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M3 (141 ). Dąbrowa , dnia l lutego r. 1910. To m VII. 
= 

Odbudowa grubych pokładów węgla na dwie warstwy. 
(Dokończenie, p: M 2, str. 311 ). 

Następn ie próbowano przeprowadzać dla od -~ P r zy r ozpoczęciu pochyln i nadawan o jej 
budowy warstwy gór nej pochy lnię i schodowy nachylenie, odpowiednie do upadu, odmierzonego 
bezpośrednio pod kamieniem piętrowym (rys . 7). w chodn iku pod piętrem (rys. 8) . 
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N astępn ie co 15-12 m ro
botę na pochylni zatrzymy
wano i przebijano otwory 
wiertnicze do piętra . \V ten 
sposób sprawdzano, czy robo
ta nie oddala s i ę lub nie przy
bliża zbytnio do piętra. Ten 
sposób roboty da~ rAzultaty 
zure~n ie zadawalające. Zba
dana otworami grubość war
stwy gór nej powinna być do-
kładn ie notowana na planach 
z oznaczeniem grubości ławi
cy dolnej . 

- _-_--~ - - _ _ - P o ukończen iu pochylni 
~-- - - - - przystępuje się do pędzenia 

Rys. 7. ?ho~n ików odbudowy, nada-
JąC 1m kierunek, odpowiada

jący średnio kierunkowi, określonemu przez chod
nik_ główny p~d piętrem . Pożytecznem jest wiel
ce 1 _ na ch_odmkach odbudowy przebijać się otwo
rami do p1ętra co 20-30 m w szachownicę dla 

Jeżeli kami eń piętrowy jest mocny, sposób 
ten jest najprostszy; natomiast odbudowa filarów 
z tak przeprowadzonej pachy l ni nastręcza trud
ności, o czem będzie mowa poniżej. 

..-- sprawdzenia. czy chodnik znajduje się 
..-- __:; _....... we właści w ej odległości od spodu i 

_....... ____:--...-- piętra . Kończąc opis robót przygoto
wawczych, zwrócę jeszcze uwagę na 
towarzyszące prowadzeniu robót zjawi
ska i cechy, w~aściwe tylko warstwie 
górnej lub caliznie. 

V.,T ęgiel w przodkach przedstawia 
się w postaci masy jednolitej, pozba
wionej przerostów i uławicenia; urabia 
się on łatwo. Podcza!:l roboty, szcze
gólniej po strzałach, obserwuje się w 
przodkach zjawisko '"tąpania", mniej 
lub więcej silnego. Stojąc w przodku, 

R s 8 słyszy się nieustanny suchy trzask, 
Y · · przyczem zauważyć się daje obfite od-

Próbowano wreszcie pędzić pochylnię i scho-~ pryskiwania i łuszczenie się węgla w formie ta
dowy z ehodnika równoleglego do prowadzone- bliczek lub soczewek. Przodek i ściany są cią
go pod piętrem pokładu. gle w ruchu i zachowują się jakby żywe. Zda-
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66 PRZEGLĄD GORNICZO- HlTTNICZY 1910 

rza się również niejednokrotnie obrywanie się 
większego kawałka węgla, ze względu na co 
przodek musi być dokładnie i gęsto budowany i 
felowany. W istocie "tąpanie" na robotach przy
gotowawczych nie przedstawia niebezpieczeństwa, 
a radzi mu są wielce górnicy, ponieważ pomaga 
im ono w urabianiu węgla i posuwaniu rob•>ty 
naprzód. Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że w 
podobny sposób zachowują się wszystkie roboty 
przygotowawcze, prowadzone w węglu, nie naru
szonym jeszcze żadneroi robotami, bez względu 
na to, czy są one pędzone po spągu, w środku 
węgla lub pod piętrem. Po pewnym niecługiro 
zresztą przeciągu czasu (4 -· 6 tygodni) wygląd 
chodnika, pędzonego o rozmiarach 2X2 m., wsku
tek "tąpania" zmie11ia się nie d0 poznania. Boki 
chodnika pomimo obudowy coraz więcej oblatu
ją, chodnik zatem l'obi się coraz szerszym. Pod 
ścianami gromadzi się dużo leżącego węgla. Pię
tro chodnika, podtrzymywane gęsto kapami, przeu
stawia kupę połamanego węgla, leżącego luźno 
na budynku. Kapy wskutek tego wżerają się w 
stemple i wyginają lub łamią. Chodnik cały 
przybiera formę, przedstawioną na rys. 9-ym. 

- -- - -... -- ---- - - --, .. ::,-,·:-- .. -
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się od zwykłej odbudowy pokładu sposobem ślą
skim, a zatem powinna być jej nadana grubość, 
dozwolona przez prawo, t. j. 8 lll, tern bardziej, 
że pozostawiona w spodzie część pokładu będzie 
odbudowywaną pod zawaliskami, a więc w wa
ran kach nieznanych i niebezpiecznych. 

.Niema pewności, czy, pozostawiając grub
r;zą wars~wę w spodzie, nie ryzykuje się stracić 
ją zupel'nie. 

Doświadczenie uczy, że warstwa górna po
winna być odbudowana na taką wysokość. aby 
w spodzie pozostało 7-8 m do odbudowy i oko
ło 1-L'/ 2 m calizny dla ochrony od zawalisk 
warstwy górnej. Mając więc do czynienia z po
kładem np. 14 m grubym, należy go podzielić 
na 'vfnstwę górną grubości 5 111 i dolną grubości 
9 lit. Im mniejsza j est grubość \Yarstwy górnej, 
tern krócej trwa odbudowa filarów i mniej zo
staje węgla w zawaliskach, co znowu zmniejsza 
szanse powstania nąnia. Ma to bardzo ważne 
znaczenie dla odbudowy warstwy dolnej. Sam 
sposób wybierania filarów niczem nie różni 
się od zwyklej odbudowy śląskiej z opuszczaniem 
st.ropu, opisywać go więc byłoby bezcelowem. 

Jak przy pędzeniu <'hodni
ków, tak też i podczas odbu
dowy filarów ma miejsce zja
wisko tąpania z tą różnicą, że 
przejawia się ono w daleko 
Rilniejszym stopniu, powocłu
jąc czaseu1 nawet W} Jamanie 
budy n 1m i oberwanie się rap
towne piętra lub ściany wy
robiska. Jes t to zjawisko bar
dzo niebezpieczne, ponieważ 
nie daje się ono ani przewi
dzieć ani odwrócić. 

~ ~ 

r~, 
/1 

/ _, 
N a szczęście tąpnięcie nie 

zawsze wywołuje obrywanie 
się węgla; najczęściej kończy 
się ono na huku i silnem 
wstrząśnieniu całym filar em, 
wskutek czego gasną często
kroć światła, a nawet wózki 
wysk~ kują z toru, poczAm 

l 

Y l' 

l x_\ 
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Rys. 9. 

Na dobitkę spodek chodnika wydyma się 
do góry, psując i utrudniając przez to przewóz. 
Łatwo zr ozumieć, że chodnik w takich warun
kach długo trzymany być nie może z obawy 
ognia i wobec tego należy spieszyć się z wybie
raniem filarów. 

R o b o t. y f i l a r o w e. 

Dzieląc pokład do odbudowy na dwie war
stwy, należy zastanowić się, czy obu warstwom 
nadawać grubość jednakową. Zdawaloby się, 
że odbudowa warstwy górnej niczero nie różni 

wszystko uspakaja się. Jeże
li tąpanie powtarza się często 

l 
raz za razem. robotę na filarze należy na jakiś 
czas przerwać. 

Wyżej bylo powiedziane, że odbudowa fila
rów z pochylni, prowadzonej bezpośrednio pod 
piętrem poldadu, nastręcza trudności. Pochodzą 
one stąd, że tak pochylnia, jak i chodniki odbu
dowy nie dają bezpośrednio możności wybrania 
warstwy grubszej nad wysokoś0 chodnika. Chcąc 
z takich chodników odbudować filary, przypuść
my 5 metrowej wysokości, uciekano się do spo
sobu następującego. 

Rozpoczynając z chodnika odbudowy d (rys. 
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10),. wcinano się w filar przodkiem ? 1~1 s~ero~óm 
pozwmo i prowadzono go dotąd, dopoln me osiąg
nięto wysokości żądanej np. 5 _m .. <?dtąd pro_wa
dzono dalej przodek po wzrnes1enm zgodme z 
upadem pokładu. , . . . 

Pędząc w ten. sposob kazdy filar n_I~szy, 
można doprowadzić przodek t~lko do mieJ~ca, 
skąd byJ: rozpoczrnany kazdy filar wyższy, 1na-

Rys. 10. 

na czas rozpoczęcia robót przygotowawczych 
warstwy dolnej. Mogą one być prowadŻona bez
po~rednio po ukończeniu odbudowy warstwy gór
neJ. 

R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e. 

Jeżeli podczas odbudowy warstwy górnej 
zostały zachowane chodniki główny i równole

gly, to roboty w warstwie dolnej roz
poczynają się w sposób następujący 
(rys . 11). 

Z chodnika bliższego spągu b pro
wadzi się poziomo dwa chodniki rów
nolegl e do siebie. Po dojściu do spągu 
pędzi się je po wzniesieniu, jako po
chylnie. Obu chodnikom nadaje się jed
nakowe wymiary, aby każdy z uich mógl 
sJ'uży ć , jako- pochylnia. Jeżeli jeden z 
chodników głównych prowadzony byl 
po spągu, to pochylnię w war~twie dol
nej rozpoczyna si ę bezpośredmo. Jeże
li zaś warstwa górna była odbudowa.ną, 
co należy uważać za najodpowiedniej
sze, włącz'1ie do chodnika głównego, 

czej do zawaliska fil aru poprzednieg o. W ten l to dla odbudowy warstwy dolnej należy prze
sposób po wybraniu z pochylni filarów spodek prowadzić po rozciągŁości po spągn nowe chad
wybieran ej warstwy utworzy schody, które z niki główny i równoległy i z tych dopiero raz-
warstwy dolnej wybrać się nie dadzą. cinać warstwę dolną. W tym ostatnim wypad-

Warstwa dolna. ku zachodzi ta niedogodność, że przy dużej roz
ległości k opalni potrzebny jest dlugi czas na 
przeprowadzenie chodników głównego i wentyla
cyjnego, na co nie ,zawsze w gospodar!:ltwie ko
palnianem można sobie pozwolić . 

Po odbudowaniu warstwy górnej dolna tra
ktowaną być winna j ako samodzielny pokład . 

PoHad ten pozbawion y jest stałego piętra; 
zastępują go zawaliska warstwy górnej. 

Zachodzi }Jytanie. w jaki czas po odbudo
wamu warstwy górn ej można przystąlJić do ro
bót w dolnej. Zdawaloby się , ż e ni e wcześniej , 

Tak lub inaczej rozpoczęte roboty w war
stwie· dolnej w sposobie prowadzenia niczem nie 
różnią się od zwykłych; stanowią one natomiast 
zupełne przeciwieństwo z takieroi robotami w~r-

Rys. 11. 

dopóki w zrobach warstwy górne.i nie nastąpią 
zupeł~e _za waliska i dostateczni e uleżą się. Prak
tł"czme Jednak czas, potrzebny do tego, nie da 
s1ę _oznaczyć. Doświadczenie uczy, że stan wy
robisk warstwy górnej nie ma wpływu żadnego 

stwy górnej lub calizny co do wyglądu i zacho· 
wania się. 

Tąpania nie bywa tu wcale, węgiel po strza
Łach zachowuje się spokojnie, nie oblatuje i tru
dno poddaje się urabianiu prochem, a na pomoc 
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kilofa, liczyć już wcale nie można. 
~~ian.Y i strop .są tak mocne i stałe, że naj

częścieJ. me, wy.magaJą żadn.~j obudowy. O ile w 
warstw1~ gorneJ ka~d.Y n~boJ, zar~wa węgiel głę
boko, me pozostawJaJąc sladow Wierconych dziur 
o t~le w w~rstwie d~lnej zawsze ~auważyć moż~ 
na siady dzmr, załozonych po ścianach; dziury 
w przodku często pozostają ua 6"- 8". Nic też 
dziwnego, że w takich warunkach rozchód ma
teryałów wy?u:howych znac~nie. jest .większy, a 
pop.ęd. chodmk_ow słabszy. GornJCy~ meprzyzwy
czaJem do takich warunków, narzekają na cięż
ką pra~ę 1 mm~Jsze zarobki, pomimo iż płace w 
warstwie dolneJ są o 50% wyższe, niż na podo
bnych ro?o~ach warstwy górnej. 

. .PomżeJ przytoczone są w tabelkach zesta
Wiema rezultatów robocizny w obu warstwach 
ułożone na podstawie wyJrazów za półrocze / 
1904. 

dl Rozchód -----;:na. _", =.,. Urobek teryałów wy-
., -" na dniówkę buchowych na. 
.g~ .~ l---,---- _ _ lOO~c-'--. "-"-

~ e·a 1 l N-o"' m wozów proch / dy:r;ta.-
M m~ 

Roboty przygotowawcze 

1
1,75 1 
1,20 

0,3 l 5,6 l 4,\l l 0,09 
0,2 2,4 15,2 2,3 

Warstwa górna 
" dolna 

~łaca aleordowa od woza, w obu wypad
kach Jednakowa, wynosiła od l m bieżącego: 

'\va.rstwa. e:órna \va.rstwa dolna 

na chodnikach póziomycb 
na pochylniach 

4-4,5 
5-b,ó 

6,5-7,5 
7-9 

W. p~erwszych miesiącach górnicy, nieprzy
z.wyczaJe.m do pracy w warstwie dolnej, Z~'~.rabia
h mało 1 rozchodowali zbyt wiele materyałów 
wybuchowych. Roboty posuwa~y się naprzód bar
dz~ wolno; Przytrzymani parę miesięcy bez 
zm1a~y, gorm~y dostosowali się do nowych wa
r?nkow pracy 1 stan rzeczy znacznie poprawiŁ 
s1ę. Przeciętny koszt urobienia w przodku l c. 
m. wę~la włącznie z materyalami wybuchowymi 
wynos1ł: 

W warstwie górnej 6,25 kop. 
" n dolnej 10,00 " 

W o be c takiego stanu rzeczy po wstała kwe
sty a, czy nie byłoby wskazanem w celu obniże
nia kosztów prowadzenia robót przygotowaw
czych w warstwie dolnej rozcinać pochylnie i 
chodniki jednocześnie w obu warstwach. Próba 
taka została dokonaną na jednej z pochylń pola 
zachodniego na poziomie 320 111-. 

Przed rozpoczęciem odbudowy filarów w 
warstwie górnej, chodniki warstwy dolnej zosta
ły dokladnie zabudowane i pole warstwy dolnej 
odtamowane. Po pewnym czasie kiedy zdawało 

się, że można przystąpić do odbudowy warstwy 
dolnej, zatamowane pole otworzon(', przyczem 
przekonano się, że budynek przeważnie był wy
Łamany, chodniki ·pozawalane węglem i co naj
gorsza w paru miejscach okazały się połączenia 
z zawaliskami warstwy górnej. Ponieważ jednak 
w starych zrobach gazów ogniowych nie bylo, 
pole dało się odbudować. Ze względu na koszt 
ponownej obudowy sposób ten został zaniechany 
Wyższy koszt prowadzenia robót, przygotowaw-· 
czych w warstwie dolnej równoważy się ponie
kąd tem, że:· l ) rozchód drzewa na obudowę 
chodników jest znacznie mniejszy, ponieważ bu
duje się bardzo mał'o, lub nawet wcale, 2) niema 
potrzeby uskuteczniania, jak to dzieje się w war
stwie górnej, ponownych budynków dla zastąpie 
nia połamanego. Drogi trzymają się dobrze, co 
także wpływa na zmniejszenie kosztów ogólnych 
prowadzenia robót. 

Mając na względzie wysoką cenę robocizny 
górniczej na pochylniach, uobrze jest robić je 
dwuskrzydłowemi, aby w ten sposób zmniejszyć 
liczbę pochylń na powierzchm kwadratowej da
nej części kopalni. Folom odoudowy dzięki te
mu, iż chodniki stoją dobrze, nadawać można 
większe wymiary po rozciągłości, t. j. 100- 150 
111 w każdero z 2 ch skrzydeł pochylui. Zwykle 
wymiary chodników odbudowy wynoszą 2X2 m. 

O d b u d o w a f i l a r o w a. 

Ważnem jest wiedzieć przed rozpoczęciem 
odbudowy filarów w warstwie dolnej w jakim 
stanie są zawaliska zrobów warstwy gónJej, al
bowiem od tego zależy bezpieczeństwo roboty i 
czystość od budowy. Zgruba wystarczy spraw
dzić zapomocą otworu wie1·tniczego, czy nad 
warstwą dolną leży już kamień. Nie daje to jed
nak zupełnej pewności, że zawaliska sform~wał'y 
się, natomiast stwierdza się dok:tadnie grubość 
warstwy. Do~wia.dczenie uczy, że odbudowa fila
rów może być uskuteczniana w każdym razie 
pod warunkiem pozostawienia uad sobą 1-1 1

/ 2 m 
węgla. która służy, jako sztuczne piętro Pod tą 
ławicą trzyma się budynek filarowy.. Ławicę 
ochronną nale~y uważać za straconą dla odbudo
wy. Jeżeli okaże się, że zawaliska warstwy gór
nej 45iadły i dobrze uleżały się, grubość ławicy 
ochronnej może być zmniejszoną do 0,5 - l m. 
Nie przedstawia niebezpieczeństwa nawet zupeł'
ne usunięcie jej, o ile zawalisko przedstawia się 
w dużych bardzo brylach dających podbudować 
się. Zostawienie Ławicy jest koniecznem, jeżeli 
w zrobach warstwy górnej stwierdzoną zostanie 
obecność gazów (00 lub 002). 

Vi.r razie obecności tylko kwasu węglanego 
można zawaliska przewietrzyć. Obecność tlenku 
węgla zmusza do bardzo uważnej roboty i zacho
wania ostrożności, aby ławica ochronna nie zo
stała przerwana i nie nastąpiło połączenie z war
stwą górną. Niezależnie od tych ostrożności każ-
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da nowa zabierka powinna być c,dtamow:aną ta- mi11a lub lekceważy je, wiedząc, że pracuje w ca
mą deskowa od starej i takaż tama zupeł'me goto- liźnie pod ochroną mocnego piętra. 
wa powinna: być ustawioną w nodzA rozpoczyna- Przyczyna fi_zyczna wi?ksze~o bezpieczeń
naj zabierki. Drzwi, dopasowane do tamy_, po- s~wa. roboty t~w1 w ten:, ze z~n~a tu zupełnie 
winny znajdować si~ obok ~amy, aby w raZie po- ZJaWisko tąpama, stanowiące naJWiększe niebez
jawienia się gazów 1 zawahsk robot.a mogła być p~ecz~ństw~ dla gó~ni~a, powodując raptowne a 
natychmiast izolowaną. . . medB:,Jące s1ę prze.wJdzJeć. obrywanie się węgla. 

Jak różny jest cza~ osiad.an~a stropu w sta- \Yęg1el ~ w.arstw~~ doln,eJ ~achowuje się zupeł:
rych zrobach, można m1eć poJ~Cle z faktu nastę- n~e od~:rnenme,. mz w gorneJ .. Jest on lawisty, 
pującego. W r. 1904 po raz p1erwszy r?zpoczęto . me daJ. e szczelin, two~·zących s1ę obfi?ie przy od
tytułem próby odbudowę czte~·ec_h P?l w_ war- , b~dow1e ~ar~twy .gorneJ ~ub W0Ę01e calizny, 
stwie dolnej w 8 lat po wyrob1enm gorneJ. W ŚClany stoJą. rowno 1 zupetme spokoJnie. Węgiel 
trzech polae;h za?-ważono zureł'nie ścisłe zawali- jest "n:artwy", ja~ charakteryzują to górnicy. 
ska, pod ktorer~n bezpośredmo prowadzona był'~ . P1ętro wyro?1ska; czy to w postaci kamie
odbudowa filarow, w 4-em ~aś polu na znaczneJ ma starych zrobow gornych, czy też w postaci 
przestrzeni zawalisk wcale nie był'?. W poszcze- ławicy ochronnej, nie naciska_ i nie lamie budyn
gólnych kom?rach mo.żna było zaJrzeć do W.JI'O· ku,. slowem. wbrew oczaktwam o~ robota w war
bisk, u przed mo przewietrzonych przez otwor w stw1~ do_lneJ pod ~zględem b~zp1eczeństwa przed-
ławicy ochronneJ. staw1a s1ę zupeł'me zadawalaJąCO. 

Ura:bianie wę~l.a na fi~~rach warst~y d,oln~j 9har_akterysty.czne!ll j~st, że filary warstwy 
jest o wwle trudn~eJsze, ~1z w warstwie ~orneJ; dolneJ .da~ą znaczm~ w1ę?f1J w~gla grubego, niż 
proch rw1e znaczme gorzeJ, trzeba z komeczno· wszelloe 1nne. Okolteznosć ta rownoważy w znacz-
ści uciekać się do pomocy dynamitu. nym stopniu droższą robociznę górniczą. 

Poniżej przytoczony jest przeciętny rezultat 
stosunkowy odbudowy filarowej górnej i dolnej 
warstwy, wyprowadzony z czterech miesięcy r. 
1904. 

Zu~ycie ma.ter.va.łów 
wybuchowych na. 

100 c. 11\. 

proch 
funtów 

dynamit 
funtów 

Filary warstwy górnej 1.82 1;!,2 2,4 0,2 
dolnej l;io 9,6 1.9 0,48 

Dodać należy, że płaca od woza na filarach 
warstwy dolnej była wyższa o 20-22% w stosun
ku do płacy na filarach warstwy górnej. 

Zdawałoby się na pierwszy rzut oka, że ro
bota w warstwie dolnej pod zawaliskami starych 
zrobów jest zasadniczo niebez,,ieczna. Kilkoletnie 
pomyślne stosowanie tego sposobu odbudowy 
grubego pokładu stwierdziło stanowczo, że nie 
tylko tak nie jest, ale przeciwnie robota pod za
waliskami jest bez porównania więcej bezpiecz
na, niż w caliźnie wogóle a w warstwie górnej 
w szczególności. Dowodem tego może slużyć 
choćby ten fakt znamienny, że podczas odbudo
wy pól w warstwie doln(;lj nie zdarzyJ' się ani 
jeden wypadek nieszczęśliwy, który zakończyłby 
się śmiercią, czem nie zawsze można pochwalić 
się przy odbudowie pokładów sposobem śląskim 
na calą grubość lub w warstwie górnej. 

8kladają się na to prawdopo~lobnie przyczy
n-y natury moralnej i fizycznej. Swiadomość gór
mka, że pracuje pod zawaliskami, zmusza go do 
większej uwagi i czuwania nad stanem wyrobiska, 
celowego i dokJ'adnego budynku jakoteż do za
chowywania wszelkich ostrożności, wskazanych 
podczas odbudowy filarowej, a o których zapo-

Zjawiska, towarzys:..~ące od budowie grubych 
pokładów na dwie warstwy, dają dostateczny po
wód, aby nad nimi bliżej zastanowić się i f;tarać 
się wyjaśnić je zasadniczo. 

Zatrzymamy się najpierw na .tąpaniu*. Je
żeli zwrócimy się po wyjaśnienie do literatury, 
to okaże się, że zjawiskiem tern albv nie zajmo
wan<> się bliżej. albo też nie znano go może 
wcale. 

Pewne dane co do .tąpania" znajdujemy w 
spra.wozdaniu ko~is_yi pruskiej z powodu obry
wama s1ę węgla 1 ska4y płonneJ, w zeszycie 2-im 
(str. 171-175) w artykule FR. BERNHARDI, traktu
jącym o ciśnieniu skal na różnych głębokościach 
i skutkach jego na odbudowę grubych pokładów 
na Śląsku Górnym i w pomieszczonym tamże arty
kule REMY pod tytnlem .Beobachtungen iiber 
Schall und Druckerscheinungen in Kohlenflotzen". 

BERNHARDI mówi, że dopóki na Śląsku Gór
nym wyrabiano poklady na gJ'ębokościach nie 
większych niż 100 m, chodniki nawet szerokie 
trzymał'y się dnbrze bez żadnego bndynku. Na 
większych gJębokościach zaczęly się uwydatniać 
w węglu pewne naprężenia, powodujące wypy
chanie ścian, piętra i spodu chodników i żadna 
obudowa nie jest w stanie zapobiedz temu. Oa
ly chodnik wypełniony zostaje węglem, jakby 
wyciśniętym z boków i piętra. Twierdzi on na
stępnie, że po oczyszczeniu chodnika zaciskanie 
już nie powtarza się i chodnik może stać bez bu
dynku. Osypywanie się węgla w chodniku jest 
zapewne skutkiem tąpania, lecz BERNHARDI nic nie 
wspomina o niem. 

REMY, mówiąc o zjawiskach dźwiękowych 
prawdopodobnie mial na widoku "tąpanie", jak 
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kolwiek zjawiskom tym nie nadaje żadnej nazwy 
specyalnej. Twierdzi on, że zjawiska dźwięko
we powodowane są a przynajmniej są w związ
ku z ciśnieniem barometrycznem .. Raptowny spa
dek ciśnienia, mówi on, wywołuje zjawiska dźwię
kowe. 

W r. 1905 przypadkowo bawił w zagłębiu 
Dąbrowskiem geolog-petrograf p. JAczEwsKr, któ
ry, dowiedziawszy się o tąpaniu, zainteresował' 
się tem bliżej i obserwował zjawisko tąpania oso
biście. 

Rezultatem tych obserwacyi był artykuł. 
poświęcony specyalnie ternu zjawisku i pomie~z
czony w czasopismach górniczych rosyjskich i 
polskich oraz we IVszecliświecie.*) 

P. J ACZEwski zastanawia się na.:l pochodze
niem slowa "tąpanie" i wyprowadza go od sfo
wa "tąpać". Nie wydaje mi się ten wywód słusz
nym, ponieważ w jrzyku polskim ni8t:J?-a takiego 
słoJVa; można raczeJ przypuszcza?. ż~ 1est to sl~a
żone sł:owo "stąpać . " EtymologiCzDJe odpowia
dał:o by to treści zjaw iska, te m bard ziej, że górni
cy, chcąc oznaczyć wysoki jego stopień, mówią, 
że "ciężko tąpnęJ'o" Istotnie, zjawisko to przy
pomina stąpanie kogoś ciężkiego po podłodze 
dużej sali pró żnej. Stąpnięcie to jest jednak r.za
sem równe hukowi strzaJ'u armatniego . 

W dalszym ciągu wywodów p. JAGZEWSKI 
przychodzi do wniosku, że przyczyną tąp aniajest 
wyładowywanie się nagromadzonej w węglu ener
gii, spowodowane przeprowadzeniem chodnika. 
Tąpanie w żadnym razie nie może być uzależ
niane od ciśnienia warstw skal, Jeżących na po
kJ'adzie. 

Nie mam zamiaru krytykować zapatrywań 
wspomnianych powyżej autorów sprawozdania 
komisyi pruskiej, ani tern więcej nie podejmuję 
się polemizowania w tej materyi z p. JACZEWSKIM; 
przytoczę natomiast garść swoich obserwacyi nad 
omawianem zjawiskiem i postaram się wyprowa
dzić z nićh swoje wnio<ski, których wartość od
daję na sąd czytelników. 

Zjawisko ~tąpania" w żadnym razie nie mo
że być utożsamiane z tym efektem dźwiękowym, 
jakiego doznaje się podczas obrywania się pię
tra w starych zrobach ]ub przy rabowaniu piętra 
ulrończon.ej zabierki. Huk i trzask, towarzyszą
cy tym procesom, jest zawsze jednakowy, czy to 
będzie działo się w grubym czy w cienkim po
kladzie, na większej czy mniejszej g~ębokości za
legania. Rabowanie się następuje wskutek tego, 
że pozbawione podpory piętro pod wp~ywem 
wlasnego ciężaru traci związek z otaczającem 
środowiskiem i spada, powodując przytern głuchy 
loskot i trzask łamiących się skal. 

Zjawisko "tąpania" nie było obserwowane 
przy odbudowie pokładów, zalegającyuh na głę
bokościach nieznacznych. Granicy tej nie moż-

*i Przegląd G:órniczo.flutniczy, r. 1906, X. 11, str 325-3\lS. 

na oznaczyć ściśle. W miarę przechodzenia na 
większe głębokości zjawisko to staje się zupełnie 
wyraźnem i przejawia się z większą siłą. 
. . D~je ~ię ono obserwować tak w grubych 
pk 1 CienkiCh pokładach węgla z tą różnicą, że 
na jednakowej głębokości jest ono częstsze i sil
niejsze w grubych a rzadsze i sł:absze w pokła
dach cienki0h. 

Nie dało się zauważyć, aby tąpanie miało 
miejsce w s_kał:ach płonnych, bez względu naglę 
bokość, na JakleJ prowadzone byJ'y roboty. 

Silne tąpanie w robotach, prowadzonych 
nawet poniżej 300 m, daje się odczuwać na po· 
wierzchni w postaci trzęsieni a ziemi, po przed za
nago głuchym hukiem. Falowanie powierzchni 
ziemi trwa kilka sekund. Szczególniej wyraźnie 
odczuwa się je w nocy, kiedy wszystko w domu 
się uc~sz:y-: . wszys~kie sprzęt.y chwieją się, szklo 
dzwom s1lme, 11 SI('\dzą.cy Jnb leżący w łóżku od
czuwa.ią silne wstrząśnienia . 

Tąpanie przejawia się zawsze przy rozpo
?zynaniu ro bó~ w częś?i kopa! ni, nie rozciętej 
Jeszcze żadnymi chodJ1Jkan11, 1 towarzyszy stale 
robocie, powodują<.: łuszczenie się i odpryskiwa
nie albo nawet obrywanie się większych kawał
ków węgla w płaszczyzn a ch ścian lub przodka 
chodników. 

Tąpanie wyRtępuje w bardzo silnej formie 
przy odbudowie filarów górnej warstwy pokładu 
sposobem śląskim, lub filaró ·w ])ierwszej warstwy 
sposobem podsadzkowym. 

Przy odbudowie po1d'adu węgla, zalegające
go w odległości lO m pionowej do upadu, zau
ważyć się daje wyciskanie i lamanie spągu, t. j. 
warstwy skały, leżącej bezpośredni o na pckladzie 
grubym. 

Po wybraniu górnej warstwy węgla wa.rstwa 
dolna wol11a jest od tąpania zupełnie. 

Po wy braniu 1-ej warstwy na podsadzkę l 
podsadzeniu jej w robotach następnej warstwy 
węgiel nie przejawia tąpania i zachowuje się tak, 
jak warstwa dolna robót śląskich. . 

Nie zauważono, aby zmiany atmosferyczne 
miały jakikolwiek związek z tąpaniem. 

Oto garść faktów, dotyczących tąpania. Z 
faktów powyższych widocznem jest, że w węglu 
istnieją napięcia, właściwe ciałom elastycznym, 
poddanym ciśnieniu. 

Ponieważ nie można przypuszczać, aby skały 
płon n e, zwin,zane z sobą, wywierały na pokłady 
węglowe ciśnienie, równe wadze masy ich grubo
ści do powierzchni, staje się widocznem, że spra
sowallie to moglo nastąpić tylko wskutek proce
sów dyslokacyjnych, które, jak wiadomo, miały 
w_ z~glębiu Dąbrowskiem S7,erokie rozpowszech
n1en1e. 

Wyobraźmy sobie teoretyczny przekrój po
kladu, przerwanego uskokami (rys. 12). Część 
środkowa cd zrzuconą zostala na dół. Oczywiście 
w ch wili, kiedy to działo się, pokład w części 
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cd znalazl się pod ciśnieniem całej wagi leżą
cych 1Ja nim skał'. FokJad. _w.ęgl.a w ~.zę,ści cd 
znajduje się pod większem ,CI.smemem, mz ":' czę
ści ab, a w tej znowu częsc1 ku wychodmom a 

energia wyladowywuje się w kierunku najmniej
sz6go oporu, powodując odpryskiwanie z trzas
kiem i hukiem kawałków węgla. Im większa 
jest grubość węgla, tern większy jest zapas na-

' 
.%1ofit J'l.C~OV. 

Rys. 12. 

ciśnienie zmmeJsza się . Własności fizyczne wę
gla w każdej z dwóch częsCI będą inne. Dzięki 
elastyczności węgiel pod wpływem dokonanej 
pracy mechanicznej zmniejszył swoją objętość i 
zachował w swej masie pracę w postaci energii 
potencyalnej, wyładowującej się podcżas pędze-
nia r obót górniczych w formie tąpania. · 

W każdym poszczególnym wypadku dyslo
kacyi ustalała się pewna równowaga statyczr.a 
pomiędzy elastycznością węgla i siłą ciśnienia 
skał nalegających. 

Przebijając w węglu chodnik, naruszamy 
ustaloną równowagę, układ sił zmienia się i mu
si nastąpić nowa równowaga . Zmiana ta odby 
wa się kosztem pędzonego chodnika, ponieważ 

gromadzonej w mm energii i tem silniejsze są 
jej przejawy. 

ZdPjmując w pokł'adzie warstwę górną, da
jemy możność warstwie dolnej rozprężyć się cał
kowicie, skutkiem czego odzyskuje ona ulawice
nie a tąpanie znika zupełnie . 

Rad bym by l bard z o, aby przytoczone fakty. 
i wywody zachęciły do dalszych dociekań nad 
istotą zjawiska, z którem musi liczyć się poważ
nie każdy górnik , skazany na walkę z naturą w 
warunkach niezwykfych, tem bardziej, że wszyst
kie kopalnie, pracując na coraz większych głę
bokościach, będą miały w przyszłości do czynie
nia ze sk11tkami tąpania . 

A leksander Tyszka. 

U~śt i wmrt~ść ~,ałtw, zwfyt~w~ JliZ~z dr~IE żdaztm~ w Jaistvi~ 
Il~sy]ski~m w ~ataci tlll - Elli"'JII. 

Biuro statystyczne Rady Zj azdu przemy-~ Wydawnictwo Rady Zjazdu przemysłowców 
slowców górni?zych Południa R~syi _o~losił:o :·e~ górn~czycb Po~udnia RosJ:i ro~r?żnia trz.y za
zultaty zestaw1eń, dotyczących 1luśC1 1 wartosCI sadmcze rocłzaJe opalu, Dllanowvne: l) węg1el ka
opału, zużytego przez drogi żelazne w państwie mienny, a.ntracyt, koks i brykiety węglowe, jako 
Rosyjskiero za okres siedmioletni (od r. 1900 do jedną grupę opa.tu; 2) odpadki naftowe i 3) drze
r. 1906 włącznie). wo. Charakterystyka ilości spożytego opalu 

Ze względu na zawarte w zestawieniach przez drogi żelazne w państwie Rosyjskiero w 
tych dane, charakteryzujące wzrost spożycia okresie siedmioletnim (r. 1900--1906) według ro
opalu na drogach żelaznych wogóle, oraz w szcze- dzajów opału da się określić w sposób następu
gólności dotyczące różnych rodzajów spożytko- jący: spożycie pierwszej grupy opalu (węgiel ka
w:anego_ opalu i pochodzenia jego, streszcze- mienny, antracyt, koks i brykiety węglowe) z 
me teJ pracy powinno przedstawiać ciekawy roku na rok wzrasta bardzo szybko; w okresie 
ma~eryal dla przemysłu węglowego w Króle- siedmioletnim wzros~o ono w dwójnasób. Jeżeli 
stw1e Polskiem, tem bardziej, że węgiel dąbrowski ilość spożytego opa1u pierwszej kategoryi w ro
pot:ównywany jest pod względem siJ:y ciepliko- ku 1900-ym przyjąć za 100, to ilość t.a w roku 
WeJ oraz w zależności od tego co do ceny z wę- 1901-ym będzie stanowiła 110, w roku 1902-im 
glem donieckim. 121, w roku 1903-im 128, w roku 1904-ym 154, 
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w roku 1905-ym 169 i w roku 1906-ym 200. 
W zrost tej kategoryi opału, wyrażony · dla po
szczególnych lat w stosunku do spożycia w roku 
poprzednim, określa się w sposób następujący: 
w r. 1800-ym spożyto 100% , w r. 1901-ym 110,2 ?o , 
w roku 1902-im 109.8%, w roku 1903-im 105,6 ~, 
w roku 1904-ym 120,3% , w roku 1905-ym 110,1% 
i w roku 1906-ym 118 'b. 

Spożycie przez drogi żelazne w państwie 
Rosyjskiero odpadków naftowy ch w okresie sie
dmioletnim (r. 1900 - r. 1906) wzrosło również, 
jednakże w daleko mniejszym stopniu, niż to da
je się zauważyć przy pierwszym rodzaju opału. 
Mian owicie: jeżeli spożycie odpadków naftowych 
w roku 1900·ym przyjąć za 100, to w r. 1901-ym 
spożyto 103, w roku 1902-im 107. w roku 1903-im 
114. w roku 1904-ym 123, w roku 1905-ym 113 i 
w roku 1906-ym 106. Zmniejszenie się spożycia 
odpadków naftowych w roku 1905 i 1906 w po
równaniu do spożycia w roku 1904 może być 
wytłumaczone w sposób dwojaki: albo spożycie 
to zmniejszyło się wskutek wypierania od
padków naftowych, jako opału, przez węgielka
mienny, lub też mogło być spowodowane bezro
bociami ostrzejszego charakteru na drogach że
laznych, spożywających odpadki naftowe, niż na 
drogach żelaznych, spożywających przeważnie 
węgiel kamienny. Stosunkowy wzrost lub spa-

dek spożycia odpadków naftowych w okresie r. 
1900-1906-ym określa się dla poszczególnych lat 
w porównaniu do spożycia w roku poprzednim 
w sposób następujący: w roku 1900-ym spożyto 
100 ~ .. w roku 1901-ym 103,1 ~, w roku 1902·im 
104,2 ::; , w roku 1903-im 105,9%, w roku 1904-ym 
107,95%. w roku 1905-ym 91,9% i w roku 1906-ym 
9-1:,3%. 

Spożycie przez drogi żelazne w państwie 
Rosyjakiem drzewa. wahało się w poszczególnych 
latach w sposób następujący: jeżeli spożycie 
drzewa w roku 1900-ym przyjąć za 100, to spo
życie to w roku 1901-ym w,; nosiło 92, w roku 
1902-im 91, w roku 1903·im 86, w roku 1904-ym 
100, w roku 1905-ym 126 i w roku 1906-ym 112. 
Stosunkowy wzrost lub spadek spożycia drzewa 
przez drogi żelazne w państwie Rosyjskiem daje 
się określić dla poszczególnych lat w porówna
niu dn spożycia w roku poprzednim w sposób 
następujący: w roku 1900-ym spożyto 100 ~, w 
roku 1901-ym 92,4 ~, w roku 1902·im 98.5 ~ , w 
roku 1903-im 94,1 ?o, w roku 1904-ym 116,4- 0

0 , w 
roku 1905-ym 125,5 ?o i w roku 1906-ym 89,2%. 

Ilości spożytego w każdym roku opału przez 
drog i żelazne w państwie Rosyjslóem z podzia
łem według rodzajów opa,łu i według kategoryi 
spożywców zawarte są w zamieszczonej poniżej 
tablicy. 

Ilość głównych rodt.ajów opału, zużytego przez drogi żelazne w państwie Rosyjskiem w 
r. 1900 - 1906 włącznie 

Ogółem węgla. 
w t " j l i c z b i e D r z e w " 

kar••iennego, 
Węgla. i kok-antracytu, Opału mine-1 Węgla ka- Węgla, k nksu Przet,vorów 

Podzia.ł dró!< 
Rok 

koksu i bry- ra1.nego z za.- m.iennego z su z 01(ręgów i brykietów naftowych Sa,~ni sześ - Sątni 
~elazuych kietów węglo- głębia Doniec- I zagłębia o .. - Moskiewskie- za.grantcz- ciennych kwadrat. 

wy ch kiego browskiego go, Uralskie- nych 
go i innych 

-l -----
t Y s i a, c e p u d ó w t Y s i .. c e 

8karbowe I~ l 158 532 75010 26 o6o 24642 32820 544Il 829 76 
\gol r8r 130 ifJo32 21 0.')1 40014 24034 s6914 757 75 
rgoz 209194 132 go8 24553 49816 I 918 003)8 763 

Igo3 217 416 137 079 25210 54821 300 64055 66o 

1904 251833 149 945 2Ó276 75487 125 71862 720 

Igo5 2738S7 14° 743 21332 ICJ900S 2777 67 249 799 
1go6 301 soo 151100 24712 l0498S 2070<) 73~7 791 

Prywatne I~ S1 o85 3S ifJ8 14922 ros go 49891 128 64 
rgor 49S95 34534 1424S 1o6 709 so644 123 54 
lgo2 44342 28S99 14949 go 704 SI 710 122 sa 
Igo3 SOS94 29898 r6 s8r 398S 130 S4644 183 s 
Igo4 70&>7 35 672 17 317 14231 3S87 s6zro 228 166 

rgos 82012 42834 rs s66 22668 944 S0 409 448 
lgo6 II8S30 767S9 r8s26 21981 12Ó4 37649 316 

l 
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Miejscowe rgoo I 664 934 6 

rg:n 2 roB I 385 l 

Igc:>2 2095 I 454 o,oo6 

1903 2007 I I57 I72 

1904 2263 I 070 32 
I 90S 2 rog g63 !63 
rgo6 2448 I 076 4I9 

Razero rgoo 2II 28I III 912 40988 
1901 232833 131951 35297 
Igoz 255 63I r62g6I 39502 
I903 270017 168 I34 4Ig63 

1904 324903 I86 687 43625 
1905 357978 I84540 37062 
I906 422484 228935 43657 

Dla WJJasmen ia należy zaznaczyć, że w ta
blicy powyższej w rubryce z nag!ówkiem "sąż
nie kwadratowe" umieszczone jest drzewo. o Lję
tość którego dla {'Óżnych powodów nie da!a się 
określić ściśle . Srednio należy przyjmować l 
sązen kwadratowy spożytego drzewa równy 1/ 4 
sążnia sześciennego. 

Z przytoczonej powyżej tablicy wynika, że 
spożycie węgla donieckiego w roku 1906-ym 
wzrosfo w porównaniu do spożycia w roku 1900-ym 
przeszJ'o w dwójnasób (204,6 ~ ); spożycie węgla 
z okręgu Moskiewskiego, Uralskiego, Tkwibul
skiego i innych w r oku 1906-ym wzros-fo '"' po
równaniu do spożycia w roku 1900-ym przeszło 
pięciokrotnie (513,2% ), spoży<'ie zaś węgla dą
browskiego w okresie siedmioletnim od roku 
1800-go do 1906-go to zwiększało się, to zmniej 
szało, w roku zaś 1906-ym, kiedy spożycie jego 
przez drogi żelazne closz!o do cyfry najwyższej, 
było większe od spożycia w roku 1900-ym za
ledwie o 6,5 ~. Tern bardziej jest to zastana-

- 724 52 l 9 -
- 722 48 I3 -
- 64I 55 IS 2 

- 678 39 9 25 
- I r6r ro6 7 25 
- g83 Bo 12 -

l 
36 916 - I6 -

24747 33634 104354 g66 140 

40120 25 465 I07 6o6 8g3 129 

49g00 3263 II2 123 goo 52 
sa 8o6 1,Il4 II8 738 8sz 30 

8g 718 4873 I28 178 955 191 

I3I 672 47°4 II7 738 I 259 -
127 002 22 88g IIO 976 l 123 -

wlaJące. że w tern whśnie siedmioleciu otwarta 
był'a linia Kaliska, długości około 240 wiorst, 
spoż-ywająca wed!ug wszelkiego prawdopodobień
stwa . tylko węgiel dąbrowski i powiększająca 
sobą sieć dróg żelaznych w Królestwie Polskiem 
w przybliżeniu o 6 ~ . wobec czego wypada, że 
stosunkowe spożycie węgla dąbrowskiego na dro
gach żelaznych w okresie siedmioletnim wcale 
nie zwiększyło się. Przyczyn tego nienormalne
go zjawiska należy .:!opatrywać się chyba jedy-

• nie w utrudnionych warunkach pracy na kopal
niach oraz ch wiej n ości stosunków han cllowych, 
jakie zapanowały na całym obszarze Królestwa 
Folskiego po wypadkach natury politycznej w 
roku 1905-ym i częściowo w r. 1906-ym. 

Tablica następna w tym samym układzie, 
co i poprzednia, określa wartość opału, spożyt
k'>Wanego przez drogi żelazne w państwie Ro
syjskiem wedJ:ug poszczególnych lat, rodzajów 
opalu i kategoryi spożywców. 

Wartość głównych rodzajów opału, zużytego przez drogi żelazne w państwie Rosyjskiem w 
r. 1900 - 1906 włącznie 

p 

/ Wngóle węgl" w t e j l i o z b i e D r z e w a 

kami eunego, Węgla Jra-

odział dróg 
autra.0ytu, Opału mine- Węgla ka- miennego z Węgla, koksu Przetworów 

Rok 
koksu i bry- ra.lnego z za- miennego z okręgó" M os- i brykietów naftowych Sa,:Zni sześ- Sa,!tni 

żelaznych kietów węgle- głębia !Jeniec- zagłębia Da,- kiewskiego, zagranicz- ciennych kwadxa.t. 
wy ch kiego browskiogo Uralskiego i nych 

innych -
'r Y s i ę o Y r u b l i 

Sk arbowe Igoo 20IOJ 7674 3002 
l 

I 813 7 558 12773 12059 401 
I90I 23482 II9I7 2673 3 233 5658 14 47I II5I4 4I8 
I902 20 579 13 468 28oo 3 943 367 II 949 I~I59 -

I903 22634 I55I5 2666 4379 75 . I0502 IO I3S -

Igo4 24946 16 274 2679 5g64 29 I2242 II 207 -
I905 26g88 I499I 2242 9 382 373 15003 13488 -
I906 33052 I7465 2790 9 !62 3635 22634 130SI -
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Prywatne 1900 
l90I 
!902 

1903 
1904 
1905 
1906 

Miejscowe rgoo 

Razem 

1901 

1902 

1903 
1904 
1905 
1900 ---
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
I~ 

49I5 
5764 
s I27 
5768 
7 337 
9 259 

IS075 

360 
422 
401 
400 
429 
398 
457 

25382 
29668 
26107 
288o2 
32712 
36646 
48584 

3700 I IIS 
4052 I6oo 
3566 1485 
3547 I5I4 
4291 I 530 
s 2I2 1416 

ro6n I 735 

I78 109 
263 o,rs 
276 o,ooi 
220 47 
204 5 
174 22 
189 6"] 

n 6r2 4 1']8 
t6232 4273 
17 3IO 4285 
19282 4227 
20~ 4214 
20 376 368o 
28265 4593 

Z zestawien ia dwóch powyiszych tablic moż
na przekonać się, ile w jakim roku kosztował 
dany rodzaj opału. Z wyliczenia odnośnego wy
pada, że w roku 1900-ym l pud węgla doniec
kiego kosztowal 10,4 kp., l pud węgla dąbrow
skiego kosztowat 10,2 kp ., l pud węgla z pozo
stałych okręgów państwa Hosyjskiego kosztował: 
7,4 kp., l pud węgla zagranicznego kosztowal 
23,1 kp., l pud odpadków naftowych kosztował: 
21,9 kp. i l sążeń sześcienny drzewa kosztowal 
14 xb. 55 kp.; _ ceny te w roku 1906-ym wynosiły: 
l pud węgla donieckiego kosztowal 12,3 kp., l 
pud węgla dąbrowskiego kosztowa! 10,5 kp., l 
pud węgla z pozostałych okręgów państwa 
Rosyjskiego kosztował 9,2 kp., l pud węgla 
zagranicznego kosztował' 17,8 kp., l pud od
padków naftowych kosztowal 29,7 kp., l są
żeń sześcienny drzewa kosztowal 17 rb. 48 kp. 
Z zestawienia powyższego wynika, że w przecią
gu siedmiu la.t (r . 1900-1906) wszystkie rodzaje 
opału podrożały, za wyjątkiem węgla zagranicz
nego, na cenę którego jednakże wpływają każ 
dorazowo tak nieuchwytne czynniki, że na. pod
stawie takiego. jak powyższe, zestawienia., trud
no orzec, aby zniżka ceny węgl a zagranicznego 
byla stała i pewna; natomiast stosunkowe i bez
względne podrożenie węgla dąbrowskiego w tym 
okresie jest najmniejsze ze wszystkich rodzajów 
opalu, ponieważ wynosi za Ied wie 0,03 kp . n a l 

I6 24 10025 I88I 332 

l4 99 Io8ro I 846 279 

9 6? 9302 I 8Io 250 
679 28 8493 2918 23 

997 5I9 8 5I3 , 88o 564 
2492 I39 10B99 8559 -

2485 243 103I4 6372 -

- r82 r6 II9 -
- I 58 20 182 --
- 125 16 227 6 
- 133 9 127 100 
- 220 32 103 92 
- - - 202 26 176 -

3 198 - 210 -

!829 7 764 228J4 14 059 733 
3247 5915 2530I 13 542 ~7 

3952 559 2I 267 14196 256 
sos8 236 I9004 I3 r8o 123 
6~1 768 20787 13 I90 656 

II 875 715 25928 22223 -
n65o 40?6 32948 19633 -

pudzie, węgiel zaś doniecki podrożal w tym 
okresie czasu o 1,9 kp . na l pudzi e, węgiel z in 
nych okręgów państwa Rosyjskiego podrożał o 
1,8 kp. na l pudzie, odpadki naftowe podrożały 
o 7,8 kp. na l pudzie i drzewo podrożalo o 2 
rb. 93 kp. na l sążniu sześciennym. 

Cena bezwzględna różnego rodzaju opalu, 
spożytego przez drogi ielazne w państwie Rosyj
skiem, nie może jednak decydować stanowczo o 
konieczności stosowania danego rodz;;.ju opaJu, 
który ze względu na swą taniość, zdawałoby się, 
powinien być używany przed innymi rodzajami 
opalu. Z tego , za,Yożenia wychodząc, Biuro sta
tystyczne Rady Zjazdu przemysłowców górni
czych Pol'udnia Rosyi zestawiło ciekawą tablicę, 
w której wszystkie ro dzaje opa,J'u wyrażone są 
w jednakowej jednostce >;iły ci eplikowej, w da
nym wypadku w pudach węgla donieckiego; w 
zależności od tego dokonano obliczenia ceny l 
puda każdego rodzaju opału, czyli ułożono ta
blicę stosunkowego kosztu l puda każdego ro
d z aj Ll opał n. 

Za podstawę do obliczeń, dokonanych w ta
blicy powyższej, przyj ęte zostały współczynniki 
siły ~ieplikowej różnych rodzajów opału, za
mieszczone vi roczniku Górniczego Komitetu N a
ukowego z::t rok 1902. 

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



>O 
t-

~ 
~ o 
H 

~ 
f=l 
~ 

' o 
~ 

~ o 
ó 

j: 
~ 
~ 
~ 
~ 
A; 

~l 

Ilość cena różnego rodzaju opału, wyrażona w węglu kami ennym z zagłębia Donieckiego. 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 r. 1904 r . 1905 r . 1906 

Rodzaj opału 

-- ' . l ' ' . l ' ' .. "' ' .. ' . m c6 -o·.-:~ eS ce: ,........ 0 . ...; <6 c:a ~o·.-:~ ~as ,...... o.,.; tO ciS ....., ~-..; ~- ~o·..; ce~ ,........ o ·.-" 
§'t'Do cO..§;~ §~ 0 te <D~ §bO o ~ :~ obi> o c~ Gl ~ ~bo o ~~ Cl>~ o ~o ce: 4>~ §~o · ca,g ;~ 
.. g:~ .,..",o.a ""~"" ·a~l!: ... .".,.b.o .~a;:; .. ~.,.~ ·a"gll ., ~.,...,·:::.,~.a ~~'"' · -~~~"' ""~'"' ·~" o "' 
ea F"·... ~ -...,~~ "o:- .~ "d ·~] .!d ~ ~-~ ~-,....,~~ r.. ~-:1 <d.,...., g~ cO ~.e ,a·.--;,..!:1;~ F-! .~ .§ .. ~ . ..!:d. c6 -~ j:l·.-,,.!4~ 
~~.!4 Q)o:.:::G.? ~1:4 <D ..... ·ar ~ .!ci rdo:..qG? ~ ~ cDO~ . ., M ~ Q)o·~~ >-..c~~ o:.::::? k..qJ4 'Co~~ 
~O~ F-<J:4P.'P, t>oO :68ri·--1 ~-g~ e~p.·a ~~~ M~ti;~ ~-ao r,..,!4p_·~ ~·oo ~~O.·~ . ~og ~J:dP.•p_ 
i""-~·,_j · rn.,:.,.~o """«S.~ ·~4)· ,:1. ,z.,.... -o'l.~~o ... «!·,... .a;~.(I} Gl Pi '"'«~·~ o(IJ.~G.lo .. m.a> -m.=.~o ca . .-~. -w.~-~o 
~] § as ci o~ -<:f"g g ~ ·4·g ~ -d''g § ~ dl- o~ l ~ ~ § ~ ~-eS~ -ó"g g <e ,i·:S .ld :g 'g § a1 ~o obł .arg § ~ ci o .hl 
~ P-A ~'<1:i.ll!: -~ p.A <P"d:;;j 1!: 1:l p.A .,."·:::" ~ P.A {Sot:<·C 1!: 1! AA g.":;;; 1!: ~ p.A ~..,:;;J 1!: ~ p.Q .,.";;; 1!: 
-~ o~~ c:J!: og.~ ~~ 1og.~? 1 ...... ~ g_~ ~~ o~~---~--~ o&.~ ~~ o~~ 

Węgiel kamienny doniecki 
Antracyt doniecki 
Koks doniecki 

· 'I0024I663l ro,'l.lr2I33371) 12,3 \ I50523530 \ 1o~5 1 1570S413911T,5C I 1742944791 II,20 117295593I rr,o7,212I27741 I2,44 
I 12364S4 I0,5 I016o3S5 lr,o 11go96zS 10,5 1049000310,r2 11627946 9,07 I0gDOI97 9,49 158gS')IZ ro,n 

Węgi el ka mi en n y dąbrowski 

" " 
uralski . 

" " moskiewski 
" " syberyjski, ussu-

ryjski, sachaliński, okręgu Fer· 
gańskiego, mandżurski i Samar· 
kan dzki . 

Węgiel kamienny japoński 
n » tkwi bulski 

A ntracyt syber yjski (?) 
K oks sybe1·yj ski i inny 

" zagran iczny . 
Brykiety węglowe 

Węgiel kamienny angielski ame
rykański 

Węgiel śląski 
» zagraniczny bliżej nieokreś_ 

l ony 

I o63 28S r9,6 I 046 65I '9~9 1 215 S 51 16,5 929 9So rS,27 ' 1S7 073 17,67 r 077 234 17,42 I 329 32S rs,oS 

35905I76 n,6 30920054 13,s 34603757 12,4 35416621 11,94 36S19432 rr,44 312S0057 n,76 36S46749 I2,47 

7 g68 S z s 6,o 9 420 301 6,3 10 233 094 6,5 li 666 r22 7,05 li oS5 877 6,94 12 705 540 7,27 14 S2S 756 7,Io 

4476632 II;5 41g6639 11,7 392988o 11,2 3686646 11,45 39907S9 n,43 3979361 rr,6o 6544030 15,65 

7120999 w,6 
r SoS 21 15 

551 141 13,0 

344671 19~9 
So667I 26,5 

532 503 22~2 

29 ogi 1951 22,o 
4 I62 2g6 24,9 

19024201 

765Sg4 
6o9 39I 

1o,s 

24,s 
16,o 

73 136 16,1 

75448I 24,7 

61929 '7,9 

22 233 go61 22,5 
2 372 642 22;2 

26 762099 

179 999 

679 5I6 
. 7 8o4 

117499 

10,1 

23,s 
16,6 

11,6 

16,1 

595 2161 20,4 

1 933 S1SI ' 7 ,o 
643 167 10,2 

l 
132 515454 11,31 

726 iS3 !6,42 

17 6g7 49,S7 

12654 40~86 

37S 736 23,68 
222 656 20,91 

46S 362120,13 
32SS7 15,45 

6o715 147 9,r5 
2 704 227 I7,ss 

9S6 roS 1S~39 

3077 37~1S 
65o S3S 22,3s 

! S32 20,7I 

7S7 9301 15,3S 
71301 24,II 

94 437 020 ro,92 

303IO 3),76 

S16530 20,74 

12 776 5I,12 

666 I37 24,90 

22 09I IS,87 

S6 886 6S2I ro,S7 

717 Sool 17,51 

733 916123,64 
273 327 20,40 

2 257 0231 I3,73 1 2I 206 5031 I5,57 
I 651 547 I2,24 I 9)2 455 26,76 

209 529122,94 
T orf, br ykiety torfowe i koks 
P rzetwory naftowe 

4S 52S 23,S 144 Sr3 22'2 \ 2g8 o4o 29,4 1 242 7S9 20,35 1 og6 792 2o,8g 72I 237 n,u ISI 79I 17,52 
.. r6759:t5S3 I3,6 I72S15S4o 14,6 t8oo7o07S 11,s 1S772551o 10,12 202649SSSro,26 r86I44568 I3,93 I75452436 IS,7S 

Razem opalu mineralnego 

Dr ze,, o 
P odklady 
I nne rodzaje opalu 
Węgiel drzewny 

Razem opalu 

Ogółem 

d rzewnego . 

drzewnego 

---------------- ----------------------
·•370834250 I3,o 395933g8o 13,9 423702976 10,2 441617039 IO~S4 50S672736 ro,56 519657559 12,07 575I8g055 I4,IS 

76% - 7S% - Bo% - S2% - S2% - n% - sr% -

.oii4030I25 I3~0 I0539I36I 13,5 103253122 14,0 94343447 14,00 II001SS43 12,59 I3SI39So6 r6,rr I23I5722S I5,94 

3054208 7,4 3150500 6,7 4333120 6,9 1337o61 5,95 3075659 6,23 6229424 6,q6 688r152 7,oo 

63oS5o s,3 79055' s,7 662901 9;2 57SgSg 7,7o 7S554I. 6,59 5 492 55I 7,32 396o167 7,7r 

78g 656 21 ,S 744 245 25,9 S41 8o8 25,9 419 864 15,04 393 682 2I,79 I 373 694 2I,46 I 201 94'-1 2),64 ----------------------------------------
.. IIS504S39 I2;9 1~0076657 13,4 1ogogo951 13,S g6739361 I3,95 ,II4273725 I2,40 lji235I75 I5,44 I35200491 I5,33 

24% - 22% - 20% - - tS% - IS% - 23% -- r9% -

·•4S9 339 o89 12,9 506 oTO 637 ~ ~3 927 ~~;s;56 400 ~~622 946 461-;-;;:;;- &]o S92 734 r2,83 710 38g 546/ I4,4o 
roo0/o - 1oo0/0 - rcx;>0/0 - 10o% - roo% -- Ioo% - roo% -
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Według danych ~órniczeg:o Komitetu ~a- l opatu wyraża się w sposób następujący: 
uleowego stosunek wzaJemny rożnych rodzaJOW 

l pud antracytu donieckiego i syberyjskiego odpowiada 1,030 pudów węgla donieckiego 
l węgla z okręgu Moskiewskiego 0,577 " 

" l " " " U raiskiego " 0,923 " 
l pud węgla z okręgu Ussuryjskiego " OJ439 " 
l " Fergańskiego 0.952 " 
1 " " z Sachalinu . . . . . " 0,78± " 

" 
" 
" l " " tkwibulskieg() 0,731 " 

1 " dąbrowskiego " 0.8±4 " " 
l " śląskiego . " 0,850 " 
l " " angielskiego " 1,084 " " 
l " " japońskiego " 0,783 ,, 
l " brykiet węglowych " 1,148 " " " 

" l koksu . . . . . " 1,076 " 
" " l " torfu i bry ki et torfowych 0.484 " 

1 " odpadków naftowych " 1.681 " 
l " węgla drzewnego . " 1.243 " 

" 

" l sążeń sześcienny drzewaJ podkładów . " 109,70 " 
" " l " " pozostałych rodzajów opalu 

drzewnego odpowiada . . . . . . 
" 

89.91 
" " 

Dokonane na tych zasadach obliczenie, zamiesz- średni sLosunek wartości cieplikowej węgla dą
czone w tablicy powyższej, nasuwa jednak parę brawskiego do węgla donieckiego. jak 0,913 : l; 
uwag krytye;znych. Przedewszysthem należy analizy z roku 1908 stosunek ten określają w 
zaznaczyć, że dokonanie analizy danego rodzaju wysoko ci 0,963: l; w przecięciu, dajmy na to, 
węgla jest rzeczą stosuu kowo bardzo trudną wo- sila cieplikowa, zawarbt w l pudzie w~gla dą
bec nieustalonych ,ie zcze poglądów na istotę browskiego, równa się sile cieplikowej, zawartej 
wartości cieplikowej, w praktyce bowiem roz- w 0,938 puda węgla donieckiego. Stosunek ten 
różnia się wartość opałową, oznaczaną kal01·y- różni się, jak widzimy, znacznie na korzyść wę
metrycznie, od ciepła spalania, oznaczanego za- gla dąbrowskiego od stosu n ku. określonego w 
pomocą analiz, które znowu można dokonywać roku 1902 przez Górniczy Komitet Naukowy. 
różnymi sposobami, dającymi w wynikach pra.k· Następnie zachodzi pewna wątpliwość co do 
tycznych rezultaty odmienne. Zasadniczą rów- ścislo ' ci samego wykonania obliczenia. Przyj
nież jest rzeczą w sprawie analiz węgla kamien- mijmy wzajeHJny stosunek wartości węgla dą
nego branie prób analizowanego materyału. W brawskiego do donieckiego, określony przez Nau
tej sprawie również jest parę przepisów, wply- kowy K1>mitet Górniczy w roku 1902-im. N a 
wających na rezultaty o tateczne. Wogóle na- tej podstawie l pud węgla dąbrowskiego równa
uka nie wyrzekła swego ostatniego słowa o ana- waży c:ię 0,84± puda węgla donieckiego, czyli 
lizach węgla, wobec czego określanie i porówny- 40 988 tysięcy pudów węgla dąbrowskiego, spa
wanie różnych rodzajów węgla na podstawie do- żytego przez drog·i żelazne w państwie Rosyj
konanych nad nimi analiz jest stanowczo w pew- skiem w roku 1900-ym, powinno odpowiadać 
nych z góry określonych granicach wyliczeniem / 40 988 000 X 0,844 = 3-t 693 872 pudom węgla do
nieścislem. Je żeli stan rzeczy pod tym wzglę- nieckiego; 36 297 tysięcy pudów węgla dąl>row
dem jest takim obecnie, to j8st on o wiele gor- skiego. spożytego w roku 1801-ym powinno ocl
szym w miarę sięgania w przeszłość, wobec cze- powiadać 29 790 668 pudów węgla donieckiego; 
go wszelkie zbyt dawno dokonywane analizy 39 502 ty iące pudów węgla dąbrowskiego, s po
przedstawiają wartość w pewnych granicach żytego w roku 1902-im, powinno odpowiadać 
wątpliwą, a w każdym razie muszą ustępować 33 339 688 pudom węgla donieckiego; 41963 ty
analizom, dokonywanym później. Nie kwestyo- siące pudów węgla dąbrowskiego, spożytego w 
nując przeto w ogólnych zarysach ścisłości w pól- roku 1903-im, powinno odpowiadać 35 416 772 
czynników dla różnych gatunków opalu, poda- pudom węgla donieckiego; 43 626 tysięcy pudów 
nych 'V roku 1902 przez Górniczy Komitet Na- węgla dąbrowskiego, spożytego w roku 1904-ym, 
ukowy, należy w zastosowaniu ich do węgla dą- powinno odpowiadać 36819500 pudom węgla do
browskiego oddać pierwszeństwo analizom. doko- nieckiego; 37 062 tysiące pudów węgla dąbrow
nywanym w Centralnem Labaratoryurn Oukrow- skiego, spożytego w roku 1905-ym, powinno od
niczem w końcu roku 1907-go*)i w roku 1908-ym**). powiadać 31280 328 pudom węgla donieckiego i 
Analizy, dakotlane w roku 1907-ym ustanawiają wreszcie 43 657 tysięcy p11dów węgla dąbrowskie-
- - - l go spożyteo-o w roku 1906-ym przez droo-i że-

*1 l'rzegląd CJ-órn1czo-Rutniczy, r. 1908, :-<o 8, str. ~h? ' 0 
· R · l · · 0 

· 
**> Przegla,d <.J-ómiczo-llutniozy. r. 1909, .~; 6, str. 179. Jazne W państwJe OSYJS neJn, p0Wll1tl0 odpOWla-
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dać 36 846 508 pudom węgla. donieckiego. Re- średnie węgla dąbrowskiego zamiast wykazanych 
zultat obliczeń,, tą drogą otrzymany, d.la powo- w tablicy powyż!lzej wynosHyby: w roku 1900-ym 
dów niezrozumiałych różni się cytr, wykazanych 10,9 kp., w 1·oku 1901-ym 12,9 kp., w roku 1902-im 
w tablicy odnośnej; różnica obliczeń za rok 1900, 11,6 kp" w roku 1903-im 10,7 kp., w roku 1904-ym 
1901 i 1902 jest znaczna, dosięga bowiem przeszlo 10,3 kp., w roku 1905-ym 10,6 kp. i w roku 1906-ym 
l miliona pudów, dla pozostałych czterech lat 11,2 kp. 
jest stosunkowo małą, dochodzącą du setek pu- Nad sprawą tą nieco dłużej należaio za
dów. Gdyby zamiast współczynnika wartości trzymać się, ponieważ na podstawie różnych 
porównawczej węgla dąbrowskiego i donieckie- tego rodzaju jak powyższe. obliczeń Biuro ilta~ 
go 0,844 przyjąć współczynnik 0,938, udowodnia- tystyczne Rady Zjazdu przemysłowców górni
ny analizami Centralnego Biura Cukrowniczego, ezych Południa Rosyi wyprowadza wnioski osta
dokonanemi w r. 1907 i 1908, to zamiana węgla teczne, z których wypływa, że z różnych ro
dąbrowskiego na doniecki, spożytego przez dro- dzajów opalu, spożywanych masowo przez drogi 
gi żelazne w państwie Rosyjskiero w okresie żelazne w państwie Rosyjskiem, najodpowiedniej
siedmioletnim (r. 1900-1906), daJ"aby wyniki na- szym ze względu na wartość cieplikową oraz ce
stępujące: dla roku 1900-go 38 446 744 pudy, dla nę jest węgiel doniecki. Tymczasem obliczenie, 
roku 1901-go 33108 586 p11dów, dla roku 1902-go dokonane na zupełnie słusznych zasadach, okre-
37 052 876 pudów, dla roku 1903-go 39 361 304 p u- ślające ostateczną miarę wartości opalu, wyrażo
dy, dla roku 1904-go 40 920 250 pudów, dla .roku ną w cenie po uwzględnieniu różnej siły cieplnej, 
1905-go 34764156 pudów i dla roku 1906-go daje dla węgla donieckiego w porównaniu do wę-
40 950 266 pudów; w zależności od tego ceny gla dąbrowskiego następujące szeregi cyfr: 

W roku 1900 cena węgla donieckiego wynosHa 10,2 kp. za pud, dąbrowskiego 10,9 kp. 
1901 " " " 12,3 » " 12,9 " 

" 1902 10,5 " " 11,6 » 

1903 " 11,5 " " " " 10,7 " 
1904 " " 11,2 " " " 10,3 " " 
1905 " " 11,07 " " 10,6 " 
1906 " " " " 12,44 " " " 11,2 " 

Jak widać z zestawienia powyższego, węgiel 
dąbrowski od r. 1903 do r. 1906 włącznie posiada 
stanowczą wyższość nad węglem donieckim przy 
stosowaniu go do potrzeb dróg żelaznych w pań
stwie Rosyj skiem. Jeżeli przytem zwrócimy 
uwagę na to, że przy diużs!6em stosunkowo prze
chowywaniu na zapasie węgiel doniecki rozsy
pu.ie :oię, tracąc w ten sposób dużo na sile ciep
likowej, czemu węgiel dąbrowski podlega w da
leko mniejszym stopniu, że węgiel dąbrowski 
ł'atwiej przenosi daleki przewóz, wy/adowywaoie, 
przesypywanie i t. u., to bez przesady można 
twieTdzić, że węgiel dąbrowski korzyfltniej i 
latwiej da się przystosować do potrzeb dróg że
laznych w państwie Rosyjskiem, niż węgiel 
doniecki. 

N a zakończenie przytacza. się ponii.ej ze
stawienie długości eksploatacyj n ej poszczegól
nych dróg żelaznych w państwie Rosyjskiero w 
roku 1906-ym: 
Zestawienie długości eksploatacyjnej dróg że
laznych w państwie Rosyjskiero w roku 1906-ym. 

M porzl\d-1 
kowy Nazw a. drogi że la.znej l Długość w 

wiorstach 

I Południowo-Zachodnie s 728 
2 Riazańsko-U raJ ska 4 I74 
3 Jekaterynińska . 3688 

4 Poludniowo-W schodnie 3447 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

I3 

14 

I5 
16 

I7 
18 

I9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Syberyjska 
Moskiewsko-Kijowsko-Wora-

neska 
N ad wiślańskie 
Warsza ws ko-Petersburska . 
W lady kaukaska 
Moskiewsko- Windawo:Rybiń-

ska 
Środkowo-Azyatycka 
Kursko-Char kowsko-Sew as to-

polska 
Moskiewsko-Kazańska 

Rysko-Orłowska 

Mikołaj e w ska 
Taszkentska 
Permska 
Moskiewsko-Brzeska 
Moskiewsko-Kurska, Niżego-

rodzka i Murowska 
Moskiewsko-Jarosławska 

Zakaukaska 
Zabajkalska 
Poleskie 
Wschodni o-Chińska :l Samaro-Złotoustawska 

", , 
l Według danych z r. 1905. 

3 I61 

2 777 

2737 
27I6 

2712 

2 490 
2381 

2304 

2290 

2 I94 

2124 

2CJ99 
2 079 
2055 

2055 

I943 
I 814 

I 700 

I636 
I 6I7~') 

I 448 
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33 

34 

37 
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l 
Charkowsko-Mikolajewska ·.1· 
Libawo-Romeńska . . 
Syzrano-Wiazemska . 

. Baltycka i Pskowsko-Ryska 
Warszawsko-Wiedeńska 
Ussuryjska 
Odnoga Poludniowa I-go T-wa 

dróg dojazdowych 
Odnoga Pernowo- Rewelska 

dróg dojazdowych . 
Odnoga Swięciańska dróg do

jazdowych . 
Bogoslowska . 
Liflanclzkie wązkotorowe dro

gi dojazdowe . 
Riazańsko-Wtodzimierska dro

ga dojazdowa Moskiewskie
go 'r-wa dróg dojazdowych 

Bielgorod-Sumska 
Nowozybkowska droga do-

jazdowa . l 
Tuto- Lichwińska droga do ~ 
jazdowa Moskiflwskiego T-wa 
dróg dojazdowych 

Łódzka . 
Melekesska droga dojazdowa 
Baskun czakska 
Irinowska . 
Nadmorska 
Libawo - Gazenpotska droga 

dojazdowa . 
\Vilanowska droga dojazdowa 
Grójecka droga dojazdowa . , 
Staroclubska droga dojazdowa 

I 434 
I 425 
I40I 
I Dg2 

!003 

843 

197 

I97 
148 

I23 

Io6 

45 
35 

34 
32 

s o 

SI 
52 

Jabtonno- Wawerska droga do
jazdowa . 

H er by -Cżęstocho w ska 
Piotrkowsko-Sulejowska dro

ga dojazdowa I8 

Razem 73265 

Ogólna długość ekslJloatacyjna dróg ~elaz
nych w państwie Rosyjskiem w końcu roku 1906 
wynosiła 73 265 wiorst, w końcu roku 1904-go 
wynosiła 69 279 wiorst i w końcu roku 1905-cro 
wynosiła 69!:!50 wiorst. Z porównania tych cyfr 
wypada, że w przeciągu roku 1905-go zbudowa
no tylko 671 wiorst dróg żelaznych czyli dłu
gość ogól11a sieci kolejowej w tym roku powię
kszyła się w porównaniu do długoś()i ogólnej w 
roku 1904-ym zaledwie o l ~; w roku 1906-ym 
zbudowano 3 315 wiorst dróg żelaznych, czyli dłu
gość sieci kolejowej powiększyła się w tym roku 
o 4.7 ?o ; ogól' e m w przeciągu d wócb Jat 1905 i 
1906 w państwie Rosyjskiem przybyło 3 986 
wiorst. dróg żelaznych, czyli 5,7°/0 • 

Wartość spoży tego opału przez drogi żelaz
ne w państwie Rosyjskiem na l wiorstę dlugości 
eksploatacyjnej w roku 1904-ym wynosiła 980 rub
li, w roku 1905-ym l 231 rubli i w roku 1906-y m l 397 
rubli. Ilość spożytego opału, wyrażonego w pu
dach węgla donieckiego. wynosiła 11a l wiorstę dłu
gości eksploatacyj n ej w roku 1904-ym 8 992 pudy, 
w roku 1905-ym 9 591 pudów i w roku 1906-ym 
9 696 pudów. To z roku na rok powiększające 
się stosunkowe spożycie przez drogi żelazne opa
lu niezawodnie znajduje usprawiedliwienie we 
wzmagającej się intensywności pracy dróg że
laznych w pazistwie Rosyjskiem, co by!oby osLa
tecznie dowiedzionem, gdyby do ohliczeń powyż
szych przyjęty byt jeden jes:r.cze czynnik, mia
no\vicie ilość przewiezionych w odnośnych latach 
towarów. JuliaJt Hoj111an. 

wody. 
Celem oczyszczania wody jest wydzielenie ehu, a w każdym razie jest przyczyną prędkie

soli wapiennych, które znajdują się w wodzie w l go zużycia się części kotła i zmniejszenia się je 
stanie rozpuszczalnym. Wszyscy uznają obecnie go wydajności, ponieważ powstały kamień, ,iako 
ważne znaczenie tej sprawy w przemyśle; woda, zły przewodnik ciepła jest bardzó dobrą izolaeyą. 
zawierająca sole, wytwarza tak poważne niedo- , Wskutek tego ilość ciepła, wytwarzana na pale
godności, że oczyszczanie jej stało się wprost ko- nisku, powinna być dużo większą dla przeniknię
niecznością. Użyta czy to do zasilania kotłów, cia blachy , pokrytej kamieniem, niż dla przeni
czy jako czynnik mechaniczny, czy to jako roz- )mięcia blachy czysLej. 
puszczalnik. czy też wreszcie iako część sklado- Niżej podana t~tblica ulożona na podstawie 
wa wytwarzanego produktu, woda nieoczyszczo- danych ~Stowarzyszenia właścicieli kotłów pa
na zawsze ujawni swoje własności szkodliwe. rowy ch" wskazuje na zwiększanie się paliwa z 

Dla przykładu weźmy zasilanie kotłów. Osad, powodu utworzonego osadu: 
który tworzy się wskutek użycia wody, zawiera· 11

/ 2 mm osadu zwiększa zużycie paliwa o 12%, 
jącej sole, bywa niejednokrotnie powodem wybu· l 3 " v " ~ " 20 ~o, 
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7 mm osadu zwiększa zużycie paliwa o 32% , 
13 " " " 50%. 

" " " Widzimy więc, że ._przy użyciu · w~dy, po-
zbawionej soli, wywołujących _powst~me ~sadu, 
zapomocą oczyszczania uprzed~1eg? (J_e~ym~, ra
cyonalnego) z<:~.oszcz.ędzamy JUZ na.JmmeJ 12 Al ?a 
paliwie; jeżeli dod~ć do _te~o osz?zę?ność, osią
gniętą na robociźnHl dz1ęln u_sum_ę~n~ ~otrzeby 
oczyszczania l~ot~a, na naprawie, 1 Jezeh ~resz
cie policzyć p1emąd~e, wydawane._ pop~·zedmo na 
zakup środków! J!laJ~cych. przecnvdz1alać two
rzeniu się kam1ema, srodkow kosztownych a ma
lo skutecznych, wówczas dopiero można zdać so
bie sprawę z os~ozę_dności:. osiągniętych dzięk:i 
użvwaniu do zasilania kotłow wody oczyszczoneJ. 

· Dla racyonaluego oczyszczania wody uży
wane są dwa sposoby: 

l) Działanie na wodę zapomocą odczynni
ków chemicznych, które, wprowadzone w ilości 
określonej automatycznie,. wskutek_ odd~iaływa-~ 
nia chemiCznego, powoduJą strąceme soh osado
wych. 

2) Poddawanie wody działaniu ciepŁa, któ
re rozkłada sole, albo też dział'aniu ciepła i od
czynnika chemicznego jednocześnie. Ten sposób 
oczyszczania jest przedewszystkiem bardzo tanim 
przy instalacyach o malej sile, kiedy motory pra
cują przy parze wydychowej (silnice wydycha
we), i właśnie tę parę można zużytkować jako 
źródło ciepła, o czem będzie niżej. 

O c z y s z c z a n i e z a p o m o e ą o d c z y n n i
k ów c h e m i c z n y c L. 

::lole, które powodują tworzeniP- się osadu w 
aparatach, są jak wiadomo, sole ziem alkalicz
nych (węglan wapnia i magnezu i siarczan wa
pnia). 

Węglany są rozpuszczane w wodzie pod po
stacią dwuwęglanów dzięki obecności kwasu wę
glanego; jeżeli usuniemy l{was węglany czy to 
przez nasycenie, czy przez wydzielanie, dwuwę
glany rozł'ożą się i strącą się pod postacią wę
glanów obojętnych 'nierozpuszczalnych. 

Dla strącenia węglanu wapnia lub magnezu, 
używa się przy oczy;;zczaniu na zimno wapno 
gaszone pod postacią wody wapiennej; reakcya 
odbywa się podług wzoru następującego: 

Oa(H0)2+(003\0aH2=20030a+2R20 
Oa(H0)2+(003 ) 2MgH2=0030a+003Mg+2H20 

Dla strącenia siarczanu wapnia używa się 
węglanu sodu, spotykanego w handlu. 

003N a2+S04 0a=0030a+S04 N a2 

. Przyrząd, używany do tych reakcyi, składa 
s1ę: z sat_uratora D, gdzie woda nieoczyszczona 
nasyca s1ę wodą wapienną; z naczynia pólcylin
drycznegoJ ?oprowadzającego roztwór węglanu 
sodu; wreszcie z przyrządu E, slużącego do de-

kantacyi, o objęto~ci, obliezonej w ten sposób, 
aby rekcya byla zupeł'ną; wodę otrzymujemy 
oczyszezoną i przezroczystą. Przyr:?.ąd ten jest 
samoczynny i bardzo prosty, może być obsługi
wanym przez prostego robotnika. 

Rys. 1. 

O c z y s z c z a n i e z a p o m o c ą c i e p l a. 

Zasada oczyszczania wody zapomocą ciepla 
je~t następującą: zużyta para wydychowa pod
nosi temperaturę wody do 100°U i miesza ją. 
Podczas wrzenia dwutlenek węgla ulatnia się, a 
węglany wapnia i magnezu wypadają podlug na
stępujących wzorów: 

(003) 20aH2=0030a+002+H20 

(003) 2 MgH=003 Mg+00 2+H20 

Ten sposób oczyszczania wody oprócz tego. 
że jest oszczędniejszy od sposobu oczyszczania 
zapomocą odczynników chemicznych, przedsta
wia jeszcze i tę korzyść, że dostarcza do kotlów 
wodę o temperaturze 95°0, otrzymanej dzięki pa
rze wydychowej, a więc dzięki cieplu niezużyte
mu i przeznaczonemu na stracenie. 

Zasilanie kotłów wodą bardzo gorącą przed
stawia następujące korzyści. l) Unika się nastę
pujących po sobie kurczenia i rozszerzania się 
metalu kotła, mających miejsce przy zasilaniu 
zimną wodą. 2) Łatwość utrzymania jednostaj
nego ciśnienia bez raptownych wahań, co jest 
nieuniknione przy zasilaniu wodą zimną. 3) Znacz
na oszczędność na paliwie, równoznaczna różnicy 
temperatur wody zimnej i ogrzanej do 95°0. 
Oszczędności te uwidoczni następujący przyklad: 
Maszyna wydychowa o sile 50 koni zużytkowy
wuje 50X20=1 000 kg pary na godzinę. U żyt-
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kując parę wydychową tej maszyny o tempera
turze 100°, t. j. o cieple utajonem, wynoszącem 
około 375 kaloryi, otrzymamy 375Xl 000=375 000 
kaloryi, które para. na godzinę udziela wodzie. 
Przypuszczając, że temperatura wody przed wej
ściem do przyrządu oczy. zczającego jest 15°, a 
po wyjściu minimum 95°, otr?.ymujemy zwiększe
nie temperatury o 80°. 

Rys. 2. 

Oczyszczanie wody o J 5° za pomocą pary o 
100° wymagać będzie zapożyczenia (100° - 15°)= 

= 85° od pary. rozporządzającej 375 000 kaloryi 
na godzinę. W ten sposób będzie można w prze
ciągu godziny oczyścić i ogrzać 4441 litrów wo
dy, t. j. ilość cztery razy większą od ilości, po
trzebnej do zasilenia odnośnego kotla. 

Całkowite urządzenie do oczyszczania wody 
składa się z przyrz<!du, który z pary usuwa zu
pdnie oliwę, z cylindra, w którym para mies~a 
się z wodą i gdzie odbywa się wypadanie soli, 
ze :r.biornika, gdzie woda ustaje się i gdzie znaj
duje się pływak, regulując.\ samoczynnie przy
pływ wody surowej. 

O c z y s z c z a n i e z a p o m o c ą c. i e p l a i o d
czynników. 

Jeżeli woda zawiera siarczany wapnia . wte 
dy wrzf.lnie nie wystarcza dla strącenia tych so
li, i wtedy do przyrządu dodajemy naczynie, do
starczające roztworu węglanu sodu, którego dzia
łanie było wskazane wyżej. 

Przyrząd caty zbudowany jest w ten sposób, 
że można łatwo oczyścić wszystkie części, po
kryte osadem. który tu zresztą nie tworzy ka
mienia a osiada. w post;tci proszku. 

Przyrząd powyżej opisany przyrzynił się 
wielce do rozpowszechnienia spo~obu oczyszcza
nia. wody w przemyśle, sposobu, który przez długi 
czas był stosowany tylko w laboratoryach. 

A . Buroll. 
Tłumaczył /{aro/ Chęcil'tsl.•i . 

Sprawozdanie z działalności Sekcyi Górniczo-Hutniczej za rok 1909-y. 
Po trzyletniej przeszło bezczynności. spo- kurzawki przy pogłębianiu szybu Juliusz. 

wodowanej niepokojem, jaki panował w zagłębiu 4) P. Aleksander Tyszka. Odbudowa gru-
Dąbrowskiem, zajęciem się umysłów ludzkicll in- bych pakradów węgla na d wie war. twy. 
nami sprawami oraz trudn ościami, jakie napoty- Skład zarządu Sekcyi Górniczo- Hutuiczej 
kały wyjazdy wieczorami, Sekcya Górniczo-Hu- byl w roku sprawozdawczym następujący: prze
tnicza wznowifa swoją działalność w końcu r. wodniczący p. Felicyan Gadomski. zastępca prze-
1908-go. woduiczącego p. Henryk Pro!>zkowski, sekretarz 

W okresie sprawozdawczym Sekcya Górni- p. Kazimierz Srokowski, zastę p ca sGkretarza p. 
czo-Hu tuicza odbyła dziewięć posiedzeń; na kilku Kazimierz Talko, skarbnik p. Jan Zaborowski, 
posiedzeniach omawiany byl projekt ustawy Sto- bibliotekarz p. Wacław Kaznowski, gospodarz 
warzyszenia tecb uików górniczych i hutniczych p . Stanisław Szymanowski, przedstawiciele Sekcyi 
w Królestwie Folskiero oraz zaJatwiano różne do zarządu Oddziału w Wars~awie p. p. Stani
sprawy natury wewnętrznej; na czterech pasie- sfaw Kontkiewicz i Michał Łempicki. 
dzeniach członkowie Sekcyi wygłosili nastę- W eelu ustalenia listy członków Sekcyi po-
pujące odczyty: stanowiono, że za punkt wyjścia przy wznowie-

l) P. Micha! Łempicki. Sprawozdanie z niu dzialalności Sekcyi będzie służyła ostatnia 
odbytego w Krakowie d. 3 i 4 października r. lista członków, t. j. lista w dniu 31 grudnia r. 
1909 zebrania górniczego. 1906-go; postanowiono zarazem zwolnić wszyst-

2) P. Stanisław Kontkiewicz . Sprawozdanie kich członków od opłat za okres bezczynności 
z działalności Stałej Delegacyi Zjazdu górników Sekcyi, t. j. za r. 190()~ 1907 i 1908. W tym ce
polskich lu rozesłano w końcu r. 1908-go do wszystkich 

3) P. Henryk Wojewódzki. Cementowanie l tych członków Sekcyi z r. 1905-go, o adresach 
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których sekretary at 8ekcyi mógł dowiedzieć się, Jgnacy, 2) Skarbiński Maryan, 3) Stankiewicz 
zapytania wraz z drukami na odpowiedzi, czy Stefan, 4) Święcicki Mieczyslaw, 5) Waśnibwski 
życzą .sobie należeć nadal do ~rona czlo~ ków Tadeusz, 6) Witwicki Jan; wykreślili się na wlas
Sekcyi, z tern, że zapytany, ktory do dma 20 ne życzenie: l) Adamiecki Wiktor, 2) Appel 
grudnia r. 1908 nie nadeśle odpowiedzi, będzie Julian, 3) Bagiński Ludwik, 4) Bielski Zygmunt, 
uważany, jako taki, który na wlasne życzenie 5) Bliziński Tadeusz, 6) Borkowski Bronislaw, 7) 
wystąpi!' z grona czlon ków Sekcyi Górniczo-Hu- Brzostowski Ja n, 8) Cichowski Stanislaw, 9) Cie
tniczej. chanawski Stanislaw, 10) Czaplicki Franciszek. 

Sklad czlonków Sekcyi Górniczo-Hutniczej 11) Czarnocki Józef, 12) Czeczott Henryk, 13) 
ustalil się w sposób następujący: W końcu r. Dembiński Henryk, 14) Falkawski Stanistaw, 15) 
1905-go Sekcya liczyła 72 czlonków; w r. 1909-ym Gajdamowicz Teodor, 16) Gużewski Ludwik, 17) 
zapisało się nowych czlonków 18, mianowicie p. Hartingh Konstanty, 18) Jacoby Józef, 19) .Kar
p.: l) Bauerertz Jerzy, 2) Benni Artur, 3) Bie- waciński Jan, 20) Kondratowicz Hieronim, 21) 
niecki Witold, 4) Doborzyński Kazimierz, 5) Fa- Kwiecień Feliks, 22) Lesiewski Jan, 23) Martin 
ryaszewski Konstanty, 6) Gamper Konrad, 7) Oskar, 24) Meyerholrl Jan, 25) Obrębowicz Kazi
Hard t Albert, 8) liiiczyński Stanisław, 9) Kolbe mierz, 26) Popowski Tadeusz. 27) Pętkowski J ó
Bronislaw. 10) Kukawski .l!.;mil, 11) Norclman zef, 28) Rosset Aleksander, 29) Świętochowski 
Gustaw, 12) Pirszel Ludwik, 13) Pęt}{owski Józef, Ignacy, 30) Tarnowski hrabia Juliusz, 31) Tuszyń-
14) :::)tarkiewicz Antoni, 15) Szczotkawski Zyg- ski Karol, 32) Ulatowski Stanisław, 33) Wasiu
munt, 16) Swiętocl:owski Stanisław, 17) Tarnow- l Ly{lski Wiktor, 34) Witkowski Tadeusz. 
ski Kazimierz, 18) Wojewódzki Henryk; ubyto W końcu r. 1909-go Sekcya Górniczo-Hut-
40 czlonków, mianowicie: zmarli: 1) Karpiński nicza liczyla 50 czlonków, mianowicie: 

l. Bauerertz Jerzy l . Kaznowski Waclaw 35. Srokowski Kazimierz 
2. Benni Artur 19. Kolbe Bronistaw 36. Starkiewicz Antoni 
3. Bieniecki Witold 20. Kontkiewicz Stanistaw 37. Strashurger Julian 
4. Bogacki Józef 21. Ku kawski Emil 38. S trzeszewski Stanisław 
5. Cieszkawski Henryk 22. Łempicki Michał· 39. Swirtun Walery 
6. Doborzyński Kazimierz 23. Nordman Gustaw 40. Szczotkawski Zygmunt 
7. Faryaszewski Konstanty 24. Nowicki Antoni 41. Szymanow!'ki Stanistaw 
8. Gadomski Felicyan 25. Parysiewicz Stanisł:aw 42. Swiętochowski Stanislaw 
9. Gadomski Stanisław 26. Piotrkowski Stanisław 43. Talko Kazimierz 

10. Gamper Konrad 27. Pirszel Ludwik 44. 'rarnowski Kazimierz 
11. Genelli Karol 28. Proszkowski Henryk 45. Tyszka Aleksander 
12. Gerhardt Gustaw 29. Reicher Maksymilian 46. WPjtko Józef 
13. Grabinski Mieczysł'a,, 30. Reicher Stanislaw 47. ·wojewódzki Henryk 
14. Hardt Albert 31. Rogalewicz Alions 48. Waszczyński Wacław 
15. Hilczyński Stanisław 32. Rudawski Szymon 49. Zaborowski J a n 
16. Jasiński Bronislaw 33. Skarbiński Stanistaw 50. Zielewicz Stefan 
17. Kasiński Kazimierz 34. Sonne Wilhelm 

Obrót funduszów Sekcyi Górniczo-Hutniczej Materyał'y piśmienne i druki 22 75 
za rok 1908 i 1909 przedstawia się, jak następuje: M11rki pocztowe 10 38 

Rok 1908. Razem ~33 61 
Rnb. 

Pozostalość d. l stycznia r. 1908-go 34 

Wpływy. 

O płata Z 'l. rok 1909 od 15 c zł' o n kó w 
Sekcyi po 16 rubli . . . . . 226 

Ze sprzedaży wydawnictwa .Pusch. 
Opis geologiczny Folski" . 12 ~ 

Razem 271 

Wydatki. 
Prenumerata pism . . 110 
Prenumerata Przegladu Góruic so-Httt

nic.-::ego dla cz.Łanków Sekcyi 
Górniczo-Hntniczej 70 

Pornoc biurowa . . . 20 

k~r 

00 

00 
03 

38 

00 
00 

Pozostał'ość w dniu 31 grudnia r. 1908 w 
sumie 37 r. 52 k. znajdowala się u skarbnika 
Sekcyi. 

Rok 1909. 

Pozostalość d. l stycznia r. 1909 37 52 

Wply wy. 

Oplata za rok J9Ó9 od 301
/ 2 czfon-

50 ków Sekcyi J?O 15 rubli . . 457 
Ze sprzedaży wydawnictwa .Puscb. 

Opis geologiczny Polski" . , 75 60 
Razem 570 62 

Wy d at ki. 

Prenumerata pism . 112 72 
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Prenumerata Przeglqdu Górniczo-Hut
niczego dla cztonków Sekcyi 
G órniczo-Hutniczej 155 00 

Wynajęci e lokalu . . . 80 00 
Pornoc biurowa . . . . 120 00 
Dru ki i matery ały piśmie o 11e 26 33 
Marki pocztowe 14 71 
Utrzymanie lokalu i różne wydatki 

drobne 31 39 
Razem 540 15 

Pozostałość w dniu 31 grudn ia r. 1909 w 

sumie 30 r. 47 k . znajdowała się u skarbnika.. 
Sekcyi. 

Pozostał'ość w dniu 31 grudnia r . 1909 wydaw
nictwa .Pusch. Opis geologiczny Polski" znajdowa
ła się: w księgarn i J ana Rowińskiego w Dabrowie: 
247 egz. po l r . 50 k . (200fo rabatu) 296 40 
w dr ukarni Stan isława Święckiego 

w Dabrowie: 
92 egz. ·po l r. 50 k. (200fo rabatu) 110 40 

Razem 406 8(} 
Kazimierz Srolzowski i Jan Zaborowski. 

Ocena własności górniczej} wywłaszczanej dla uźytku państwowego 

lub publicznego. 

IQi,.g dalszy, p .. 'f!2, str. 54). 

Do tego rodzaju robót należą : podsadzanie wywłaszcza się część powierzchni, pod którą 
wyrobionych miejsc, urządzanie sklepień i urno- l znajduje się zl"oże, i dalsza eksploatacya złoża 
cowań w chodnikach i wogóle wszystkie środki staje się niemożliwą. Jeżeliby przedsiębiorstwo 
zapobiegawcze, mające na celu bezpieczeństwo kolejowe zwróciło przedsiębiorstwu górniczemu 
urządzeń na powierzchni i zmniejszające niedo- tylko koszta urządzeń w myśl art 19 i wartość 
godności wyrabiania wnętrza lub nawet zupełne - powierzchni w myśl art. 17, wówczas nabywcy 
go wyrobienia filaru oporowego. Pożądanem akcyi ponieśliby znaczne straty. 
jest, aby nowe prawo nie powoływało się na po- Art. 20-y winien być uzupełniony zastrze
przednie postanowienia o robotach górniczych w żeniem, że przedsiębiorca na powierzchni wów
pobliżu lub pod urządzeniami społecznemi, lecz czas tylko może być zwolniony od obowiązku 
zawierało jasne wskazówki w tym względzie i nabycia wnętrza, jeżeli będzie należycie udowod
wymieniale instytucye rządowe, powołane do nioną moi.ność wyrabiania wnętrza bez względu 
rozpatrywania pomienianych kwestyi, jak rów- na wzn iesienie urządzeń na powierzchni. W oma
nież szczegółowy t r yb postępowania. \\. yżej wianym wypadku przedsiębiorca pokrywa tylko 
było nadmienione,. że najodpowiedniejszą pod wyflatki na specyalne urządzenia w kopalni, wy
tym względem instytucyą jest Urząd Górniczy. worane dbaJością o bezpieczeństwo przedsiębior-

Dla państwaRosyjskiego art. 18i 19 nastręczają stwa na powierzchni, i wszystkie pośrednie wy
uwagi następujące: Jeżeli przed powstaniem przed- datki i straty. na jakie przemysłowiec górniczy 
siębiorstwa,nakorzyśćktóregodokonujesięwywla- zosta,J' narażony. W przeciwnym razie, t . j . je
szczenie, wnętrze wywłaszczonej powierzchni eks- żeli wyrobienie mniejszej lub większej części 
ploatuj e się, t. j. znalezione zostały kapitały, potrze- wnętrz~ będzie uniemożliw i on e, przedsię biorcę 
bne dla powstania przedsiębiorstwa górniczego, a l na powJerzehoi obowiązuje nabycie od właścicie
przeto wnętrze otrzymało wartość realną i zawarte la nadania cał" ej tej części wnętrza, wyrobienie 
w niem cialo kopalne można. uważać jako towar której iest zupełnie uniemożliwione lub połączo
na składzie, z którego można czerpać go dla ne z znaczoemi przeszkodami. Prawo powinno 
sprzedaży. wówczas właściciel powi1wzchni albo zawierać ścisłe wskazania sposobów obliczania 
prz8dsiębiorstwa. górniczego powinien mieć pra- objętości i wartości wywłaszczonych wnętrz. 
wo do odszkodowania za znajdujące się pod wy- Stwierdzan ie wartości wywłaszczanego wnętrza 
właszczoną powierzchnią ciało kvpalne w stosu r.- powinno opierać się na opinii rzeczoznawców 
ku jego jednostki wagi lub objętości po cenie, górniczych. 
odpowiadającej zyskowi, osiąganemu z eksploa- Powinno być również przewidziane, że od
tacyi podobnych ciał kopalnych. Tworzy się np . szkodowaniu podlega nie tylko złoże ciała kc
towarzystwo akcyjne w celu eksploatacyi złoża palnego, znajdujące się bezpośrednio pod po
rudy. Zebrany kapitał idzie na kupno ziemi i wierzchnią wywłaszczenia, lecz zarazem jego 
koszta urządzeń górniczych. Ponieważ złożt> części, wychodzące poza granice pomienionej po
okazało się bogatsze, niż pierwotnie przypasz- wierzchni, jeżeli będzie dowiedzione, że wyro
czano, i daje nadzieje osiągnięcia znacznych zys · bienie złoża będzie uniemożliwione lub wielce 
ków, przeto akcye towarzyst\va idą w górę i utrudnione skutkiem wywłaszczenia części po
przechodzą w inne ręce po cenie wyższej od nomi- wierzchni. 
nalnej. Wtem przeprowadza się droga żelazna, (c. d . n .). 
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Jrzlllyrsł i~lalZmlJ 1 ~aistwi~ Il~sy]ski~ll w silrJnitw r~ia 11~9. 
(P odlug danych Centraln ego biura statystycznego dla przemysłu żelaznego w R osyi). 
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6o7 392 554 I 323 -
787 4°7 652 I 320 -

69B 4B9 503 I 518 -

684 412 66o I326 -

69Ó 534 002 I 283 -

5 137 4°7 472-'1 I320 -
4 749 489 44I5 I 518 -
4842 4I2 5 I9B I 326 -
5395 S34 4 673 I283 -

Okra,g Północny Nadba!ty cki 

c 

6 
26 

32 

29" 

30 
6 

97 
88 

I41 

202 

Y p u d ó w 

s I29 

52I3 

5327 

532S 

s I4I 

4945 

s I49 

5 103 

5 I66 

5 I3) 

5 I53 
52I8 

489B 
6415 

6570 

5 2I8 

489B 
64I5 

6570 

744 

9I4 

976 

BO? 
897 

799 
787 
68o 

Ó91 

838 

887 

840 

78s 

968 

702 

64'9 

5Ó9Ó 
6195 

6358 

I 98I 

I 656 

I 671 

r Sos 
I9II 

I 774 

I 756 

I 576 

I49B 

I 449 

I 437 
I 4o8 

2195 

2 I4I 

I282 

I 408 

2 I95 

2 I4I 

I 282 

66I 

648 

679 

548 
)82 

623 

56 I 

524 

536 
640 

S42 

520 
569 
796 

872 

4 529 

4750 

5 554 
7 007 

o w i a 

~~ d5 d 
o o ., 
~o!' <l> 

·~" !l=~ ... 
;>,·~o 

~S.o 
"""" ~ c: ..... 

2 428 

2 I73 

I 98o 

I 843 

I 637 

I 409 

I 490 

I 5B9 
I 664 

l49Ó 
2270 

2 rr8 

259B 
2 597 

3890 
2 n8 

259B 
2 597 

3 890 

I 350 

I 356 

I 539 

I 6o8 

I 6s7 
I 822 

I 852 

I66I 

I 574 

l 543 
I 544 
I 516 

I 294 

I 394 

IS8o 

I 5I6 

I 294 

I394 
I 580 

].H. 

o-
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Handel zewnętrzny 
wytwor:~mi przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi w październiku r. 1909-go. 

N a z ',V Y w Y t w o r ó 

Wy wóz z Rosyi za granicę. 
Żużle metalurgiczne 
Węgielkamienny i koks 
Ruda żelaz na 
Ruda manganowa. 
Galman 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Szyny stalowe, z~ączki i podkladki 
Stal różnych gatunków. 
Nafta . 
Odpadki naftowe . 
Wyro by z surowca 
Wyroby z żelaza. 
Wyroby ze stali 
Maszyny i ich części 

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

przez komory morza Białego . 

" " " Baltyckiego 
" komorę w Szczypiornie . 
" " w Sosnowcu 
" » w Granicy 
" komory morza Czarnego 
" pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
z Anglii 

w 

Razem 

Razem przez komory zacbodniej granicy lądowej 
Koks 

pl"Zez komory morza Bałtyckiego 
» komorę w Sosnowcu 
» w Granicy 

pozostale komory . 

Razem 

Rok 1908 l-tok 1909 

Od poCZI\tku Od początku 
Październik rokn do 31 Październik roku do at 

pażdziernika / października 

T Y s l Ę c Y p u D b w 

7 
74 

65o 

47 
23 o8g 

go 

4 359 
8g 

45 
l 872 

4 316 
4 284 

31 413 
22844 

2 l 

537 
l 339 
4 824 

36 
24 368 

l 866 
27 

194 
re 

6y 

5°7 
go 

3 589 
25 

l 291 

l 39 314 

7°33 
26 l '9 

483 

9°3 
7 601 

262 

597 
l 954 
2 129 

s 
57 

l 079 

5 
19 

6 

43 
4 

35 168 
197 

3 847 
40 
g8 

932 

2 187 

399 1 

26 r86 

3°973 

47 
8oo 

8770 
5-ł 

2 4 159 
2 289 

21 

146 
12 

536 
lO 

s 197 
l~ 

833 
164 317 

2 797 
30 290 

392 

l 139 
l l 6"!7 

------- --1-----
29 591 

7 576 
21 8og 

4 538 

l !75 
1 o8o 

66s 
138 

182 744 

47 935 
132 992 
33 635 

5 77° 
7647 
s 868 

525 

19 810 

40283 21 I 39'i 

57 393 
q6 ''7 
33 479 

12~9 6r28 

504 5 9'19 
935 7 ()07 

24 1 l 234 

--;-969--l 21218 
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86 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

w tej lit!zbie: 
z Austryi ·. 
z Niemiec. 
z Anglii 

Razem przez komory zachodniej gr anicy l ąd o wej 

Siarka nieoczyszczona w brylach . . 
Siar ka oczy szczona i kwiat siarczany 
Surowiec z wy kly 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej gmnicy lądowej 
" morza Czar n ego 

z F inlandyi 
przez pozostałe komory o 

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

" zachodniej granicy lądowej 
" pozostałe komory. 

Żelazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 
przez komory morza Baltychego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z F inlandyi o 

przez pozostale komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazJJa i stalowa 

przez komory morza Baltychego 
" " zacltodniej granicy ląćłowej 
" " morza Czar n ego 

" komorę w Moskwie 
z Finlandyi o 

pr,z;ez pozostałe komory 

Cyna w płytach, prętach i damkach 

Olów w plytaeh i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec o 

" Anglii 

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

Ołów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w plytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

668 
1 6oo 

4s6 
l 745 

47 
I7 

54 
3 

-

2 
-

59 

r8 

3 
4 

25 

55 
14 
3 

-

3 
14 

8g 
l 

92 
28 
45 
4 

-
21 . 

rgo 

3I 

7 
TO 

244 

33 
97 
59 
!6 
8 

76 

191() 

s 883 939 794 1 

8 246 I I71 8947 
3 718 729 3 429 

[ 3 5'5 I 439 138s6 
8o3 198 l 064 
JJ6 IO ISO 

6g l -oJ 2' J 

17 l t8 
! - li 

100 4 29 
7 [ 9 

194 21 92 

75 II go 
t8 2 27 
J6 l 7 

----
I'J9 '4 I24 

443 75 394 
g6 '3 8g 
s8 7 48 
6 I 4 

35 3 36 
181 rg I 51 

8Jg 1!8 722 
17 - T l 

• 
652 57 519 
2)0 '4 2'49 
243 22 336 

22 - 9 
8 - 9 

159 25 216 

l 334 118 I;l38 

234 21 224 

47 4 39 
94 7 gr 

2 302 I<j8 2 r8o 

[ 3I 7 I8o 
846 57 8og 
91 I 47 743 
97 '3 78 
64 s 48 

504 53 j29 
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w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Odlewy z surowca nieobrobione 
·Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 11un do 6,25 mrn 

.Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 
przez komory morza Bałtyckiego . 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śroćlkowej 
~ pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
» Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" Belgi i 

B arzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory 

Razem 

Razem 

62 
l 

" l. 

3 
-

8 
14 
2() 

135 
133 
20 
19 
64 

371 

247 
!Ol 

4 
8 

-

30 
12 
2 

--
49 

93 

43° 46 
30 4 
g -

29 2 
- -
86 6 
96 13 

214 14 ' 

l 519 205 
1618 122 

l 230 8 
r88 r6 
6!7 87 

4172 438 

2 833 d3 
l 078 !13 

42 r 

132 9 
13 -

745 30 
247 15 
198 9 
'78 '7 
764 35 

2 lj2 106 

Spi@Śjr~ie Wfl],ł ~,bJl:'~WrildaQ;f) w pa~d~ternikw r. 1~10~ ;t st 

87 

-136 
70 
2 

28 
-
82 

113 
201 

l 401 
l 522 

2'28 
r82 

l 033 

4 366 

29D 
l 002 

36 
142 

8 

l 192 
285 
319 
329 
943 

3 o68 
}. H. 

(Podlug danych W A.rsza wskiego Komitetu Okręgowego dla regulowania przewozów na drogach 
żelaznych) . 

l W okresie ?Za- Herby-Kielecka . I5,8 27,1 
Październik lsu od l lipca. 

Rodzaje odbiorców 
st. st. r. 1909 st. st .. do. 31 Marecka o,8 r3,o 

paźd.z1ermka 
st. st. r. 1909 J ablon no-W awerska 5,9 I7,3 

Tysięcy pudów Zgiersko-Pabjanicka 14~6 

Drogi żelazne. Razem 4666,5 218g3,o 

N ad wiślańskie 2450,7 r273r,8 Zakłady metalurgiczne. 
Pólnocno-Zachodnie . 445,1 1550,6 Huta cynkowa pod Będzinem . 267,9 57°,5 
P o lu dniowo-Zachodnie 8oo,3 " 

Zawiercie 99,4 3rr,r 
Warszawsko- ) linia glÓw~a 1465,r 5288,5 ~ Bankowa 248,4 
Wiedeńska ) linia Kaliska . 19o,8 I 144?4 Katarzyna. 316,6 rzr8,s 

Fabryczno-Łódzka 92,3 301,8 Zakład Milowice 153~6 662,5 
Riazańsko-Uralska 3,6 Huta Ostrowiec . 434,8 2003,6 
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88 PRZEGLĄD GORNlGZO-HU'l'NJOZY 1910 

Huta Stąporlrów 
" Częstochowa :/ 

Razem 

Cukrownie. 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 
Moskiewsko-Brzeską o,? 

N ad wiślańskie I2I'I I 077,9 

PMnocno-Zachoćlnie o,9 
Poludniowo-Zachodnie I3,5 l5I,4 

WaJ.'szawsko- } linia główna . 503,6 2I94,2 

Wiedeńską ~ linia Kaliska. 93,8 

Fabryczno-Łódzką 8,4 

Południo we dojazd o w e I,8 
---------i--------1·----~--

Razem 

Zakłady metalurgiczne przerób
cze oraz mechaniczne. 

W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 
N ad wiślańskie 
Północno-Zachoflnie . 
Warszawsko- } linia glówna . 
Wiedeńską /linia Kaliska . 

Fabryczno-Łódzką 

Pozostałe zakłady przemysłowe 

i fabryki. 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 
Poleskie 
Moskiewsko-Brzeską , 
N ad wiślańskie 
Pólnocno-Zachodnie , 
Poludniowo-Zachodnie 
Warszawsko- l linia główna . 
Wiedeńską ł linia Kaliska . 

Fabryczno-Łódzką 

Herby-Kieleck<\ . 
Południowe dojazdowe . 

40,8 

o,9 
46o,8 

o,8 

20,5 

I B92,9 
r8,7 

30,5 

4157,3 
849,8 

2636,o 

r,8 

I23,3 
I,8 

I 475,2 
o,8 

27,6 

n4,o 

o,9 

5456,3 
66,5 

~,9 
r2~r,r 

2677,9 
86?o,8 

6,4 

3,6 
Marecką ' ------:-----1---~3,~0-

Razem1 

lnstytucye państwowe spo
łeczne oraz składy miejskie, 

społeczne i rolnicze. 
W obrębie, obsl:ugiwanym 

przez drogi żelazne: 
N ad wiślańskie 
Pólnocne 
Pó:tnocn o-Zachodnie 
Poludniowo-Zachodnie 
Warszawsko- J linia glówna . 
Wiedeńską l linia Kaliska. 

Fabryczno-Łódzką 

Moskiewsko-Kazańską 

Moskiewsko-Kurską ------

Razem 

Pozostali .odbiorcy w Warsza wie 
Pozostali odbiorcy w Łodzi 
Pozostali odbiorcy (poza W ar-

sz-awą i Łodzią) . 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 
Moskiewsko-Brzeską 
Poleskie 
N ad wiślański e 
Pólnocne . 
Pół noc n o-Zach od n i e 
Poludnio wc-Zachodni e 
F oludniowe 
Moskiewsko-Niżegoredzką . 
WaTszawsko- J linia główna . 
Wiedeńską l linia Kaliska. 

Fabryczno-Łódzką 

Moskiewsko-Kazańską 

Moskiewsko- Kijowsko- W oro-

99,6 
r,8 

656,1 

':?0,7 
98,o 

263,4 
o,9 
o,9 

I 521,8 

35°.3 
o,? 

8,r 

302,7 

5,4 
109,6 

6,2 

538,7 
124,9 

Io6,5 

2,7 

4,5 

279,6 

5,3 
4°55,5 

20,7 

248,9 
8r6,8 

r,8 

6so 

7037·3 
r654,4 

8,4 

54•0 

n eską r,8 n,6 

Riaza1l.sko-UTalską. 14,4 14,4 
Herby-Kielecką . 2,8 21,3 

Poludniowe dojazdowe 7,2 23,4 
-------;---~~-~---~~ 

Razem 
Wywóz za granicę . 

Przez Granicę 
Przez Sos n owiec 

Razem 

Wogóle wysłano drogami że
laznemi IOI 177,3 

K. D. 
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-----------------~---------------

Jrzegfąa _ fiferafury górniczo - !lutni czej . 
Treść art91{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g6rniczo=hutnic z 9ch. 

Gornyj Żurnal (1909) Listopad. a) M . Pro
todiako llow. Tłydajno.~ć pracy górnika, zatrudnione
/tO ·w przemyśle 'l.vęglowym. Za podstawę do wy
liczeń wydajności pracy górnika posłużyły auto
r owi dane statystyezne Rady Zpzdu przemy
słowców górniczych Południa Rosyi za okres 
d wu Jetu i (1906-1907) a głównie liczby, przedsta
wiające roczn~ wytwórcz.o~ć każd~j , kopalni i 
l iczby zatrudmonych w meJ robotmkow. Autor 
rozpatruj e wpływ wa~·unków przyrodzonych a 
mianowicie: grubości 1 kąta nachylenia pokładu 
oraz sto[.Jnia Lwardoś~i węg l a. przyjmując za za
sadę, że gdy znaczną hczbę danych, otr zymanych 
w różny~h warunkach, zgrupujemy według jed
nego z czynników, to można przyjąć, że wpływ 
pozostałych czynników wzajemnie będzie równo
ważył się i wówczas uwydatni się wyraźnie 
wpływ tylko jednego wziętego. Stosując tę me
todę, autor otrzymał wyniki następujące: przy 
od budowie cienkich i średnich pok.l'adów pozo
staje bez zmiany pł'aszczyzna odbudowywanego 
poJdad11, wobec czego wydajność pracy górnika 
w pudach propo rcyonalną jest do grubości po
kł'adu; w pokładach grubszych nad 1,5 arsz. 
wydajność jest stałą, odbudowana zaś pł'aszczyzna 
pokładu znajduje się w stosunku odwrotnym do 
jego grubości . Wydajność górnika w pokł'adach 
o małym upadzie zmniejsza się nieco wraz z po
większeniem upadu i najmniejszą wydajność osią
gnąć można przy nachyleniu 25° -- 35°. W po
kładach, posiadających upad większy nad 35°, 
wydaj n ość górnika pod n osi się stale, ch ocia!! 
nieznacznie, w miarę powiększenia się kąta na
chylenia pokładu. DzieJąc węgiel wedle stop
pnia twardości na twardy, średn i i mi ękki ~u
tor p~·zyjm~je, że wytwórczość pracy górnika 
odpow1ada hczbom: 1

/ 4 : 
1
/ 3 : 1/ 2 • Na podstawie 

ot1·zymanych wyników autor zbudował wzór. mo
gący siużyć do obliczeń przy projektowaniu no
wej kopalni, albo jako norma przy sprawdzaniu 
warunków, istniejących w praktyce. Artykuł 
uzupełniony jest kilku przykl:adami obl i czeń wy
dajności wedfug metody powyższej. b) .li . .Mi
-chiejew. IV sprawie budowy zlóż a:?Jbestu na Ura
lu. Spostrzeżenia autora oświetlają w zuacznym 
stopoitr maio dotąd znaną sprawę budowy zJ'óż 
azbestu na Uralu. c) B. Neimann . Piec wiel/d i 
eleletryc:a1ty. Tiumaczenie artykułu, zamieszczone
go w czasopiśmie "Stahl zmd Eisen" (.:.· . 1907). d) 
A . Dreher. Nowe uj~cie źródla !var.sanu i odbudo
wa I:Jtudni na p odsta·wie wynil~ów poszukiwm1 geolo
gicznych w Kislowodsku (c. d.). e) M. Tomaszewski. 
Laboratorytun do przeta#auia zlota w Bodajbo na 
Syberyi Wschodniej. Sprawozdan ie z działalnośc i 

labor ator yL1m i opis sposobów przet apian i a złota . f) 
.11. Prie1nsldj. Zloża nafty w Maj kop ie ( Obwód 
K ubaJ1.ski) . 

Stahl und Eisen (1909) NQ 36. a) O. Schmidt. 
Elektrycz ne kolej/d wiszqce w odlewniach. Wyciągi 
elektr yczne. Maszyny do ładowan ia kopulaków. 
Całkowite urządzen ia do samoczynnego ładowa
nia nabojów do kopulaków. b) Irresberger. Za
stosowanie tonn stal.ych ·w odlewJtiach. Streszcze
nie odczytu, wygłoszonego przez E. A . Gustera 
na zebrani u techni ków odlewniczych w Filadel· 
fi i. Referent w przeci ągu kilku lat czynił' ba
dani a nad zastosowan iem najrozmaitszych mate· 
ryalów do wyrobu form stałych . Najlepszeroi 
okazaly się formy surowcowe. Nie wywierają one 
wplywu na har towan ie się od lewu, o ile zacho
wane· zost ana niektór e ostrożności. Hartowanie 
się i kurczen'ie metalu rozpoczyna się dopiero 
po skrzepnięciu. Należy więc uchwycić wł'aściwy 
moment dla wyjęcia rdzenia i usunięcia formy. 
:N a trwałość formy mniejszy wpływ wywiera 
liczba dokonanych odlewów, aniżeli liczba przerw 
w robocie, podczas których forma ulega całko 
witemu ochłodzeniu. Przedmioty, wyjęte z for
my, niezwłocznie po skrzepnięciu metalu i rap
townie o chłodzone w zimnej wodzie, poddają się 
ł:atwo obróbee mechanicznej. c) Olbrzyntia huta 
.i!ela.z 1ta Towarzystwa India7la Steel Co. w Gary. 
Warsztaty. Odlewnia. Miasto Uary. 

NQ "J7. a) Pękanie szyn w A nLeryce. Częste 
wypadki na kolejarh amerykańskich z powodu 
pękania szyn zwrócily uwagę kół fachowych i 
pobt1dziły do badań celem wykrycia przyczyn . 
Baclania mikroskopowe, dokonane przez H. Faya 
i R. Winta, doprowadziły do wniosku, że pęka
nie szyn za l eży od obecności siarczku manganu 
w stali. Z badań nad tym samym przedmiotem, 
dokonanych przez R. J oba, wyn ika, że nie można 
wartość szyny stalowej uzależniać wyłącznie od 
jej skladu chemicznego, gdyż duży wpJ'yw na 
Jej własności wywiera obróbka termiczna i me
cl.aniczna. Z drugiej strony walcownia nie jest 
w możności usunięcia wad, znajdujących się w 
surowym bloku stali a wyn ikających z powodu 
obecności w nim dziur, szczelin, żużla i t . p . b) 
J!aleyl~a . Określanie wielkości motoru dla walcow1d 
1nalej lub śred11iej . Ażeby mieć możność określenia w 
kr ótkim czasie w sposób przybliżony mocy moto
r u,jaki będ~r. i e potrzebny dla danej walcowni, należy 
wz iąć pod u wagę własności walcowanego metalu, 
temperatur ę, sposób kalibrowan ia, wagę bloków i 
wytwórczość walcowni . c) .11. Drees. Badania teo
retyczne nad osu.s.'!lnniem wiatru sposobern Gayleya. 
Celem sprawdzen ia wpł'ywu osuszania w iatru na 
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bieg procesu wielkopiecowego autor, posługu
jąc się wynikami praktycznymi, ·otrzymanymi 
przez Gayleya, dokonał obliczeń teoretycznych 
na podstawie ściśle naukowej . Obliczenia porów
nawcze przepr owadzone zostały dla 100 kg. su
r owca wytopionego przy suchym (5 g wody na 
l m 3 ) lub wilgotnym (13 g wody na l wt3) wie
trze. d) ,11. Widemann. No wa kolba do oznacz a1zia 
węgla w żelazie. N o wy ten przyrząd jest odmia
ną kolby Oorleisa, od której różni się nieznacz
nie. A;t.eby w razie pęknięcia kol by caly przy
rząd wraz z chlod ni~ą nie stał się bezużytecz
nym, dodawane są dwie kolby zapasowe. e) E. 
Schott. NMva kolba do ozuacz ania węgla lub siar
ki. Kolba 'ta zarówno jak i przyrząd Preussa, 
którego opis i rysunek podane zostały w tym sa
mym numerze, stanowią nieznaczny postęp w 
kierunku budowy najodpowiedniejszych przyrzą
dów do oz-naczan ia siar ki lub węgla. f) A . Naun 
dorf. Przyrząd do wytwarz ania ga.'ffów. Do wy
twarzania wodoru, dwutlenku węgla lub siarko
wodoru autor obmyślił przyrząd, który w po
równan i u z przyrządem Kippa posiada te zalety, 
że: a) kwas po zużyciu zostaje wydalony ci śnien iem 
gazu, przyczem zarówno zużyeie kwasu, jak i 
materyaJ'u, sJ'użącego do wytwarzania gazu, jest 
zupełne; b) gaz wydziela się równomiernie i nigdy 
nie wraca do naczy nia z kwasem. 8ądząc z ry
sunku, przyrząd przedstawia się jako stosu n kowa 
zbyt złożony. g) TV. Heike. JJ7 sprawie prz edw
~v vwania roztworu molibdeniallu antO IlU. Przeciw
ko znanemu powszeohnie w pracowniach che
micznyoh a wielce niepożądanemu zja~isku, po
legającemu na mętnieniu roztworu moJibder1ianu 
amonowego, używanego do oznaczaó fosforu. i 
wydzielaniu się osadu bezwodnika kwasu molib
denowego, autor zaleca bardzo prosty sposób. 
Ponieważ zjawisko to powstaje pod wpływem 
promieni cieplnych, przenikających przez szkło, 
autor zaleca używać do przechowywania molib
denianu amonu naczyni a ze szlda zielonego, za
barwionego solami żelazawewi, pochłaniająceroi 
promienie cieplne . 

NQ 38. a) Trzydz iestolecie sposobu Th omasa 
~v Niemczech. Z powodu t-ego, że w dniu wyjścia 
z pod prasy niniejszego numeru czasopisma Stahl 
und Eisw up.fywa trzyd zieści lat od daty wyko
nania w Niemczech pierwszego spustu stali, otrzy
manej w gruszce zasadowej, redakcya zamieści 
ła pracę zbiorową, zawierającą historyę procesu 
tomasowskiego w Niemczech, wykonaną przez 
znanych metalurgów: Masseneza, Uilgenstocka i 
Spannagla, którzy brali żywy udział w rozwoju 
tego sposobu wytwarzania stali. 

NQ 39. a) Streszcz enie wybitniejszych prac, 
za~vartych w w<lżniejssyr:h cz asopismach górniczo
-hutniczych. 

NQ 40. a) K. Krumbiegiel. O zastosowaniu 
brykiet z węgla brunatnego w odlewniach żelaza i 
stali. .Autor daje opis palenisk kotłowych i su-

szar ni , ogrzewanych bezpośrednio brykietami z
węgla brunatnego lub pośred nio zapomocą gene
r atorów gazowych. b ) O. Simmersbach. Warunki, 
jakim powinien odpowiadać kolzs lejarski. J akkol
wiek autor ma przedewszystkiem na wzgJęd:z;ie
koks lejarski, · używany w Westfalii, jednakże. 
wiele uwag, dotyczących . tego przedmiotu, posia
da znaczenie ogól ne. Powszechnie koks, prze
znaczony dla odlewni, ceni się w handlu wyżej, 
aniżeli dla procesu wielkopieca w ego, gdyż naby
wany jest w mniejszych i lościach a przytern 
składa si ę z wybranych kawalków najlepszych. 
Sortowan ie takie, dokonywane na pod stawie ze
wnętrznych cech koksu, nie jest dostateczne, gdyż,. 
jak wykazaJ'y badania, dokonane przed kilku la
ty przez Wiista nad kilkunastu próbami koksu. 
wielkopiecowego i lejarskiego, wzięteroi z jed
nych i tych samych koksowni, koks wielkopie
cowy stale zawierał mniej popiołu; nieco lepiej 
przedstawiał się koks lejarski vod względem za
wartości siarki, gdyż na siedmnaście prób pięć 
zawieraJ'o mniej si arki, aniżeli koks wielkopieco
wy. Koks lejarski powinien być ścisły i posia
dać możliwie wysoką wartość ogrzewalną, która 
zależy od ilości popiola i wilgoci. Szczególniej 
należy starać się o usunięcie siarki, odzia.lywają
cej na kopulaki w sposób wysoce szkodliwy. 
Dobry koks lejarski powinien zawierać najwyżflj 
5% wody, 8% popioJ'u i l~ siarki . Autor przy
tacza an alizy koksu angielskiego z różnych za
głębi węg l owych. .Analizy te świadczą o wyso
k iej wartośoi tyr.h koksów, gdyż ilość popiołu 
wynosi w nich od 3,75 ~~ do 7 ~ a siarki od 
0,41 % do 0,90 ~. c) A. Jfesserschmitt. Budowa i 
prowad.gmie pieców kopulo7.~'Ycll (c. d.) . Wymiary 
pieców. Dysze. Ziarnik SLH'Owca. 

Revue Universelle des Mines (1909) . Lis
topad. a) R . d' Andrimont. Badallia geologiczne 
w Kalabryi i na Sycvlii. Ogólne wiadomości z 
geologii Kalabryi i Sycylii. Spostrzeżeni a , do
konane na miejscu. Wpływ trzęsienia ziemi na 
budowle. Widoki odbudowania Messyny. b) O. 
Rock. SprawoJJda.7lie z posiedze1i Towarzystwa !von 
and Steel Jnstitute, odby~vch w Jliddlesbrough we 
wrześniu r. JQOB. (pocz.}. Streszczenie odczytów, 
wygJ:oszonych na posiedzeniach . O nowym typie 
mikroskopu mówiJ: J. :3tead. Mikroskop, prze
znaczon y wyłącznie do użytku w warsztatach, 
powiększa,iący 25-50 r azy, daje majstrowi moż
ność określenia w sposób 1 rosty i bardzo szybki 
ilości fo sforu i węgla. połączon ego chemicznie. 
Powierzchnię próby należy wygładzić i wytra
wi ć 20°/0-wym kwasem azotowym. T. Hutchin
san komunikował o wartości mechanicznego 
czyszczenia rud. Autor zaleca oczyszczanie me
chaniczne rud, które usuwałoby możliwie naj
większą ilość zanieczyszczeń przed przetopieniem 
rudy w piecu wielkim. O zastosowaniu elek-
tryczności w walcowni mówili C. Koettgen i C. 
.Ablett, niedotykając sprawy, który z napędów 
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wypada taniej, elektryczny czy parowy, wskazy- Opis odlewni mosiądzu National Cash-Register 
wali oni glównie na dogodność stosowania prądu Company w Dayton (Stany Zjedn.), wyrabiającej 
-elektrycznego w walcowni. Ciekawe dane zawie- specyalnie tylko części lane do kas kontrolują
Tai odczyt Cowper-Colesa o wyrobie rur i blachy cych. Odlewnia ta wysyła dziennie 18 000-21 000 
żelaznej na drodze elektrolitycznej. W r. 1908 po- sztuk, wagi od 10 do 12 t ogóiem. Przestrzeń, jaką 
częto wyrabiać rury żelazne cienkie o wielkiej odlewnia pokrywa, wynosi 3_000 m 2; posiada ona 132 
średnicy lub też cienkie blachy żelazne sposo- piece tyglowe, a dzięki tak specyalnemu rodzajowi 
bem elektrolitycznym, który polega na przepusz- wytwórczości można by!o zastosować cale serye 
czaniu. prądu o nizkiem napięciu przez kwaśny ram formierskich, odpowiadających w zupełności 
roztwór soli żelaznej, pozostającej w bezustan- wymiarom i kształtom formowanych przedroio
nym ruchu Budowa żelaza elektrulitycznego tów. Pomimo że odlewnia posiada kilka maszyn 
bywa. bądź bezksztaltua. bil;dź podobna do bu- do formowania (syst. Tabor i Pridmore, por. Gies
dowy żAlaza pudlowego. Zelazo jest bardzo ser. Zeit., r. 1908, str. 644), mimo to formo
czyste, wyjąwszy zawartość wodoru, stanowiącą wanie ręczne stanowi przeważną część wytwór-
12-110 razy jego objętości. Wraz z napięciem czości; używane są tylko pJ'yty modelowe z ra
prądu wzrasta zawartość wodoru w :i:elazie, któ- mami pasowanemi. Suszenie odbywa się w sze
re skutkiem tego nabywa twardości tak wyso- regu małych piecyków gazowych, ustawionych 
kiej . że kraje szkJ'o, lec?. staje się jednocześnie dwoma rzędami wzdłuż odlewni. Ubijanie masy w 
bardzo kruche. Pod wplywem wodoru żelazo formach odbywa się przy pomocy ubijaczy poe
nabywa własności magnetycznych i nadaje się urnatycznych ulepszonej budowy. Do wykurza
skutkiem tego do wyrobu silnych magnesów. W nia form używanym jest proszek specyalny (nie
kwasach rozpuszcza się z trudnością; ogrzane do znanego ·nam sldadu). Na przygotowywanie 
100°, t.raci całkowicie wodór. A. Pratt w od- piasku położono specyalny nacisk, jako na czyu
czycie o zbiornikach surowca wygłosi! kilka no- nik, w poważny sposób wpływający na dobry 
wych poglądów o znac7:eniu .zbiorników s1uowt:a wygląd i czystość odlewów. Piasek przedewszyst
w stalowniach martenowslnch. c) L. Denoel. kiem jest suszony w bębnie, ogrzewanym parą, 
Średnia wyt1vórczość i wydajilość pracy robotnika w przesiewany, poczem mieszany z 1/r. częścią stare
belgijskim- pnemyśle ~vęglowvm (c. d.). Autor go używanego już piasku. Po zmieleniu i po
czyni przegląd różnych ciziałów pracy w kopal- nownem przesianiu piasek jest rozwożony po od
ni i urządzeń postępowych, stosowanych w tech- odlewni. c) B . Velter. Uwagi pralctyczlte o formo
nice górniczej. Zastosowanie wrębiarek. wierta- wa11iu i odle~va1tiu rusztów do palenisk (pocz.). For
rek i młotków pneumatycznych. d) A. Halleux. mowanie i odlewanie rusztów często uważanem 
Przep1:sv, dotvczqce lwrzystuuia ::.: e1tergii eleldrycz- bywa za rzecz prostą i !a Lwą, nie przedstawiają-
1lej. Zasady odn0śnego prawodawstwa w Szwaj- cą interesu dla odlewnika; autor zbija takie twier
caryi i Francyi. Obecnie obowiązujące przepisy dzenie i wskazuje na szereg trudności, jakie, pra
w Belgii. Zasady nowego prawa. TV. K. cując w tym dziale, musiał pokonywać. D?.. w niej 

Giesserei Zeitung NQ l. (r. 1910). a) Ilut- odlewano ruszta bez r amy górnej; jako następ
macher. O formacli odlewniczych. Wobec ciągle stwa takiego odlewu by!a niejednakowa wyso
wzrastającego w;:;pólzawodnictwa na rynku od- kość rusztu, zalewy na powierzchni roboczej, or::tz 
lewniczym czernienie i suszenie form o tyle by- mała jej ścisłość, jako wierzchu odlewu, poro
wa stosowanem, o ile tego wymaga potrzeba ko- watość, a niejednokrotnie trafiała się tam szlaka 
nieczPa, naturalną bowiem jest rzeczą, że opera- lub inne przygodne nieczystości z panwi lub for
cye te podnoszą koszta, odlewu. Autor, z tego my. Potem odlewano już ruszta roboczą powierz
założenia wychodząc, omawia wspomnianą kwe- ch nią rusztu na dół" w formie zwyczaj n ej lub na 
styę i podaje wskazówki, i{tqre należy brać pod pfy cie surowcowe,;, aby powierzchnię tę zaharto
uwagę przy czernieniu form. Najlepsze i naj- wać. Zdaniem autora gatunek użytego na odlew 
tańsze czernidlo otrzymuje się, mieszając 2

/ 3 pylu surowca niezbyt wielką gra rolę, należy tylko 
z węgla kamiennego oraz 1/ 3 grafitu z wodą; po- unikać zbyt miękkich gatunków surowca; nieco 
żądanem jest, aby każdy formierz sam clla siebie hartu na powierzchni roboczej wydaje się wska
przygotowywał votrzebną ilość czernid ·fa; duże za.nem. DJ:"ugotrwaŁość rusztu zależy od jego for
kadzie ogólne są niepraktyczne. Dla odlewów na my, dostatecznej liczby i wielkości odstępów mię
mokro autor zaleca wykurzenie formy pyłem l dzy rusztami dla doplywu powietrza, oraz od 
koksowym (formę po dokonaniu potrzebnych po- dbałości i uwagi palacza. Autor, nauczony wla
prawek lekko zwilża się wodą), poczem po 15-20 snem doświadczeniem, zwraca uwagę odlewników, 
minutach wykurza się ponownie dobrym zmie- aby mieli się na baczności przy zaw1eraniu umów 
lonym grafitem i natychmiast wyg!adza. Susze- na dostawę rusztów zwlaszczcza dla dróg żelaz
nie odbywa się w suszarniach tub na miejscu. Opis nych (!) i szczegółowo omawiali liczbę rusztó~ 
systemu bloków do wyciągania i wciągania wozu do różnych gatunków (pojedyncze, podwójne, potrÓJ
suszarni. b) Nowożytna odlewnia stopów w Ameryce. ne i t. d.), lub odnośny stosunek, w jakim mają 
(Szczeg. p. The Fozwdry, r. 1909, ~ 204). (pocz.). one być dostarczone. d) Emst A. Schott. Nowe 
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maszyuy do jonnawania (pocz.). Opis a mery kań
ski ej maszyny (Berksbire Formmaschine ) do for
mowania, połączonej z maszyną do przygotowy· 
wania masy formierskiej, która zapomocą elewa
tora dostaje się wprost na stó-t formierski . P r zed· 
s ta wici elstwo n a państwo Niemieckie posiada fir
ma Vogel i Scheromann w Kal>el w Westfalii . 
Maszyna ta pracuje bardzo dokladnie i. n_ie W_Y~ 
ma-ga do obsługi żadnej specyalnej znaJOIDosci 
formierstwa; robotnik powinien t y lko nałożyć 
próżną ramę na płytę i , pocisnąwszy odpowiedni 
pedał, czekać aż mas·zyna pracę swoją wykona; 
wówczas należy j11ż zupełnie gotową (zaformowa
ną) ramę zdjąć i t. d. Maszyna może zaformować 
120 ram formierskich na godzinę. e) R. Lots. Róż
ne systemy hal dla odlewni, hh z alety i ·wady (pocz .). 
A u tor przytacza trzy zasadnicze typy hal dla od
lewni: jedna nawa bez naw bocznych, nawa głów
na z jedną nawą boczną i nawa główna z dwie
ma nawami po bokach. Każdy z tych typów po
krywania i dzielenia całej płaszczyzn y, zajętej 
na odlewnię, ma swoje właściwości, które d adzą 
się wyzyskać ekonomicznie zależnie od rodzaju 
wytwórczości odlewni i celowego rozmiflszczenia 
niezbędnych przyrządów. ±) Rodenhauser. Piece 
elektrycz ne w hutacli żelaznych i sposób pędzenia 
tal<owych (pocz.). Autor zajmuje się tylko pieca
mi , wypróbowanymi w praktyce, pozostawiając 
na uboczu inne, znane tylko z vpisów w wydaw
nictwach patentowych. P iece elektryczne, słu
żące dla wyrabiania żelaza i stali, dzi elą się na 
dwie grupy zasadnicze: pierwsze, systemu Stassa
no, Heroulta i Giroda pracują przy pomocy lu
ku Volty, drugie, systemu Kjellina i Rochling
-Rodenhausera bez takowego. W prawdzie i 
W illiam v . Siemens jeszcze w latach 1870 zgła
szał TÓżne patenty na piece, w których wanna 
była ogrzewana łukiem elektrycznym, lecz po
mysły te nie mogły znaleźć praktycznego zasto
sowania. Właściwy początek takich pieców dal 
hutnictwu Stassano dopiero w r. 1898. Piece gru
py pierwszej różnią się tylko poJożeniero elek
trodów oraz napięciem; Stassano 110-150 Volt, 
Heroult 100--110 Volt i Girod 60-75 Volt. Au
tor obj aśnia zjawisko tak zw anych prądów błą
dzących (vagabundierenden Stromen); sila ich 
dochodzi niejednokrotnie do 300 Amp. g )· Zapa
Za.1lie kopulaków) suszenie ro:ale-wnic oraz form przy 
pomocy pablilzów uaftowy ch . h) Rez tdtat lwnkztrsu 
na ~!Jynalezienie lelzl<iego a mocnego IJietalu ( W y 
stawa awiatyki we Fnnkfurcie n ad M., r . 1909, 
p. Giess. Zeit. M 20). Pierwszą nagrodę uzyskał 
metal "Elektr0n" (firma Griesheim-Elektron), k t ó
rego ciężar gatunkowy wynosi l ,8, wytrzymał' ość 
na rozrywanie 15 kg. na l mm2 przy 3 ~~ wydiu
żenia ; drugą nagTodę stop glinowy (firma Basse i 
Seloc) 24 do 36 leg. na l mm2, przy 6 % wydJ'uże 
nia; trzecią nagrodę "Duralumin" (p. A . Wilm), 
dający 46-62 kg. na l m.mz przy 18% do 3,5% 
wydłużenia. i) Dzial wsl<az ówek praktycz nych: cyn-

kowanie odlewów suro wcowych gal wanicznie, lub
w cynku płynnym (szczegóły w dziele Rich ter a. 
. Zink, Z inn, B lei", H art lebens B i bliotek); stop na 
płyty modelowę (86% cyny, SOfo miedzi, 60fo an 
tymonu), który nie ściąga się po odl ewie; sposo
b~ dla o_trzymyvrania ezystych i gł'aclkich p o
Wierzchm w odlewach sr.alowych; koszta wfasn e 
otr zymywan ia stali w piecU: elektrycznym; sposób
formowania i odlewania cylindra surowcowego. 
dla prasy hydr aulicznej o ciśnieniu 400 atm. 

w. w 
The Engineering and Mining journal. 

NQ 12. F. S. Shaw. 01<1'Cfg górniczy w Pioche (.Ve-
wada). Opis geologiczny tego okręgu oraz istnie~ 
jących kopalń. Dawniejsze operacye górnicze 
prowadzone były przeważnie z ujemnym skut
kiem z powodu wysokich kosztów obróbki rudy; 
obeenie zaś dzięki ulepszonym ~posobom w tej 
gałęzi, działalność górnicza w okręgu zuowu 
wzmaga się. T. D . La Touche i J. C. Brown. Ko
palnie olowiallo-srebrne w Baudwin ·w prowincvi 
Shan. Opis geologiczny i pozostałości dawnych 
kopal'ń w prowi ucyi Baudwin na pogran iczu Chin 
i I ndyi. C. Jl. Young. Przemysl solny w }{ansas. 
Opis systemów, używanych w tamtejszych wa
rzelniach soli . TV. A . Spalding. Tilt ptyw trzęsiellia 
ziemi na wybuchy w kopalniach. Autor przytacza 
liczne przykłady , dowodzące , że trzęsienie ziemi 
może wywołać silny napływ gazów w kopalniach, 
odległych od środowiska zaburzen ia seismicznegc). 
Frank Lynde. Z walcz auie poza·ru lcopalui. D . T. 
Randali Rzeczy~vista wartość opatowa ~vęgla . John 
Tyssowski. Gips w Cap Breton (Nowa Szkocya). 

NQ 13. Floyd TV. Pm'sons. Jletody górnictwa 
węglo ·wego ~!J Auglii. A utor opisuje niektóre ce
chy charakter ystyczne tego gór nictwa. a zwłasz
cza zyskujące sobie coraz szersze zastosowanie 
wentylatorów podziemnych dl a przewietrzania 
kopalń, oraz tak zwanych ' nabojów hydra u licz
nych dla urabiania podrąbanych pokładów węgla. 
fV. A. Caldecott. Fostępy w budowie ciężlzich mtotów 

spad07.rJyclz (stępów J. Albert H. Fay. Poglębianie 
szybzt betonowego. W kopalni Morton w Minne
socie trzeba było przejść szybem 190 stóp po Ha
d u zwiru i piasku wodonośnego, w którym na 
160-ej stopie znajdow ało się 10 stóp grube złoże 
łupku gliniastego oraz na różnych poziomach 
kilka cienkich (do 2 stóp) poldadzików zlepieńca 
kwarcoweg0. Poniżej poziomu 190 stóp znaj do
wał' o się 40 stóp takonitu, a zaraz pod nim po
kład rudy żelaznej, stanowiącej cel eksploatacyi. 
Fostan owiono przebić tę nadzwy czajnej grubości 
kurzawkę piaszczysto -zwirową opuszczanym szy
bem betonowym i przystąpiono do roboty w 
październiku r . 1908; pomimo bardzo mroźnej zi
my nie przerywano roboty, zabezpieczywszy szyb
odpowiednim budynkiem i ogrzewając wodę i 
piasek, które służyły Ci o wyrobu betonu. Szyb był 
okrągły, 21 stóp średnicy wewnętrznej; grubość. 
ścian wynosiła 4 stopy. Mieszanina betonowa. 
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składała się z _l czę~ci cementu, 2 części piasku 

1 

zbyt wielkiej ilości wody~ piasku ~e śr_odka szy
i 4 części żwuu; piasek czerpany był z szybu. bu grunt naokoło szybu kllkakrotme osiadał, lecz 
Spód odbudowy betonowej był ścięty w. kierun- nie miał'o to zJych wpływów na dalszy przebieg 
kn na zewnątrz i obłożony do wysokości 7 stóp roboty. Całkowity koszt tych robót wynosił pra
blachą żelazną grubości l cala .. W miarę opusz- wie 500 dollarów za stopę bieżącą szybu. ./. B. 
czania się szybu ubijano na wier~chu obudowy Hynne. Budowa konzór osadowych dla dymów hut
świeże warstwy betonu, przy użycm specyalnych lliczych. Snowden l?edfield. .Mechaniczne wytado
form żelaznych . Wzmocnienie betonu stanowią wvwanie 7.vogollÓ7.V. Opis wieży ładowniczej vv do-
2 rzędy pionowych prętów żelaznych grubośc_i l kach Robolcen pod New-Yorkiem, zapomocą któ
cala, umieszczonych w odst~?pach 4 stóp, oraz p1er- rej cale wagony zostają wywracane niemal· do 
ścien ie poziome również z prętów żelaznych gru- góry dnem, i zawartość ich wsypywana do okrę
bości l cala, ułożone w odstępach 2 stóp jedne tów. 
nad drugiemi . Przez całą długość obudowy pro- NQ 15. Bowie Wi!sO'l. Ukrag Blacrz Rauge w 
wadziły otwory (w liczbie 21) o przekroju 6 X 6 Zachodniej Australii. F. A. Chester. Powody, lea;e
cali, przez te otwory zapuszczano rury 2-calowe nie i zapobieganie malaryi. D. J. Haley . Zlotono
i pompowano wodę pvd ei:>nieniem 7 atmosfer śne kruszce all tymouowe w West Gore w No1vej Szko
celem usuwania z }JOd nogi obudowy piasku i cyi. }. G. Agnilera. Poklady "węgla w pólnocnem 
żwiru. a w razie napotkania twardej skały, za- Coalwila. Jozeph Virgin. Sprawa pylu w kopalniach 
puszczano przez te otwory wodne dłuta przyrzą- węgla. Wobec wyrażanych często opinii o szko
dów wiertniczych i po wybiciu odpowiedniej glę - dliwości rozpryskiwania wody w kopalni, z dru
holeości otworu w skale wpuszczano nabój dyna- giej zaś -strony 'Vobec koniecznej potrzeby zwil
mitowy i zapalano zapomocą elektryczności. Nad- żania pyłu węglowego, aby uczynić go nieszko
miar wody usuwano ze środka szybu zapomocą dliwym, autor przeprowadził szereg prób przez 
pomp, a ciała staJ·e zapomocą czerpaka parowe- rozsiewanie soli w miejscach gdzie gromadzi się 
go. Po opuszczeniu szybu na 85 stóp przekona- pyl. Więks:r.a próba była wykonana w chodni
no się, że waga obudowy jest zbyt mała na dal- ku 500 stóp dlugim i 8 stóp szerokim, w którym 
sze samodzielne opuszczanie się; aby więc zwięk- nagromadzi/o się na 3 cale grubości pyłu i 1/ 8 ca
szyć jej ciężar, zapnszczono w śrocłek szybu cy- la. węgla miałkiego. Rozsiano w nim około 30 
linder żelazny 12 stóp średnicy i dolny jego ko- pudów soli kuchennej i po 24 godzinach mial 
niec połączono ściśle zapomocą żelaznE\go dna z węglowy był mokry, a po 2 dobach pyl był na 
wewnętrzneroi ścianami szybu betonowego; prze- tyle wilgotny, że przylepiał się do 1·ęki. Przez 
stl·zeń pomiędzy ścianą szybu i cylindrem wy- cały miesiąc, zanim oczyszczono chodnik, pyl 
pełniono starem żelastwem i piaskiem, przez co pozostal wilgotnym . Następnie autor wykonaJ: 
można było więcej niż w dwójnasób powiększyć podobną próbę, lecz zamiast śoli kuchennej użył 
wagę zapuszczanej obudowy. Często zdarzało się chlorku wapnia. Chlorek odrazu przyciągał wo
podczas roboty zboczenie kierunku szybu ocł li- dę i po 12 godzinach, naokoło większych kawal
nii pionowej, lecz odchylenie to nigdy nie prze- ków chlorku utworzyły się maJe kałuże, a pyl 
kraczało 8-10 cali i nie sprawiało wielkiej trud- węglowy byl mocno nasycony wilgocią. Edward 
ności naprostowanie szybu do p ionu przez jedno- Dyer-Peters. Notrrtlzi o hutnictwie miedzi na zacho
stronne obciążanie i silniejsze przepłukiwanie wo- d.zie. 
dą pud uniesioną stroną . Z powodu wydobycia 1 A. B . 

Węgiel dla Warszawy. ~eny węgla na 
rynku Warszawskim w okresie z1mowym waruo
kują się nie tylko zasadami ogólneroi stosunku 
wzajemnego podaży do zapotrzebowania, lecz ma
ją swe usprawiedliwienie bardzo często w czyn
niku, w innych punkLach przemysłowo- handlo
wych Europy zupełnie nieznanym, mianowicie w 
nastroju spożywców. \Vystarcza fałszywy alarm, 
podniesiony umyślnie przez pewnej kategoryi 
niezbyt sumienuych kupców-spekulantów u braku 
węgla lu.b o niesprzyjających dla rynku warszaw-

skiego konjunkturach handlowych węgla, aby 
tłum obałamuconych spożywców tego najpierw
szej potrzeby życiowej ar ty kulu rzucił się 
gorączkowo do czynienia po n ad prawdziwą po
trzebę zapasów węgla, podbijając tern samem 
nadmiernie jego cenę . Orgia tego rodzaju trwa 
zazwyczaj krótko, wystarcza jednak na to, aby 
dziesiątki jeżeli nie setki tysięcy rubli przesz-ty 
z kieszeni zdenerwowanych odbiorców węgla do 
rąk kupców spekulantów. Dowodzenie powyższe 
znajduje dobitne potwierdzenie swej trafności w 
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rozgrywających się JUZ niestety niejednokrotnie 
na terenie Warszawy spekulacyach węglowych. 

Sprawa spożycia węgla w kraju wogóle i w 
Warszawie w szczególności w okresie przedzimo
wym przedstawiała się w sposób następujący: we 
wrześniu r. 1909 spożyto wogóle więcej węgla, 
niż w tym samym miesiącu r 1908 o l % , w 
Warszawie zaś we wrześniu r. 1909 spożyto wę· 
gla mniej o 14% , niż we wrześniu r, 1908-go; w 
październiku r. 1909 spożyto węgla wogóle wię· 
cej o 2%, niż w październiku r. 1908, w War
szawie zaś w tym samym miesiącu r. 1909 spo
żyto węgla o 5% mniej, niż w październiku r. 
1908; w listopadzie wreszcie r. 1909 spożyto wo
góle więcej węgla, niż w listopadzie r. 1908 o 
6°/0 , w Warszawie zaś w listopadzie r. 1909 spo
żyto węgla o 70fo mniej, niż w listopadzie r. 1908 
(cyfry, przytoczone powyżej, dotyczą wysynci 
węgla z zagłębia Dąbrowskiego drogą żelazną 
Warszawsko- Wiedeńską). Tego rodzaju niewspół
mierne spożycie węgla w Warszawie do spożycia 
ogólnego na terenie. obsługiwanym przez drogę 
żelazną Warszawsku-Wiedeńską, przy bądźco
bądź pewnem podźwignięciu się przemysłu w 
roku 1909 w porównaniu do roku poprzedniego, 
wytwarzało bardzo podatny grunt do wszczęcia 
paniki węglowej na rynku warszawskim. Wy
starczałoby parę nadmiernie mroźnych dni i wy· 
zyskanie tej okoliczności przez zręcznych Rpeku
lantów, aby Warszawa znowu staJa się widownią 
spekulacyi węglowych. 

Tymi względami powodowana Rada Zjazdu 
przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego 
dla przeciwdziałania przypuszczalnej :;pekulacyi 
węglowej w Warszawie w okresie zimowym r. 
1909/1910 wystąpila w początkach grudnia r. 1909 
do Warszawskiego Komitetu Okręgowego z pro
pozycyą usta~10wienia w zasadzie dla węgla dą
browskiego kierunku okólnego do Warszawy przez 
Dęhlin (Iwangród) bez podwyższenia stawki ta
rytowej w porównaniu do kosztu przewozu węgla 
z zagJębia Dąbrowskiego do Warszawy drogą 
żelazną Warszawsko- Wiedeńską. Rada Zjazdu 
wystąpienie swe uzasadniała między innymi i 
tym motywem, że droga żelazna Warszawsko
-Wiedeńska nie posiada dostatecznie licznego wła
snego taboru wagonów węglowych, ponieważ dla 
zadosyćuczynienia z wy kJ:ym żądaniom w tym 
względzie kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiero 
na przeciąg calego okresu zimowego r. 1909/1910 
zmuszona byla posiłkować się w tym wyłącznie 
celu wynajętymi wagonami za granicą, spożyt
kowanie których to wagonów zostało zabezpie
czone ze strony kopalń dość wysoką gwarancyą 
pieniężną; drogi zaś Nadwiślańskie przeciwnie roz
porządzały wagonami węglowymi ponad rzeczy
wistą potrzebę kopalń. Ustanowienie tego ro
dzaju kierunku okólnego dla węgla dąbrowskie
go do Warszawy zabezpieczyłoby spożywcom w 
Warszawie, przy możliwych trudnościach przewie-

zienia 1lostateczn ej ilości węgla drogą żelazną 
Warszawsko-Wiedeńską, moi-ność dostania węgla 
w ilości dowolnej drogami Nadwiślańskierui i 
byłoby jednocześnie poważną przeszkodą dla 
pewnej kategoryi spekulantów węglowych w śrub()
waniu cen węgla. 

Zarząd Warszawskiego Komitetu Okręgo
wego na posiedzeniu swem w dniu 9-ym grudnia 
r. 1909 starania Rady Zjazdu przemysłowców gór
niczych Królestwa Polskiego o ustanowienie kie
runku okólnego do Warszawy dla węgla dąbrow
skiego nie uwzględni!, motywując odmowę swą 
brakiem dostatBcznych powodów, które usprawie
dliwiałyby ustanowienie takiego kierunku okól
nego, natomiast na wypadek rzeczywistej potrze
by, to jest w ch wili rozpoczęcia się orgii węglo
wej w Warsza wie, Warsza w ski Kom i te t O kręgo
wy zobowiązał' się do przedsięwzięcia innych 
środków zaradczych, mianowicie: albo zn,opatrze
nia składu miejskiego zapasami węgla dróg że
laznych, albo zmniejszenia na drodze żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej przewozu tego rodzaju 
towarów, jak ruda i inne, przeznaczając uwolnio
ne w ten sposób wagony do przewozu węgla, 
albu wreszcie sformowaniapociągów nadzwyczaj
nych dla przewozu węgla z zagłębia Dąbrowskie
go do Warszawy drogami żelazneroi Nadwiślań
skiemi. 

Wyjątkowo łagodna temperatura powietr.za w 
przeciągu grudnia r. 1909 oraz stycznia r. 1910 uczy
niły, jak dotychczas, obawy Hady Zjazdu prze
mysłowców górniczych Królestwa Polskiego 
płonneroi co do drożyzny w tym czasie węgla w 
Warszawie, niewiadomo Jednak, czy pozostały 
okres zimowy nie przyniesie w tym względzie 
jakich niespodzianek; w każdym jednak razie wo
bec tych zamierzonych przez Warszawski Korni
te[ Okręgowy środków zwalczania drożyzny wę
gla w Warszawie ludność tego miasta, zdaje się, 
może być w zupeł'ności zabezpieczoną przeciwko 
nadmiernej drożyznie węgla. 

J. H. 
Zmiana normy jednostki wagonowej ła

dunków węglowych. Od dnia 14 lipca r. 1909 
norma jednostki wagonowej ładunków podniesio
ną została z 750 do 900 pndów dla różnych to
warów w tej liczbie i dla węgla kamiennego*). 
Te11 zbyt pospiesznie wydany przepis wywołnł w 
zastosowaniu praktycznem wiele nieporozumień 
i trudności przedewszystkiem z tego powodu, że 
drogi żelazne szerokotorowe w państwie Rosyj
skiem posiadają nieco więcej niż połowę wago
nów o pojemności 900 pudów; reszta są to wago· 
ny różnej innej pojemności {przeważnie po 
750 pudów); droga żelazna Warszawsko-Wiedeń
ska posiada wagony o sześciu rodzajach pojem
ności (od 610 do l 220 pudów).**) Skutkiem tego 

• J Przegl&d Górniczo-Hutniczy. r. 1909, J\~ 15. str. 455. 
**) 1'rzegl11d Górniczo-Hutniczy, r. 1909. ,\1 2~, s~r. 651, 
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.zaledwo przepis powyższy. zaczą~ o~ow:ią~ywać, 
musiano zaraz zapomocą rożnych okolDJkow do
datkowych ograniczać jego zastosowanie. W 
sprawie stosowania przepisu powyższego do wę
gla kamiennego obowiązuj;j, od dnia 14 stycznia 
r. 1910 następujące okólniki: 

l) W komunikacyi miejscowej na drogach 
żelaznych Ekateryninskiej, Nad wiślańskich, Po~ud
oiowo-Zac1Jodnich i Poludniowych oraz w komu
nikacyi be;:pośredniej wymienionych dróg żelaz
nych. lecz bez udziału w przewozie innych dróg 
żelaznych, w wypadkach, jeżeli do naładowania wę
•··la podsta wiuny zo tal wagon o mniejszej po· 
jemności, niż 900 pudów, obliczenie opłaty za 
przewóz uskutecznia się: a) w komunikacyi miej
scowej za rzeczywistą wagę naładowanego węgla, 
lecz nie mniej, niż za całą pojemność podstawio
nego wagonu; b) w komunikacyi bezpośredniej 
za rzeczywistą wagę naładowanego węgla, lecz 
nie mniej, niż za 610 pudów. (Zbiór taryf. M 210 '', 
zawiadomienie 14 Oó . p. 1). 

2) W komunikacyi miej;:;cowej na drodze 
żelaznej Warszawsko- Wiedeilskiej ora7. -,v komu
nikacyi bezpośredniej pomiędzy stacyami drogi 
żelaznPj Warszawsko - Wiedeńskiej i stacyami 
węzła \Varszawskiego oraz fabrykami i zRldacla
mi, połączonymi z temi stfLcyami bocznicami wąz
kot.orowemi, w wypadkach, jeżeli do naładowa
nia węgla podstawiony został wagon o mniejszej 
pojemności, niż 800 pudów, obliczenie op.faty za 
przewóz uskutecznifL się: a) w komunikacyi miej
scowej za rzeczywistą wn.gę naładowanego wę
gla, ~ecz nie mniej, niż za calą pojemność pod
stawJonego wagonu; b) w komunikacyi bezpo
średniej za rzeczywista, wagę naładowanego wę
gla, lecz nie mniej, niż za GlO pudów. (Zbiór ta
ryj, .\~ 2 108, zawiadomienie 14 059, p. 1). 

3 ) W komunikacyi miejscowej 11a drodze że
laznej Fabryczno-Łódzkiej oraz w komunikacyi 
bezpośredniej pomiędzy stacyami drogi żelaznej 
:B"abryczno Łódzkiej i tacyami drogi żelaznej 
Warszawsko- Wiedeó.skiej w wypadkach, jeżeli do 
naładowania węgla podstawiony został wacron o 
mniejszej pojemności, niż 900 pudów, oblic"zenie 
opłaty za przewóz uskutecznia się: a) w komuni
kacyi miejscowej za rzeczywistą wagę nafado
:vanego węgla. lecz nie mniej, niż za cał'ą po
J8l1_1ność podstawionego wagonu; b) w komunika
cyJ bezpośredniej za rzeczywistą wagę nałado
wat:~go węgla. lecz nie mniej, niż za 610 pudów 
(.Zbwr tan'.[, M 2109, zawiadomienie 14069). 

. Treść okólników powyższych jest bar·dzo 
mewyraźna i nieodpowiednia do potrzeb prze
ffi:Ysl u w~glowego w zaglębiu Dąbrowskiem. Wy
lllka bowJem, że okólniki powyżroze, mające na 
celu usta~owi~nie koniecznych ulg w tych wy
padkach, .Jeżeli droga żelazna wysyłająca nie 
może _p~dst~wić do nafadowania węglem wagonu 
? tab~J pojemności, jaka ustanowioną została, 
Jako Jednostka normy wagonowej, mianowicie 

900 pudów, nie mają zastosowania w komuniira
cyach następujących: 1) pomiędzy stacyami dro
gi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i stacyami 
innych dróg żelaznych, dokąd idą znaczne ilości 
węgla dąbrowskiego, np. N ad wiślańskich,Pólnocno
Zachodnich, Południowo-Zachodnich i Moskiew
sko-Brzeskiej; 2) pomiędzy stacyami drogi że
laznej Warszawsko- W i edeńskiej i Fabryczno-Łódz·· 
kiej (niewiadomo bowiem, czy zawiadomienie 14 069 
ma zastosowanie w kierunku od wrotnym do te
go. jakiego dotyczy). W wymienionych kom.uni
kacyach stosuje się przeto przepis ogólny, po
legający na tern, że węgiel mo::i<e być wysyl'any 
w wagonach o pojemności po 900 pudów, któ
rych to wagonów (właściwie po 916 pudów) dro
ga żelazna Warszawsko-Wiedeńska posiada bar-
d z o ma lo. r. 

Nieporządki przy przeładowywaniu towa
rów w Warszawie Obwodowej i w Gołonogu. 
Przy przeladowywa.niu w Wftrszawie Obwodowej 
i w Gotonogu stempli kopalnianych, przychodzą
eych na. drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską z 
dróg żelaznych szerokotorowych, drogi żelazne 
Nadwiślańskie stosu,ią sposób. który przynosi 
znaczne straty drodze żelaznej Warszaw ·ko- Wie
del1skiej orn.z odbiorcom. Mianowicie stemple z 
jednego wagonu szorokotorowego danej pojem
ności przeladowywują się do dwóch lub nawet 
większej liczby wa.g;onów drogi żelaznej War
s:r,a wsko-Wiedeńskiej takiej samej pojemności. 
Traci n<t tem droga żelazna Warszawsk{>- Wie
deńska, kLóra przewozi po linii g~ównej kilka 
wagonów stempli a pobiera opłatę przewozową 
za jeden wagon; tracą również odbiorcy stempli, 
którzy za przewóz po bocznicach placą w sto
SUJ! ku nie wagi stempli le0z liczby wagonów. 
Sprn.wa ta była treścią obrad na posiedzeniu Z!l
rząd u Warsz<twskiego Komitetu Okręgowego dla 
regulowania przewozów drogami żelazneroi w 
dniu 10 maja r. 1909. Drogi żelazne Nadwiślań
skie, które dokonują przetadowywania, ttuma
czyfy się tem. ŻE', ponieważ wagony dróg żelaz
nych szerukotorowych i Warszawsko- Wiedeńskiej 
o jednakowej pod względem wagi pojemności 
mają niejednakowe wymiary, przeto przy danych 
wymiarach stempli może zdarzyć się, że dana 
na wagę lic7.ba ste mpli nie mieści się do wagonu 
drogi żelaznej Warszawsko· ·wiedeńskiej o takiej 
samej pojemności, a to tern więcej dla tego, że na 
drogach żelaznych szerokotorowych stemple prze
wożą się w wagonach krytych a na drodze że
laznej Warszawsko-Wiedeńskiej w węglarkach, 
posiadających nizkie ściany . Komitet uznat, że 
spra.wa. ta powinna być zbadaną w kierunku usu
nięcia przytoczonych powyżej nieporządków, 
przynoszących straty drodze żela.znej Warszaw
sko- Wiedeńskiej i odbiorcom. 

To słabe i niewyczerpujące pod względem 
stempli kopalnianych tłumaczenie dróg żelaznych 
N ad wiślańskich nie wytrzymuje żadnej krytyki 
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odnośnie do rudy żelaznej krzyworoskiej, która, 
jako artykuł o znacznym ciężarze ~atunkowy~, 
zajmuje mało miejsca, a :przytem_ Iatw? laduJe 
się do każdego wagonu mezależme od Jego wy
miarów. Tymczasem nieporządki_ powyższe pa
nują równiei przy przelad?\~ywamu w q-olonog_u 
rudy żelaznej krzyworoskleJ. Na potw1erdzeme 
tego wystarcza. przytoczyć, że 900 pudów _rudy 
żelaznej krzyworoskiej często przela.dowywuJe się 
w Golonogu z jednego wagonu szerokotorowego 
do dwóch wagonów drogi żelaznei Warszawsko· 
-Wiedeńskiej, każdy o pojemności po 916 pudów. 

r. 
Liczba wagonów, przeznaczonych przez 

drogi żelazne do naładowania węglem w okre
sie letnim r. 1910. Drogi żelazne przeznaczyły 
do naładowania węglem w okresie letnim r. 1910 
następujące liczby wagonów (na dzień roboczy): 

Drogi żelaz n e 
N o.d wiślańskie 

Warszawsko- ( włącznie z prze-
Wiedeń,ka ładowaniem w 

GołonoguJ 

Kwiecień 990 350 
M~ ~ ~ 
Czerwiec 950 400 
Lipiec 950 400 
Sierpień . 970 325 
Wrzesień 960 300 
w·liczbie wagonów, przeznaczonych przez 

drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńska na kwie
cień, lipiec, sierpień i wrzesień, znajduje się po 
10 wagonów krytych. r. 

Stacye ratunkowe. Górniczy Komitflt N a
ukowy na poRiedzeniu w dniu 31 pa~dziernika r. 
1909 uznał za pożądane ustanow1eme w drodze 
prawodawcz~j następującyc~ przepisów, dotyczą-
cych ratowmctwa w kopalmach węgla: . 

l) W każdym okręgu węglowym po~1nny 
być urządzone stacye ratunkowe centralne 1 sta
cye ratunkowe miejscowe. 

2) Stacye rat_nnkowe central?e ~rz~dzane 
sa kosztem ·wszystlnch przemysłowcow gormczych 
w· okręo-u a stacye ratunkowe miejsco~ve kosztem 
przemy~lowców gór~1iczy?h, posiadaJ?;cych_ ko
palnie, należące do JedneJ grupy. Sr?dln na 
utrzymanie stacyi ratunkowych powstaJą zapo
mocą opodatkowania obo~iązko~ego. . . 

3) Określanie obrębow dz1ałalno_śc1 stacy1 
ratunkowych centi·alnych oraz stacy1 ratunko
wych miejscowych należy do. na:cze~ników .z~rzą
dów górniczych po p~rozu.m1~mu s~ę z mieJsco
wymi przemysłow~amt gorn~czy~1. a w razach 
spornych na zasadz1e wskazama m1mstra Handlu 
i Przemysłu. 

tunkowych, ogólne kierowanie niemi i dozór nad 
przyrządami ratunkowymi; c) badanie i ocena no
wych przJrządów ratunkowych i obznajmianie z 
nimi przemysłowców górniczych, · nabywających 
przyrządy; d) zaopatrywanie kopalń w przyrzą
dy i materyały, używane w ratownictwie· e) 
qkazywanie "pomocy miejscowym oddziałom' ra
tunkowym. 

5) Do obowiązków miejscowej stacyi ratun
kowej należy: a) uczenie ratownictwa oddziałów 
ratunkowych, należących do grupy kopalń; b)· 
zaopatrywanie grupy kopalń z głównych stacyi 
ratunkowych we wszelkie pot.rzeby ratownictwa. 

6) Szczegóły bliżs.:e działalności stacyi ra
tunkowych centralnych i miejscowych zawarte 
są w osobnym regulaminie wydanym przez mi
nistra Handlu i Przemysłu. 

Y. 

Odkrycie galmanu i błyszczu ołowiu. N a 
zasadzie art. 358 ustawy górniczej (Zb. pr. t. VII, 
wyd. r. 1893) inżynier okręgowy okręgu górni
czego Będzińskiego ogłasza, że mieszkańcy Dą
browy Karol Plodowski i Henryk Koralewski 
odkryli d. 6 listopada r. 1909 złoże galmanu i 
błyszczu ołowiu na gruntach włościan Adama 
Nawary i Józefy Knapikowej we wsi Tuliszów w 
gminie Wojkowice Kościelne w powjecie Będziń
skim. Szybik, w którym odkryty został galman 
i błyszcz o{owiu . . znajduje się w odległości 25 1n 
na pólnocny wschód od osady Piotm Chyli i w 
odległości 3 rn na pólnoc od gruntów majątku 
majoratowego W oikowice Kościelne. 

r. 
Odkrycie galmanu i błyszczu ołowiu. N a 

zasadzie art. 358 ustawy górniczej (Zb. pr. t. VII, 
wyd. r. 1893) inżynier okręgowy okręgu górni
czego Będzińskiego ogłasza, że mieszkańcy Dą
browy Karol Płodowski i Henryk Koralewski od
kryli d. 9listopada r. 1909 zloże galmanu i błysz
czu ołowiu na gruntach Wawrzyńca i Julianny 
małżonków Serw a we wsi W ojkowice Kościelne 
w powiecie Będzińskim. Szybile w którym od
kryty został galman i błyszcz ołowiu, znajduje 
się w odleglośr,i 50 m na zachód od osady włoś
cianina Piotra Solipiwko i w odległości 18 111 na 
pólnoc od gruntów gromadzkich wsi Wojkowice 
KościelnE>. r. 

Wysyłanie węgla za listami przewozowy
mi imiennymi.*) Zarząd dróg żelaznych Mini
sterstwa Komunikacyi zawiadomii zarządy dróg 
żelaznych, obsługujących zagłębie Dąbrowskie, 
że wymagane w myśl p. 4-go art. 57-go usta
wy kolejowej wymienianie w listach przewozo
wych wskazywanie imienia i nazwiska odbiorcy 
może być zastąpione przez wskazanie nazwy do
mu handlowego, firmy, Towarzystwa akcyjnego 
i t. p. r. 

4) Do obowiązk~w centra~nej st!lcyi ~·at~n
kowej należy: a) uczeme ratowmctwa mzymerow, 
sztygarów, do~orców i robot_ników ko~alnianych 
przez kierowmków z_e stacy1 c~~tralne~; ~) orga-
nizowanie na kopalnJaCh stacy1 l oddz1ałow ra- *J Przegll\d Górniczo-Rutniczy, r. 1909, .-,; 23, str. 681-682. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Kazimierz Srokowski. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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Podział zasadniczy wagonów węglowych na lufy r. 1910 między kopalnie zagłębia Dąbrowsk i eg o . 
Zm1any w podziale niniejszym mogą być dokonywane raz na tydzień od poniedziałków pod waruukiem, że kopalnie zainte1·esowane 

zwrócą się o to do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego najpóźniej w czwartek przed poludniem lub w środę przed po 

łudniem, o ile w czwartek przypada święto, tygodnia, poprzedzającego zmianę podziału. 

I. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska. 

S ty- L u t Y r. 1910-go c zeń 
Nazwa kopalni 

l l l l l l l \ l 11 l 1 13 , 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 l 24 1 31 ] 2 3 4 5 @ 7 8 9 10 12 25 26 

N ierada. 4 4 1 
- 4 4 1 

1: l 
- -

4 1 4 4 4 l 4 4 --l 4 4 ~ l 3 ~ t 4 -
~ l 4 :l 3 : l 4 

Poręba 6 6 - 6 6 - 6 6 6 :\ 6 lO 

=l 
6 6 6 10 - 6 6 lO 

Helena II. 6 6 ··- 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 

Grodziec II 120 120 - 120 120 120 - 1 120 120 120 120 I20 !20 - 120 I20 I20 120 1 120 
I20 - I20 I20 I20 I20 I20 l 120 

Antoni 25 25 - 25 25 25 - 2- 25 25 25 25 25 - 25 2S 2S 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25 ;) 

Andrzej III . 8 8 - 8 8 8 - 8 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8 8 - 8 8 8 a 8 8 

Grodziec I 3 3 - 3 3 
I~ l 

- 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 

Feliks i K az imier z IOO IOO - IOO IOO - IOO IOO rOO IOO IOO 100 - IOO IOO IOO IOO 100 IOO - Ioo roo IOO IOO 100 IOO 

Paryż 75 75 - 75 75 1 -
- 7S 75 75 75 75 j - -- 75 75 75 75 75 75 - 75 75 7S 7S 7S 7S 

Mortirner s s - - s s s - s s s s 5 s - s s s 5 s s - s s s 5 s 5 

F lor a 67 6? - 67 67 67 -- 67 67 67 6? 67 67 - 67 67 67 67 67 - - 67 6? 67 67 67 67 

,; l ,; l 
l 

Mikołaj i Franciszek 4 4 - 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 

Red en IS IS - IS - I5 IS IS IS I5 IS 

=- ' 
IS IS IS Js IS IS - IS IS IS IS IS IS 

Stanisław . s s - s 
5 5 1 

- s s s s s s 5 s 5 s s s - s 5 s 5 s s 
Hrabia R enard 7I 71 - 71 71 l 40 - 7I 7I 7I 7I 7I 40 - 71 7I 7I 71 l 7I 40 - 7I 7I 7I 7I 7I 40 

Milowice 90 90 - 90 90 ,;, l - 90 90 90 90 90 90 - 90 90 90 90 90 90 - - 90 90 90 90 90 90 

Czeladź I22 I22 - I22 I22 - 122 122 I22 I22 I22 122 - 122 I22 I22 122 122 I22 - I22 I22 122 I22 122 I22 

Saturn I66 I66 - I66 I66 l I66 - I66 r66 I66 I66 I66 166 - 166 I66 I66 166 r66 r66 - I66 I66 I66 I66 I66 I66 

Niwka 40 40 - 40 40 l 4" l - 40 40 40 40 l 40 40 - 40 40 40 40 40 40 - 40 40 40 40 40 40 

K limontów 20 20 - 20 20 . 20 - 20 20 20 20 20 

~ l 
- , 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20 20 20 

J an, szyb F lor yan I 2 - I I . 3 - I I I I I - l I I I I 3 - I I I I I 3 

l 
l 

J an, szyb Ameryka. I I -- I I I - I I I I l I - I I I I I I - I I I I l I 

Al wina '2 2 - 2 2 s - :i 2 2 2 2 s - :l 2 .2 2 2 s - 2 2 2 2 2 5 

H8lena I I I - I I I - I I I I l l - I I l I l - I I I I I I 

F lotz-Rudolf lO IQ - lO IO IO - IO IO IO IO 10 10 ~- IO lO lO lO lO IO - lO lO IO lO lO IO 
-- ---------------~---~------- --- - --

Razem c/>7 if>8 - <ftJ <ftJ l 8Jo - <ftJ l <ftJ <ftJ 967 19ÓJ l a,o l - , if>7 if>7 if>7 ifX3 g67 , 878 - cf57 if>7 967 if>6 96? 94S 

W tej liczbie: 
a) W agonów systemu Breidsprechera; 

Grodziec II . 
Antoni 
l!'eliks i Kazimierz 
Mor tirner . 
Flora 
Hrabia Renar d 
Milo wice 
Czeladź 

Satur n 
Niwka 
Paryż 

R azem 

I 

I 

4 
I 

6 
2 

2 

4 
2 

~ l ===l ~ l ~ l 
4 4 4 
I I 

l I 

s 
2 

2 

4 
2 

6 

2 

2 

4 
2 

s 
2 

2 

4 
2 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

6 

2 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 

I 

I 

I 

I 

s 
2 

2 

4 
2 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 

I 

I 

4 
I 

I 

s 
2 

2 

4 
2 

J 

l 

4 
I 

6 

2 

2 

6 

2 

=-l 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 

I 

I 

4 
I 

I 

s 
2 

2 

4 
2 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 

I 

6 

2 

2 

4 
2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
---·------~-~-------__ , 

2S 2S - l 2S 25 2S - 2S 2S 2S 2S 25 25 - 1 2S 2S 2S 2S l 

I 

I 

4 
I 

I 

s 
2 

2 

4 

1 

1 

4 
I 

6 

2 

2 

4 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 

4 
l 

I 

s 
2 

2 

4 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 

I 

I 

4 
I 

I 

5 
2 

2 

4 

I 

I 

4 
I 

6 

2 

2 

4 
2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 - 2 1 2 2 2 2 2 - ---------
25 2) - 25 2S 25 2S 25 25 
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II. Drogi żelazne Nadwiślańskie. 
a) Podstawianie kopalniom na odnogi i na stacye. 

Sty
czeń 

L u ty r. 1910-go 
Nazwa kopalni 

31 9 l to 1 11 1 12 1 13114 1 15 1 16 1 17 1 18 , 19 1 20 l 21 1 22 f 23 l 24 l 25 l 26 l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 
Mortirner 
Paryż 

Re den 
Kazimierz 
Hrabia Re n ar d 
Niwka 

20 

40 
6 

45 
34 
30 

:: l =-1 : l :: 
20 

l =l : l : l 
6 - 6 / 6 

45 
20 

- 45 
- 34 

45 
34 
30 

6 
IO 

20 

a 
45 

- 34 
- 30 

a 
45 
34 
30 

20 l 20 

40 40 
a a 

45 
34 
30 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

a 
ro 
20 

- 20 

- 40 
a 

45 
34 

- 30 

20 

40 
a 

45 
34 

30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

IO 

20 

20 

40 
a 

45 
- 34 

30 

20 

40 
8 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

45 
34 
30 

20 

40 
8 

45 
34 
30 

20 

40 
a 

IO 

20 

30 
Floryan 
Stanisław 

- I - I - I - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -

R azem 175 I6: - l I76 175 1 a: ~7 17~ 177 ~7 ~ 177 a: r77 I7: I77 I77 177 I2: ~- I77 I7: I 77 l I77 l I77 I2: 

b) Przeładowanie w Gołonoga . 

Saturn 
Czeladź 

Milowice 
Grodziec II 
Flora 
Klimontów 
Antoni 
Andrzej III 
Flotz-Rudalf 

Razem 

12 

20 

[g 

4 

12 

20 

,g 

4 

=l 401 
12 

20 

,g 

4 

12 

20 

I a 
4 
I 

20 

I a 
4 
I 

20 

ra 
4 
I 

20 

4 
I 

I2 I2 

2.0 

IB ra 
4 4 
I I 

401 
I2 

20 

r8 

4 

~:1 =-1 
20! 

,al 

4 

12 

20 

,g 

4 

401 
12 

20 

l g 

4 

401 
12 

20 

18 

4 

I2 

4 

40 ,. 
12 

20 

,g 

I - l 

I2 

I8 

:/ 

4°f 
I21 

4 
I 

4 
I 
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