 50% Ni staje 
się tak twardem, że nie daje się wcale obrabiać. 
Autor opisuje próby, jakie były dokonane nad 
stopami żelaza i niklu przez RudeloHa, oraz wy
niki tych prób. Zawartość niklu wpływa rów
nież na stopień wydzielania się grafitu w stali, 

a więc i na jego wytrzymałość. Wytrzymałość 
bloka _ zmniejsza się k11 jego środkowi. b) Odle
'l!IJa11ie rur w formach statych (według odczytu, wy 
głoszonego w Instytucie Franklina przez Edgra 
Custera). Przedmioty, odlewane w stałych for
mach żelaznych lub surowcowych, mają zawsze 
powierzchnię bardzo twardą zahartowaną. Obra
bianie takich przedmiotów jest kosztowne, a 
przedmioty są kruche, tak że stosowanie form 
żelaznych ma bardzo ograniczone ramy i stosuje 
się prawie wyłącznie dla osiągnięcia pożądanej w 
niektórych tylko wypadkach twardości na po
wierzchni odlewów. Specyalna fabryka rur 'ra
cony Iron Company w Takony (Pensylwania) po 
całym szeregl-:. prób doszł'a do bardzo pokaźnego 
rezultatu; odlewają tam mianowicie 240 rur w 
formach żelaznych w przeciągu godziny. Twar
dość i kruchość odlewu jest zmniejszona wskutek 
trzech przyczyn: formy są gorące (około 200°C), 
rura wyjmuje się z formy w kika sekund po jej 
odlaniu, wreszcie surowiec używa się z zawarto
ścią 2-2,5% krzemionki a więc bardzo miękki. 
:E'ormy mogą sł'użyć do o.dlania 1100 do 2 700 rur, 
zależnie od ich średnicy (150 do 50 mm). R,nra 
pozostaje w formie po odlaniu od 2 do 6 sekund. 
Odlew odLywa się na specyalnej maszynie; jest 
to okrągły stół na kolach. umieszczonych na szy
nach, tworzących zamknięty obwód. Otwieranie 
form odbywa się samoczynnie. Formy są to blo
ki surowea 450 X 450 X l 800, składane po prze
kątnej. Rdzenie robione są z maq formierskiej, 
którą oblepia się surowcowe dziurkowane rury. 
Grubość masy wynosi około 10 mm; rdzenie wsta
wia się nie suszone. c) .Wiedź dla odlewni . . Miedź, 
używana do celów odlewniczych, winna posiadać 
pewne właści w ości, odmienne od właści w ości mie
dzi, używanej np. dla celów elektrotechniki. Cha
rakterystykę tę można dla miedzi odlewniczej 
streścić w następujących punktach: 1) marka czy
li pochodzenie miedzi; dobra marka, znamionują
ca pochodzenie od dużej i uczciwej firmy, daje 
duże rękojmie jednorodności miedzi, co ma wiel
ki wpływ przy odlewaniu przedmiotów ze sto
pów miedzi z cyną, ołowiem i t. p. ze względu 
na ich skład chen::iczny. który musi być ściśle 
zachowany; 2) stopień dobrej przewod ności prą
du sluży wskaźnikiem czystości miedzi; należy 
odróżniać zanieczyszczenie miedzi tlenkami lub 
metalami; 3) kształt bloków miedzi ma znaczenie' 
czysto praktyczne, łatwiejszą podzielność, brak 
ostrych kantów, które mogą uszkodzić tygiel przy 
ładowaniu miedzi i t. p. d) F. Lichte. Samoczyn
ny kalorymei11 • Opis kalorymetru prof. Junkersa 
do określania wartości cieplnej gazów. Ma on tę 
wyższość nad innymi tego rodzaju przyrządami, 
że samoczynnie zapisuje wartość cieplną gazu i jej 
wahania i daje tym sposobem możność ciągłego śle
dzenia za biegiem pieca, generatora i t. p. bez po
trzeby braniaprób gazu. e) E. A. Schott. Piece uajto
'We do emalier11i i im tych celów przemyslocv_vch (pocz.), 
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Piece tego typu (Hermansena), wszystkie opalane gipsu; ostrożności, które :.~achować należy przy 
gazem, nadają się oprócz emalierni i do wyżarza- f01 mowaniu, uld'adaniu rdzeni i t. p. Piasek, 
nia i hartowania stali, dla obróbki stali narzę- używany do formpwania takich kotłów, winien 
dziowej, cementowania i t. p. Autor robi biJans być drobnoziarnisty, dokladnie zmielony, zmie
cieplny dla pieców, pracujących ze zwykłem pa· szany ze starym, już używanym do odlewu pia
leniskiem, i dla pieców, idących na gazie bez skiem, i przesiany. Formy należy odlewać w _po
regeneracyi. W pierwszym wypadku uchodzi łożeniu pochyłem. d) P. E\'dam. Różne sposoby 
przez komin 60 ~, w drugim 44% ogólnej warto- mierzenia tempemtury (pocz.). W większości pro
ści opalowej węgla. Jeżeli piec pracuje z dmn- cesów przemysłowych bardzo ważną rzeczą jest 
chawką parową, cyfra ta spada do 240fo. określenie stopnia temperatury; dłuższa prakt.yka 

NQ 7. a) G. Goldberg. rvpty·w uikltt i węgla wyrabia oko w tym kierunku, lecz jest to spo
na żelazo (dok.). A.utor rozpatruje: l) Wpływ sób często zawodny, nie dający mOŻTJOści spraw· 
różnych_ ~awartoś?i ui~lu w że~azie .przy stalej l dz?nia i ko~tro_li obserwacyi, zwłaszcza ~dy cho
zawartoscl węgla 1 podaJe badama, ktore dokona- dz1 o okresleme tempe.ratury powyżeJ 1 000°. 
no nad sztabami laneroi nie żarzonemi z zawar- , Przyrządy 11ajprostsze, najczęściej używane w 
tości:ą węgla 0,1°/0 , zawartość zaś niklu zmieniała praktyce do mierzenia temperatury, są: termo
się od 3 do 590fo. N aj większą wytrzymałość na metry i stożki Segera (są to stożki, robione z. 
rozerwanie dało żelazo przy 3°/0 niklu, największe krzemianów o ró~nym a wiadomym dokfadnie 
wydłużenie przy zrywaniu próby przy f>9% niklu. stopniu topliwości). Zwyczajny termometr rtę
Próby wyżarzone dały znacznie większe wydlu· ciowy z próżnią ponad słupkiem rtęci służyć mo· 
żenie, niż poprzednie. Wytrzymałosć, ogólnie że do mierzenia temperatury do 300°; dJa wyż
biorąc, wzrasta, dopóki zawartość niklu nie prze- szych temperatur (do 600°) szkJ'o, użyte do wy
kroczy pewnej granicy, poza którą następuje robu takich termometrów, musi być trudno topii
wydzielanie się grafitu. 2) Wpływ różnych za- we, a rurka ponad rtęcią wypełnia się kwasem 
wartości węgla w żelazie przy stałej zawartości węglowym lub azotem. Do kotłów parowych 
niklu. ·Próby wykazały, że wytrzymałość stali zaczynają używać teraz termometrów alarmują
z zawartością niklu 0,04 do 0,19°/0 wraz ze wzra- cycb; w szkle na pewnym krytycznym poziomie 
stającą zawartością węgla wzrasta. A.utor poda- , zapawa się kontakty; rtęć, podniósłszy się do 
je rezultaty prób surowych, kutych i walcowa- tego poziomu, zamyka prąd. w którego obwodzie 
nych na rozerwanie, zgniatanie, gięcie i t. d. b) znajduje się dzwonek lub lampka i alarmuje w 
E. A. Schott. Piece mt~flowe do emaNend i illnych ten sposób kogo należy. Stożki 1:3egera mają 
celów przemystowych (dok.). Najdogodniejsze wy- ustalone zastosowanie przy wyrobie przedmiotów 
miary i szczegóły urządzeń małych pieców mu· z gliny; sposób t~n jest bardzo tani. i prosty i 
flowych z generatorem. Budowa regeneratorów niejednokrotnie bywa stosowany i w przemyśle 
i dawne błędy, spotykane w ich budowie. Wtór· metalurgicznym (np. w piecach do wyżarzania). 
ne doprowadzanie powietrza (sekundarluft) do Przy określaniu jednak temperatury przy porno
regeneratorów. Piece muflowe typu Ifo, ich za- cy wspomnianycL stożków należy zachowywać 
lety praktyczne i ekonomiczne; spożycie węgla pewne ostrożności; silny płomień, uderzając na 
na jedną muflę w ·przeciągu 24 godzin wynosi stożek, mo~e go 0drazu stopić, pomimo że tempe-
380 do 400 !?g; temperatura. w mufli może zmie- ratura pieca nie doszła jeszcze do należytej wy
niać się od 700'' do 1200°0. Wydajność pieca. na sokości; gazy mogą również zmienić skład clle~ 
dobę wynosi 500 do 800 kg wyrobów emaliowa- miczny stożka i stożki nie stopią się wcale i t. p. 
nych, zależnie od wymiarów i wagi przedmiotów. e) M. F. Beutter. Prasowauie stali 'lfledlltg sposo
Opis pieców do wyżarzania blachy firmy Artnra bu Harmeta (pocz.). Jest to przednlk artykułu 
Kruppa w Berndodie oraz pieców do cemento- z Revue de .lfetallurgie, r. 1909, str. 75-93). Pra
wania i hartowania stali firmy Fryderyka Krup- sowanie lu b zgniatanie bloków ma na celu usu
pa (A. G. Grusonwerk ""<V Magdeburg-Bucken). c) nięcie lub przynajmniej zmniejszenie dziury osa
F. Kertlz. T~vrób lcotlów surowcowych do ogrze1Y..a- dowej, która powstaje w bloku wskutek kurcze
nia centralilego (pocz.). Udoskonalenia, zastoso- nia się stali przy stygnięciu. Sposób Harmeta 
wane do ogrzewania centralnego, i coraz to więk- polega na wywieraniu silnego ciśnienia na spód 
sze rozpowszechnienie się tegoż sprawiły, że za· dopiero co odlanego bloka; blok więc znajduje się 
potrzebowanie na kotły ciągle wzrasta. Wyrób jeszcze podczas tej operacyi w Ironicznej wlew
kotłów surowcowych specyalnego typu, składa- nicy, a miękka jeszcze stal pod wplywem wy
jących się z kilku lub kilkunastu ogniw, musiał wieranego ciśnienia może podnosić się ku górze. 
wejść również na drogę uproszczeń i specyaliza- i zapełniać dziurę osadową. Szczegółowy opis 
cyi; zastosowano do tego celu maszyny formier- samej zasady systemu Harmeta, obliczenia szyb
skie odpowiedniej budowy oraz modele metalo- kości tłoczenia i wywieranego na blok ciśnienia 
we. Autor opisuje szczegółowo najdogodniejsze znajdzie czytelnik w Industrie minerale (r. 1902). 
typy maszyn do formowania oraz sposób przy- Autor opisuje szszegóły urządzenia do prasowa
gotowywania płyt modelowych z surowca lub z ni a bloków w St. Etienne (we Francyi) i w Glas-
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gowie. Prasa o sile 5 000 t służy dla bloków wa
gi od 15 do 32 t, mniejsza · o sile l 800 t dla blo
ków wagi od 8 do 12 t, wreszcie małe prasy o 
sile 1130 t i 500 t dla bloków od 2 do 4,5 t i od 
500 do l 200 lzg. Urządzenie to istnieje już od 
lat 8 i daje bardzo dobre rezultaty. Bardzo ma
łe różnice w składzie chemicznym stali według 
a naliz, br"anych z różnych części bloka, wskazu
ją, że metal jest jednorodny w dostatecznym 
stopniu rlla celów praktycznych. Prasowa ne są 
bloki, z których mają być wyrabiane płyty pan-

Zmiana normy jednostki wagonowej ła
dunków. Od dnia 14lipca r. 1909 norma jednost
ki wagonowej ładunków podniesioną została z 750 · 
do 900 pudów dla różnych towarów, w tej liczbie 
i dla węgla kamiennego; zmiana ta nie dotyczy 
ładunków, przewożonych pomiędzy stacyami dro
gi żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej oraz po
między stacyami pomienianej drogi żelaznej i 
stacyami odnogi Kaliskiej oraz drogi żelaznej 
Łódzkiej. Zmiana powyższa dotyczy przeto dróg 
żelaznych Nadwiślańskich*). Zarząd dróg żela
znych Nadwiślańskich, który, jak dowodzi tego 
długoletn ie doświadczanie wysyłających i odbie
rających towary na pomienianych kolejach, po
święca wiele czasu na obmyślenie środków. utru
dniających wysyłanie i odbieranie towar-:)w przez 
interesantów, z chwilą wejścia w życie rozporzą
dzenia o podniesieniu normy jednostki wagono
wej ł~dunków, zaczął stawiać kopalniom węgla 
w zagłębiu Dąbrowskiero za pośrednictwem za
wiadowców stacyi różne dzikie żądania, nie zga
dzające się ani ze zdrowym rozumem ani z obo
wiąz_ującymi przepisami taryfowymi, jako to: ko
palme mogą ładować węgiel do wagonów o po
jemności 750 pudów jedynie na potrzeby dróg 
żelaznych Nadwiślańskich a dla pozostałych od 
bi orców kopalnie muszą ładować węgiel do wago
nów o pojemności 900 pudów; jeżeli kopalnia 
naładuje dla którego z pomienianych odbiorców 
węgiel do wagonu o pojemności 750 pudów, wów
czas przewóz będzie obliczany za 900 pudów; je
żeli kolej nie pod s ta w i na kopalnię dostatecznej 
liczby wagonów po 900 pudów, wówczas należy 
ładować 900 pudów węgla do dwóch wagonów, 
mianowicie do jednPgo 750 a do drugiego 150 
pudów i opłatę za przewóz obu wagonów obli-

cerne dla okrętów, armaty, wreszcie blacha i 
sztuki kute i t .· p.. W G lasgowie posiadają pra· 
sę o sile 5 000 t . · Autor podaje spis b ut, które 
zastosowały u siebie system Hermeta (w .Rosyi: 
Huty w :Makiejewce i Towarzystwo metalurgicz
ne Goujona w Moskwie). f) Uwagi o handlu me
talami. Praktyczny sposób obli czania wartości 
stopu, według ilości zawartych w nim metali, 
stosownie do cen giełdowych tychże. Dotyczy 
to stopów miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem. 

w. rv. 

czać w stosunku 900 pudów. Pomijając niedo
rzeczność żądań powyższych i w wielu razach 
niemożność ich spełnieni a przez kopalnie, nad
mienić należy, że żąna.nia powyższe sprzeciwiaj ą 
się zasadniczemu przepisowi taryfowemu dla prze
wozu węgla kamiennego, który to przepis *) 
brzmi, jak następuje: przy przewożeniu w peł
nych ładunkach wagonowych węgla kamiennego, 
jeżeli stacya wysyłająca podstawi do naładowania 
wagon o pojemności mniejszej niż 750 pudów 
(obecnie skutkiem ustanowionej zmiany należy 
czytać 900 pudów), opłata za przewóz oblicza się 
w stosu n ku wagi rzeczywistej naładowanego węg
la., nie mniejszej jednak od pojemności podsta-
wionego wagonu. S. 

Odkrycie galmanu. Na zasadzie art. 358 
ustawy górniczej inżynier okręgowy okręgu Bę
dzińskiego ogłasza, że: 
· l) Mieszkaniec wsi Łagisza Gustaw Nord
man odkrył dnia 21 maja r. 1909 zapomocą szy
bika złoże galmanu, bJys~czu ołowiu i rudy że
laznej na gruntach mieszczan Józefa Wystrykow
skiPgo i 'I'omasza Suchosa w osadzie Siewierz w 
powiecie Będz.ińskim; miejsce odkrycia zn ajduje 
się w odległości 400 metrów od drogi, zwan ej 
Szatkowska, i w odległości 800 metrów od naj
bl i ższych budynków włościanina wsi Boguchwa
łowice Sokoła. 

2) Mieszkaniec wsi Łagisza Gustaw N ord
man odkrył dnia 25 maja r . 1909 zapornocą szy
bika złoże galmanu i błyszczu ołowiu na grun
tach włościanina Walentego Zientarka we wsi 
Boguchwa.J"owice w gminie Sulików w powiecie 
Będzińskim; miejsce odkrycia znajduie się w od
ległości 60 motrów na zachód od drogi , prowa
dzącej przez wieś Boguchwałowice, i w od l egło-

*) Zbi ór taryf l'OS\'jskich dróg żelaznych, X, ll065, zawia- *) :ilbiór taryf rosyjskich dróg żelaznych, X, 2062, taryfa 
damienie .. \f! Hł ~~. ._ M 7 409, dział l, § 12, p. J, uwaga. 
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ści 10 metrów na południe od granicy gruntów 
włościanina Smolarskiego. 

3) Mieszkaniec wsi Łagisza Gustaw Nord
man odkrył dnia 7 czerwca r. 1909 zapomocą 
szybika złoże galmanu i błyszczu ołowiu na grun
tach mieszczanina Jana Hutnika w osadzie Sie
wierz w powiecie Będzińskim; miejsce odkrycia 
znajduje się w odległości 10 metrów na pólnoc 
od drogi polnej i w odległości 475 metrów na 
wschód od szosy Będzińskiej. -

4) Mieszkan ieC; wsi Łagisza Gustaw Nord
man odkrył: dnia 28 kwietni a r. 1909 zapomocą 
szybika złoże galmanu na gruntach Romana Bro
nikowskiego w osadzie Siewierz w powiecie Bę- . 
dzińskim; szybik, w którym odkryty został: gal
man, znajduje się w odległości 120 metrów od 
drogi, prowadzą<>ej ze wsi Tuliszów do osady 
Siewierz, w miejscowości, zwanej Chmielowskie 
Duże. 

5). Mieszkańcy wsi Dąbrowa Henryk Kora
lewski 1 Karol Pł:odowski odkryli dnia 24 kwiet
nia r . 1909 za pomocą szy bika na głębokości 6 
metrów zł:oż e galmanu na gruntach włościan 
Adama N a wary i J Ćlzefy Knapikowej we wsi Tu
liszów w gminie W oj kowi ce Kościelne w powie
cie Będzińsk~m; szybik, w którym odkryty został: 
galman, znaJduje się w odległości 2 metrów na 
zach_ód od grun t ów majątku maj oratowego vVoj
kowlCe Kościelne i 21

/ 2 metrów na południe od 
drogi P?ln~j, p~o~adzącej ze wsi Przeczyce do 
szosy SleWlerslneJ . 

' W yjednywanie nadań górniczych. N a za
sadzie § 26 instrukcyi o zastosowaniu art. 334-
-415 ustawy górniczej inżynier okręgowy okręgu 
Warszawsko-Piotrkowskiego ogłasza, że na mocy 
odkryć, dokonanych przez Towarzystwo B. H ant
ke d. 11 sierpnia r . 1897, d. 4 września i d. 12 
listop~da r. 1899 na gruntach majątku Jaworznik, 
włośc1an Bąka i Filarskiego we wsiach Siedlce i 
Jastrząb-Kornorniki w gminach Żar ki, H ud ni ki i 
Ohoroń w powiecie Będziiiskim, wyjednują się na
nadania górnicze na rudę żelazną: l ) Jaworznik 
prze_strzeni 250 000 sążni lny adr. na g runtach po
sesyJ mł:y11arskiej osady Zarki , majątku i wsi 
Jaworznik oraz szosy rządowej; 2) Wiśniówka 
przestrzeni 250 000 sażni kwadr. na g runtach wsi 
:S~ edlce i osady Kozi~gł:owy i 3) J erzy przestrze
~1 250~00 sążni kwadr. na gruntach wsi J<tstrząb 
l ~ les1e skarbowym. Granice nadań są nastę
puJące: l ) Ja worz nik: na pólnoc wi eś Ja worz nik, 
n~ wschód majątek i wieś J a_worzn ik, na po~udnie 
Wle~ J aworznik i maj ątek Zarki, na zachód na
dame g órnicze Stanisław i majątek J aworznik, 
2)_ Wiśniówka: na pólnoc las skarbowy i wieś 
S1edlce, na Wilchód i południe wieś Siedlce, na 
zachód las skarbowy; 3) J erzy : n_ a północ wieś 
Jastrząb i majątek Piotrowo, na wschód wieś 
Jastrząb i las skarbowy, na poludnie l as skarbo
wy i na zachód l as skarbowy i wieś Jastrząb. 

Odkrycie galmanu. N a zasadzie art. 358 
ustawy góruiczej inżynier okręgowy okręgu W ar
szawsko - Piotrkowskiego ogłasza , że: 

l ) Mieszkaniec wsi Brudzowice Alfons Mo
dzelewski odkrył dnia 14 marca r . 1909 zapomo
cą szy bika na gł'ębokości 2 metrów galman gru
bości okoł:o 3 stóp na g runtach Franciszka Wy
lepa we wsi Brudzowice; odkrycie znajduje się 
w odległości okoł:o 80 metrów od drogi, prowa
dzącej do wsi Mierzęci ce . 

2) Mieszkaniec wsi Łagisza Gustaw Nord
man odkrył: dnia 30 kwietnia r . 1909 zapomocą 
szybika galman i błyszcz ołowiu na gruntach 
włościan K azimiP.rza i Juli a na Ziemniaka we wsi 
Brud zowice w gminie Sulików w powiecie Bę 
dzińskim; odkrycłe znajduje się w odległości 392 
sążni od drogi, przechodzącej przez wieś Bru
dzewice, na pólnoc od tej drogi. 

3) Mieszkaniec wsi Łagisza Gustaw Nord
man odkrył dnia 18 lrwietni a r. 1909 zapomocą 
szybika galman i b.J'ysz cz' oł'owiu n a gruntach 
włościa.nina Antoniego Dudy we wsi Brudzowice 
w gminie Sulików w powiecie Będzińskim; od
krycie z11ajduje się w o dległości 372 sążni na 
półn()c od d rogi, przechodzącej przez wieś Bru
dzowice . 

Wyjednywanie nadań górniczych. N a za
sadzie § 26 instrukcyi o zastosowaniu art. 334-
-415 ustawy górniczej inżynie1 okręgowy okręgu 
(·hanickiego ogłasza, że: 

l) N a mocy odkrycia węgla brunatnego, do
kunanego dnia 4 lipca r. 1901 przez mieszkańca 
Piotrkowa. vVacława Popowskiego n a g runtach 
wł'ościanina J ózefa Ohąca w e wsi Piwonia, za· 
świadczonego dnia l sierpnia r . 1901, Popowski 
p0clj ąl staran ia o zatwierdzenie nadania gónicze-
ao Piwonia I przestrzeni 250 000 sażni kwadr. na 
~ydobywanie węgla brunatn ego · na gruntach 
mi eszczan osady Siewierz i wsi Piwonia oraz na. 
g runtach skarbowych zarządu leśnego w powi e
cie Będzińskim; p omien ian e n adanie graniczy na 
południe, zachód i pólnoc z g runtami mieszczan. 
osady Siewierz a n a poludnie z gruntami włościan 
wsi Piwonia. 

2) N a mocy odkrycia węgla brunatnego, do 
konanego dnia 21 stycznia r. 1902 przez miesz
kańca Piotrkow11. Wacława Popowskiego na gr un
tach włościanina Juliana Maniórskiego w osadzie
Siewierz, zaświadczonego dni a 12 lateg o r . 1902,. 
Popowski podjął: starania o zatwierdzenie nadania 
górniczego Podzamcze przestrzeni 250 000 sążni 
kw adr . na wydobywanie węgla brunatnego na. 
gruntach mieszczan osady Siewierz w powiecie, 
Będzińskim; pomieniane nadanie graniczy na pól
noc, wschód, południe i zachód z gruntami osady 
Siewierz i oprócz tego na pólnoc z nadaniem gór-
niczem Piwonia I a na wschód . z nadaniami gór
niczerni Lotar Łucya. 

Wydawca: Rada Zjazdu p rze mysłowców gó rn iczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mie c z y sław Gra b iń sk i . 

W drukarn i St .. Swięckiego w Dąbrowie. 
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Podział zasadniczy wagonów węglowych na sierpień r. 1909 między kopalnie zagłębia Dąbrowskiego. 
Zmiany w podziale niniejszym mogą być dokonywan e raz na tydzień od poniedziałków pod waru1~ki em, że kopalnie zainteresowane 

zwrócą się o to do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego najpóźniej w czwartek rano tygodnia, poprzedzającego zmia
nę podzialu. 

Nazwa kopalni 

Nierada 
Poręba .. 
Grodziec II . 
Antoni 
Andrzej III . 
Grodziec I 
Feliks i Kazimierz 
Paryż 

Mortirner 
Flora 
Jan 
Mikołaj i Franciszek 
Reden . 
Stanislaw . 
Hrabia Renard 
Milowice 
Czeladź 

Saturn 
Niwka 
Klimontów 
Floryan 
Dębowa Góra 
Al wina 
Helena I 
FlOtz-Rudolf 

Razem 

W tej liczbie: 

I. Droga żelazna Warszawsko- Wiedeńs.K.a. 
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W agonów systemu Breidsprechera 

Grodziec II . l l l l 
Antoni 
l!'eliks i Kazimierz 
Mortirner . . 
Flora 
Hrabia Renard 
Milowice 
Czeladź 
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Niwka 
Paryż 

.Razem 
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II. Drogi żelazne Nad wiślańskie. 

a) Podstawianie kopalniom na odnogi i na stacye. 

s l e r p l eń r. 1909-go 
Nazwa kopa lni 

l l l l l l l l l o 111 112 113 l 1 15 l l 1 18 1.::120 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l :26 l 2 3 4 5 6 7 8 9 14 16 17 27 28 

Mortiro er 25 25 25 Z5 25 25 -- Z5 25 25 z s 25 25 - Z) z- 25 Z5 zs j 25 1 
-=-l 

z-
zs l 251 as [ ~5 J J 

Paryż - 42 42 42 4Z ·F - 42 42 4Z 42 42 42 - 42 4Z 42 42 42 - 42 42 42 42 4Z 

R ed en -- - 15 ,- 15 15 - -- - 15 l S lj ) '5 - - - '5 15 '5 lj - - - -- 15 '5 15 

Kazimierz 40 40 40 40 40 40 - 40 40 40 40 40 40 ·- 40 40 40 40 40 40 - 40 40 40 40 40 

Hrabia Renard . 54 54 54 54 54 26 - 54 54 54 54 54 26 - 54 541 54 54 54 26 - 54 54 54 54 54 

Niwka 55 55 55 55 55 55 - 55 55 55 55 55 55 - 55 55 55 55 55 55 - 55 55 55 55 55 

Floryan l l l l l l - I I l l l l - l l l l l l - l l I T l . 
Dębowa Góra -- -- l - - • l - · - - - - - I - - - l - - T - - - - - -

Stan is~aw . 2 l l 2 1 l l -- - ----------- --~-- -· ------,-- 232 232 232 205 --= ~1--;-ry 233 232 232 163 --=~---;-;- -2-l ---;--;---;--;-Razem -~-~ 234 234 l 233 200 - 217 217 2 2 77 7 7 3 3 -3-1 205 

b) Prze~adowanie w Go~onogu. 

Saturn . 
Czeladź 

Milowice 
Grodziec II 
F lora 
Klimontów 
Antoni . 
Andrzej III 
F lotz-Rudolf 

R azem 
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