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PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO. 

N!ł 7 (260). Dąbrowa Górnicza w lipcu roku 1920-go. Tom Xll. 

Kilka słów o gasz.eniu pożarów kopalnianych 
zapomocą szlamowania (mulenia). 

Skuteczność z as z lam owy w a n i a *). Poruszając prętami w szczelinach, zmusimy 
W studjum o samozapalaniu się węgla (Industrie tym sposobem wodę ze szlamu przenikać głębiej , 
minerał, tom Ili, rok 1879) p. F ayol zwrócił uwagę lecz nieznacznie tylko zwiększymy grubość zaszla
na znakomite wyniki zaszłamowywania, osiągnięte mowanej strefy. Nawet przy zaszlamowywaniu pod 
w walce z ogniami na dole w kopalniach Com- cisnieniem szlam niegłęboko przenika w spodek 
mentry, gdzie sposób ten poraz pierwszy przyjęto pokruszonej masy węgla. Zmuliliśmy około 5 OO m :1 

jako jedyny system walki z pożarami. drobnego materjału zamułkowego do górnej części 
Odtąd świat cały poznał skuteczność sposobu już podsadzonej warstwy pierwszej (odbudowa z gó

powyższego, który obecnie stał się klasycznym ry na dół piętrami o 2 warstwach poziomych 2,50 m. 
i użycie którego rozpowszechnia się coraz bardziej. wysokich, branych z dołu do góry) i szlam nie 

Dzięki szlamowaniu cementują się pomiędzy mógł przeniknąć przez warstwę podsadzki skąd
sobą pokruszone cząsteczki węgla, a całej masie inąd zupełnie przepuszczalnej. Nie znależliś my bo
przywraca się spoistość, przez co staje się ona I wiem najmniejszych śladów szlamu w połamanym 
mniej czułą na działanie powietrza. lnnemi słowy węglu drugiej warstw.y dolnego piętra w A (rys. I). 
gasi się ogień, usuwając jego przyczynę , którą jest Przeciwnie, znalezliśmy podsadzkę w B pierwszej 
pokruszony węgieł. Z tego powodu i w związku warstwie piętra powyżej leżącego, w zupełności 
z łatwością zastosowania sposobu powyższego tłu- przesiąkniętą szlame m o 3,0 m wyżej nad wylotem 
maczy się w dostatecznej mierze wyższość zaszła- rury szlamunkowej , w rzeczywistości zaś szłam P.od
mowywania przed innymi sposobami walki z og- niósł się jednak na wysokość jeszcze większą. Na
niem w kopalniach. Wreszcie za wyłączeniem wy- leży przyjąć za pew nik, jako wynik doświadczeń, 
padków nieznacznego zagrzania się węgla, przy iż przy procesie zaszlamowywania szłam ma dąż
którym możliwe jest szybkie otworzenie i wyjęcie I ność do podnoszenia się do góry. 
zagrzanego węgla, rzadko trafiają się pożary, któ- Mieszanina szlamu z wodą, będąc doprowa
rych całkowicie można byłoby pozbyć się bez zasto- dzoną rurką T (rys. 2.) do przepuszczalnej masy, 
sowania sposobu częściowego łub też kompletnego przenika strefę AMB dokoła rury poniżej jej wy
zaszlamowania. lotu około I ,O m. grubości i o rozciągłości, zależnej 

Szlamowanie pod ciśnieniem. Ciśnienie jest od ciśnienia, przy którem dokonuje się szłamowa
bezwzględnie potrzebne, żeby zmus1c mieszaninę nie, oraz od przenikliwości nasycanej masy. Wylot 
szlamu z wodą do przenikania przez połamany wę- rurki pozostaje cały czas odkrytym dzięki nieprzer
giel z dołu do góry i jest ono nie mniej pożytecz- walnemu przypływowi szlamu lub też przetyka się 
ne przy nasycaniu tejże niżej leżącej połamanej I przed każdorazowem rozpoczęciem zamulania, 
masy węgla szlamem z góry na dól. szlam wznosi się; przy mieszaninie szlamunkowej 

Zaszlamowywanie zapomocą zwykłego wsią- o stałym stosunku części składowych i w wypad
kania mieszaniny z poziomu górnego na dół, jak ku, gdy przenikliwość nasycanej masy jest jedna
to najczęściej jest w użyciu, nie jest tak łatwem, kową we wszystkich kierunkach, strefa, nasycana 
jakby się zdawało. Części dolne zaszlamowywują I szlamem, przyjmuje kształt prostego stożka kołowa
się dość szybko do głębokości 0,8- 1,0 m, pod któ- tego ABC (rys. 2), i to zupełnie niezależnie od 
remi ogień w dalszym ciągu pozostaje. Wielokrot- położenia rurki szlamunkowej (poziomej, pionowej, 
nie mieliśmy możność sprawdzenia tego zjawiska. pochyłej). 

*) Po francusku embonage de charbon. na język roayj· 
aki zostało przetłumaczone jako: „zagriaznienje ugla„; ja tłu· 
maczę to jako „szlamowanie„. nie chcąc używać tu ałowa ,,za· 
mulanie", które już używa aię w górnictwie jako równoznacznik 
podaadzki płynnej. (Przyp. tłum.). 

Przy zaszlamowywaniu pewnej przestrzeni M. 
(ograniczonej grubą linją na rys. 3) można przeto 
spodziewać się lepszych wyników przy rurce po
ziomej A, przechodzącej w dolnej części zaognio
nej przestrzeni, niż przy rurce pochyłej B, domi-
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nującej nad ogniem, zupełnie przeciwnie, jak by 
się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Rura 
A ma jeszcze inną niemałoważną zaletę, mianowi
cie mniej ulegać będzie zatykaniu kawałkami po
kruszonego węgla, niż rura 8. 

Nie należy wyciągać stąd wniosku, że wszyst
kie rurki szlamunkowe powinny być umieszczane 
poziomo lecz tylko to, iż przy wszelkiem położe
niu rurki, praktycznie rzecz biorąc, zaszlamuje się 
tylko przestrzeń, znajdująca się ponad wylotem rur
ki. Można wyobrazić .sobie nawet rurkę szlamun
kową pochyloną na dół, przykład taki będziemy 
mieli dalej, gdy będziemy mówili o szlamowaniu 
pod ciśnieniem pokruszonego węgla poniżej spod
ka chodnika. 

Przypuszczamy, iż nie warto rozwodzić się 
więcej nad sprawą powyższą, która właściwie nie 
jest niczem innem, jak badaniem najlepszego umie
szczenia rury szlamunkowej. 

Z as z l am owy w a n i e p o d ciśn i en i e m. 
Zaszlamowywanie pod ciśnieniem może być urze
czywistnione różnymi sposobami. W szczególności 
przyrządy różnego rodzaju, służące do celu powyż
szego, działające pod ciśnieniem wody lub powie
trza, oddają niezaprzeczalne usługi, lecz działają 
z przerwami i wydajność ich jest słabą, co stanowi 
ich stronę ujemną. 

Od lat już kilkµ używamy na kopalni, gęsto 
poprzecinanej starem i robotami (dzięki czemu po
żary wybuchają często), sposobu, nie mającego co
prawda pretensji być czemś nowem, lecz o którym 
myślimy, że dobrze będzie powiedzieć słów kilka 
z powodu otrzymanych więcej, niż dostatecznych 
wyników. 

Jest to sposób nadzwyczaj prosty, pierwszy 
który przychodzi na myśl, pozwala pracować bez 
przerw ze znaczną wydajnością. Zasada jego jest 
ta sama, co i u podsadzki płynnej. Mieszanina szla
mu z wodą ścieka do przewodu rurowego dzięki 
swej ciężkości. Należy tylko mieć do rozporządze
nia pewien spadek. 

Zastosowaliśmy urządzenie następujące: Mie
szanina szlamunkowa, przygotowywana w zbiorni
ku z blachy M (rys. 4), płynie w stronę roboty 
ogniowej w rurze o średnicy 60 mm.; przed rurą 
znajduje się sitko G z otworami o średnicy 15 mm„ 
zatrzymujące większe bryły (podsadzka, żelazo, 
drzewo, szmaty), które mogłyby spowodować zat
)canie rur. 

Rura odpływowa pozostaje w zupełności 
otwartą, natomiast przypływ wody reguluje się kra
nem C w ten sposób, żeby poziom wody w zbior
niku utrzymywał się na kilka cm niżej krawędzi. 

Dwóch ludzi rzuca do zbiornika łopatami bez 
przerwy materjał szlamunkowy; trzeci miesza łopa
tą lub gracą 1 reguluje bieg całej instalacji. 

Dobrze jest mieć do rozporządzenia rurę, do
prowadzającą dodatkową wodę do rury odpływo
wej. Oo celu powyższego służy trojak D, wpięty 
do rury odpływowej, jedno z odgałęzień którego 

spięte jest z przewodem, dostarczającym czystą wo
dę. Można więc, zamykając kran R, zapobiedz two
rzeniu się korków*), objawiających się przez wzno
szenie się poziomu wody w zbiorniku M. 

Mając do rozporządzenia nie więcej nad 3- 4 
m ciśnienia słupa wody, zatkaliśmy rury jeden je
dyny raz i to podczas pierwszej próby. 

Przed i po za~zlamowaniu należy przepłukać 
przewód czystą wodą. 

Oczywiście iż bardzo łatwo można byłoby 
urzeczywistnić nieprzerwalne dostarczanie drobne
go materjału do szlamowania, jak się to robi w in
stalacjach zamułkowych lub też zapomocą wału ze 
skrzydłami, poruszanego mechanicznie. Zwykle nie 
jest rzeczą konieczną uciekać się do podobnych 
udoskonaleń, które byłyby zrozumiane przy insta
lacjach stałych. 

Oo przewodów używa się rur żelaznych o Śre
dnicy wewnętrznej 60 mm. Rury te nie zawadzają, 
łatwe są do przenoszenia i zakładania na miejscu. 

I 
Rozgałęzienia nie są przewidziane. Gdy przewód 
został założony do szlamowania w kierunku A 
(rys. 5) i gdy przewidujemy ogień również i w kie-
runku B, wówczas zakładamy rury również i w po
wyższym kierunku i szykujemy kolano MNP, które 
będzie można założyć w razie potrzeby. 

Niekiedy rury, wprowadzone do palącej się 
masy węgla, przepalają się, spłaszczają lub też za
tykają się już podczas szykowania i uszczelniania 
tam i przy puszczeniu całej instalacji w ruch mie
szanina zupełnie nie przechodzi przez rury lub też 
przechodzi w ilości niedostatecznej. W każdym bądź 
razie szybkość zastosowania środków zapobiegaw
czych na wypadek pożaru jest istotnym warunkiem 
powodzenia całej akcji ratunkowej, należy więc 
unikać wszystkiego, co mogłoby pociągnąć za sobą 
opóźnienia nadzwyczaj szkodliwe. Dla tej przyczy
ny zakłada się zwykłe 2 rury jedna obok drugiej, 
przyczem jedna zapuszcza się jak najgłębiej od 5 do 
6 m, drugą tylko od I do 3 m. 

Oo szlamowania używa się popiołu, ziemi 
przesianej do średnicy 5 mm, popiół z kanałów ko
tłów parowych, pył, pochodzący z czyszczenia ga
zów wielkopiecowych (dwie ostatnie katei;rorje nie 
mieliśmy sposobności wypróbować, jak to zrobił 
p. Plassard w Saint- Eloy'. szlam z osadników 
płuczek węglowych**). Wyniki, otrzymane przez 
p. Plassarda wskazują, iż ciągłe użycie powyższych 
materjałów, skądinąd palnych, nie przedstawia żad
nego niebezpieczeństwa i nie zawachamy się raczej 
zastosować ich, niż zrzec się tak skutecznego spo
sobu, jak szlamowanie. 

*) Zatykaniu rur. (P. tłum.). 

**) Wątpię, żeby można było używać tak niebezpiec z
nych ma1erjałów do mulenia. Widzieliśmy formalne roboty og
niowe, kilkadziesięt metrów długie, prowadzone w atarej pod
aadzce suchej na kopalni Koszelew Towarzyatwa Fnmcuolrn
Włoskiego w celu ugaszenia palącej sice t. z. „płuczki". piasek 
przemieazany z drobnym wccglem z płuczki, nieostrożnie wyłado
wanych w jednem miejacu w znacznej ilości. (Przyp. tłum.). 
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Przy I 8 m c1smenia szlamowaliśmy na odle- w przeciągu 8 minut. Cyfry powyższe nie były 
głość poziomą 220 m z 5 kolanami, z których 4 by- otrzymane w warunkach szczególnie sprzyjających, 
ły pod kątem prostym, Znaleźliśmy następnie w zu- są to cyfry przy zwykłym biegu instalacji. 
pełności zcementowany węgiel do wysokości 3 m Przy jednem doświadczeniu dnia 6 lipca 
ponad wylotem rury, lecz zaszlamowany węgiel r. I 918-go zmuliliśmy 9 wozów po 5 hektolitrów 
znajdował się jeszcze wyżej. w 27 minut czyli I m~ w przeciągu 6 minut, co od-

Mając do rozporządzenia 23 m, zaszlamowaliś- I powiada szybkości I O m na godzinę; i tutaj nie 
my do 300 m w odległości poziomej. Przy 28 m mieliśmy jeszcze żadnych trudności i najmniejsze
ciśnienia doszliśmy do 350 m z siedmioma kolana- , go niebezpieczeństwa zatkania rur, nie bacząc na 
mi, z których trzy były pod kątem prostym i 2 pod to, że używaliśmy bardzo gęstej mieszaniny. Wy
ostrym, przyczem rura została wprowadzoną na sokość cisnącego słupa wynosiła 28 m przy prze-
2 m do góry*). noszeniu mieszaniny w linji poziomej na 250 m z 

Stosunek ;; , czyli odległości poz10meJ do 5 kolanami o kącie prostym. 
ciśnienia (różnicy poziomów) wynosi od I 2 do 13. Od czasu jak zaczęliśmy stosować sposób po
Zupełnie możliwe jest jednak przekroczenie znacz- wyższy, bardzo rzadko uciekaliśmy się do zwykłe
ne cyfr powyższych, gdyż nigdy przy szlamowaniu go tamowania ognia lub też otwierania (przebijania 
nie mieliśmy najmniejszych trudności**). się do) ognia. Po zatamowaniu zawsze następuje 

Tamy i uszczelnienia ścian na chodnikach ro- szlamowanie, które oczywiście może nie być tak 
bi się z gliny, zmieszanej z sianem i ubitej poza dóskonałe, jak w wypadku, gdy chodzi o utrzyma
deski, przybite do budynku. Obecnie odbudowy- nie chodnika w palącym się węglu; szlamowanie 
wane pole na kopalni jest podziurawione staremi uzupełnia uszczelnienie lepiej, niż można byłoby 
robotami, wobec czego jest czasem niemożliwe zna- uskutecznić to ręcznie. 
leźć odpowiednie miejsca do umocowania tam Przebijanie do ognia, które udaje się w zu
i w dostatecznym stopniu uszczelnienia ścian cho- pełności w tym tylko wypadku, gdy może być pro
dników. wadzone z szybkością większą od szybkości roz

Przez podwajanie liczby tam i uszczelnianie 
ich, następnie zaś dzięki osadzającemu się na nich 
szlamowi Stają się one praktycznie nieprzepusz
czalnemi. Uszczelnienia ścian chodnika gliną uzu
pełnia się jeszcze uszczelnieniem piętra; uszczel
nienie powyższe robi się aż do pewnej odległości 
od tamy, ściśle określonej dla każdego wypadku 
poszczególnego. 

- Uszczelnienia powyższe zwykle dość dobrze 
wytrzymują przeważnie używane przez nas ciśnie
nia; gdy zostaną one uszkodzone, wzmacnia się je 
ryglami w poprzek chodnika lub też jeszcze lepiej 
zapomocą budynku wewnętrznego***). Utrzymanie 
uszczelnień w porządku jest oczywiście tern trud
niejsze, im ciśnienie jest więbze. Jest to powód, 
dla którego nie powinno się przekraczać ciśnień, 
nie znajdujących się w żadnym stosunku do zamie
rzonego celu. Ciśnienie 20 m słupa wody jest zu
pełnie dostateczne do skutecznego szlamowania na 
odległość 250 m i nie pociąga za sobą szczegól
nych trudności w tamowaniu i uszczelnianiu, lecz 
nie robiliśmy żadnych doświadczeń w tym kierunku. 

W warunkach przenoszenia mieszaniny szla
munkowej po drodze poziomej i przy ciśnieniach 
wskazanych powyżej zmula się z wielką łatwością 
5 m 3 materjału szlamunkowego na godzinę. 

Nieraz stwierdziliśmy z zegarkiem w ręku 
2 wozy po 5 hektolitrów (czyli 1 m3) zmulonych 

*) Także miuzanina azłamunkowa ostatecznie znajdowa
ła się pod cienieniem ~8-~ 26 111. (Przyp. tłum.). 

**) Zatkania rur. (Przyp. tłum.). 
***) To jeat podbudowywuje aię na chodniku atary bu· 

dynek nowemi ryazpami, kapami i stemplami, lub też atoauje aię 
budynek t. zw. „w piętkę". (Przyp. tłum) .. 

przestrzeniania się ognia, jest również sposobem 
niebezpiecznym. Posuwanie się roboty ogniowej 
może być opozmone dzięki roznym okolicz
nościom, w trakcie czego pożar może przyjąć roz
miary niebezpieczne. Praca w tych warunkach jest 
.zawsze nieprzyjemną i może stać się zupełnie nie
możliwą. 

Otwieranie ognia może m1ec zastosowanie 
tylko w pewnych wypadkach, poprzedzamy je zwy
kle szlamowaniem, które niezmiernie ułatwia pra
cę. Gdy chodnik przenika do palącego się węgla, 
zatrzymują go, ustawiają w przodku tamę i szla
mują. Gdy sądzą, iż ogień już w dostatecznym sto
pniu został wygaszony, wznawiają pędzenie chod
nika i prowadzą je dotąd, póki znów nie natrafią 
na nowe przeszkody; gdy znów napotkają ogień, 
wznawiają te same czynności: tamowanie i szlamo
wanie. 

Szybkie szlamowania, . dokonane w sposób po
wyższy, są zwykle niedoskonałe z powodu złego 
stanu tam, ustawionych w połamanym węglu, lecz 
są więcej niż wystarczające do dalszego prowadze
nia chodnika w warunkach możliwych. Wogóle nie 
można sobie wyobrazić prowadzenia chodnika w po
dobnych warunkach bez zastosowania szlamowania 
przy instalacji o dużej wydajności. 

Widzieliśmy, że szlam przenika w stopniu nie
dostatecznym w spodek z powodu szybkiego two
rzenia się nieprzepuszczalnej skorupy. Można uni
knąć powyższej trudności w sposób następujący: 
masa połamanego węgla odkrywa się szybikiem 
około 3 m głębokim i krótkim chodniczkiem. Rura 
o 60 mm średnicy schodzi do szybika i przenika 
w mającą być zaszlamowaną masę połamanego 
węgla (rys. 6). Chodniczek i szybik podsadza się 
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gliną mocno ubitą*), a następnie zaczynają szlamo- ' Co mogłoby być zajmującem do zaznaczenia, 
wanie. Udało się nam przynajmniej w ten sposób I to tylko skuteczność tego nadzwyczaj prostego 
częściowo zabezpieczyć górną część pierwszej i szybkiego sposobu, nie wymagającego żadnych 
warstwy dolnego piętra, gdzie rozpoczęliśmy robo- J specjalnych przyrządów i mogącego znaleźć zasto
ty przygotowawcze. Szlam zaczął wychodzić na sowanie we wszystkich wypadkach. 
chodniki na poziomie ujścia chodnika. . Wszystkie zaognione kopalnie powinny pos1a-

Jest to szlam~wanie za~obiegające,_ kt?re moż- 1 da~ ~sobne przewody szlamunkowe tak, jak posia
na. było ~ast?s.o~ac wy.~ączme tylko dz1ęk1 znacz- daJą JUŻ przewody wodne*). 
neJ wyda1nosc1 mstalac11. Gdy zastosowaliśmy powyższy sposób po raz 

Stosujemy również szlamowanie zapobiegają- I pierwszy, znajdowaliśmy się w położeniu bez wyj
ce na poziomie chodników przygotowawczych oraz ścia, wypróbowaliśmy wszystkie środki i nie mo
powyżej ich, przecinających węgiel połamany, cie- I gliśmy zahamować rozprzestrzeniania się ognia, któ
pły, a nawet i zwapniały**) co spotyka się dość ry zagrażał nawet istnieniu kopalni. Chwyciliśmy 
często. sic; tej ostatniej deski ratunku nie bez pewnej dozy 

Moglibyśmy dać cały szereg przykładów po- sceptycyzmu, gdyż zdawała się nam zbyt prostą. 
Żarów, traktowanych sposobem powyższym i opa- Obecnie jesteśmy przekonani, iż żaden pozar 
nowywanych zawsze bardzo szybko, lecz wykaz na dole nie będzie mógł długo opierać się, będąc 
t~n poszczególnych wypadków napewno nie będzie 1 traktowanym wyżej opisanym sposobem. 
ciekawym. Cabane 

*) Nie piaskiem, aby uniemożliwić wydobywanie sic; 1 
•ziarnu przez szy bik. (Przyp. tłum.). 

**) Wc;gie) zwapniały na tyc h kopalniach zapala sic; pre; *) Zamułkowe 
dzej niż inny (np. przy uskokac h). (Przyp. tłum.). tłum.). 

tłum. Feliks Zalewski. 

z powietrzem zgęszezonem. (Przyp. 

Ślady epoki lodowej w zagłębiu Dąbrowskiem. 
W epoce lodowej posuwające się z północy poszarpana płyta wapienia muszlowego systemu 

lodowce w miarę zbliżania się ku południowi zani- tryasowego, z pod której wyłaniają się bardziej ni
kały. W Polsce oparły się one o Karpaty, o czem zmne obszary skał systemu węglowego. Upad 
świadczą spotykane na zboczu północnem tych gór warstw wapienia jest zaledwie kilkostopniowy w 
głazy narzutowe pochodzenia północnego na po- kierunku północno-wschodnim; są odsłonienia o uła
ziomie około 400 metrów nad poziomem morza. wiceniu zupełnie poziomem tak, że trudno mówić 
Gdy jednak, powierzchnia Polski północnej jest cał- o stronie czołowej góry, a jednak wzgórza odosob
kowicie utworem lodowcowym, to na wyżynie Ma- 1 nione lub wznose:ące się ponad płytę wapienną, jak 
łopolskiej i Śląskiej śladów obecności lodowca trze- góra Gołonoska, Będzińska, Grodziecka i wiele 
ba się doszukiwać, a pracę tę utrudniają wychody mniejszych, mają wszystkie zbocze północno-za
na powierzchnię skał starszych. Epoka lodowa chodnie strome i obnażone, gdy przeciwne jest 
przyczyniła się do wypełniania dolin rzek Przem- wydłużone o spadku łagodnym i najczęściej przy
szy Białej i Czarnej i ich dorzecza wielką ilością I kryte napływem, stanowiąc jakby stronę „cieniową" 
piasków (piaski olkuskie, szczakowskie, ząbkowic- góry. Czy to nie stało się działaniem lodowca, spły-
kie), ale trudno będzie nauce rozstrzygnąć, jeżeli ' wającego ku zagłębiu doliną Odry? · 
będzie jej na tern zależało, czy piaski te są wy- Śladami niewątpliwej obecności lodowca w za
tworem wietrzenia skał miejscowych, czy też przy- głębiu Dąbrowskiem są spotykane miejscami reszt
wlokły je tu lodowce; obecnie rozstrzyga się to po- ki moreny lodowcowej z głazami narzutowymi, jak 
lowicznie. Długo istniał spór o to, czy lodowiec 'łgranit i piaskowce pochodzenia obcego. Nikle reszt
przekroczył pasmo Łysogórskie na przestrzał od I ki tych osadów spotykać można na wysokości do 
góry Łysej do Łysicy, czy też sterczało ono wśród 380 metrów nad poziomem morza, naprzykład 
otoczenia lodowego. Więcej szczegółowe badania w okolicy Łośnia i Trzebiesławic. Do resztek mo
wskazują na przekraczanie tego pasma przez !odo- reny, zaznaczającej się bardziej charakterystycznie, 
wiec. Badanie opiera się na odszukaniu na szczy- należy pagórek stożkowy w lesie Rogoźnickim, 
cie pasma i na jego zboczu południowem okazów między wsiami Wojkowice i Żychcice, oraz trzy 
skały niewątpliwie pochodzenia północnego. pagórki stożkoy.re, położone ~a południe od wsi 

Trudno dzisiaj ocenić, jak czynny lodowiec Grudków. Wzgórza te złożone są ze żwiru, głazów, 
brał udział w ukształtowaniu powierzchni okolic o skał krystalicznych (granit gnejs) i otoczaków oraz 
krajobrazie nieco górskim, złożonych ze skał star- odłamków miejscowego wapnia muszlowego. W 
szych. Krajobraz zagłębia Dąbrowskiego urozmaica Grudkowie stożki te spoczywają na łupkach wę-
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glowych, a pasmo wapienia jest oddalone na pół- j Na uwagę zasługuje zjawisko geologiczne po
noc o 3 kilometry. Są to osady moreny dennej, między wsią Zagórzem a Porąbką. Zalegający tu 
wykazujące niszczycielską działalność lodowca na wapień muszlowy posiada zbocze północne bar
pasmo tryasu, zamykające zagłębie Dąbrowskie dziej strome, obnażone do karbonu, o znacznem 
od północy. Większym również osadem lodowca- pochyleniu warstw ku północy, a odosobniony pa
wym jest pas żwirów i piasków z głazami narzu- górek tego wapienia, ocalały od denudacji, położo
towymi, zalegający na płaszczyźnie nizinnej (-f-280 j ny na wschodniej stronie wykopu kolejowego linji 
m) osadów systemu węglowego, ciągnący się od Staszyc-Klimontów, posiada upad ku północnemu 
cmentarza nowego w Dąbrowie Górniczej przez wschodowi, dochodzący do 20% pomimo, że wapień 
Grabocin ku stacji Granica. Na tej przestrzeni osad w tej okolicy jest uławicony prawie poziomo. Na
lodowcowy zalega płatami. Przy wydobywaniu pias- tomiast o I O metrów niżej, w przekopie lc.olejo
ku na zamulanie dla kopalni Kazimierz spotyka I wym, widoczne są łupki systemu węglowego o uła
się znaczna ilość głazów granitowych. Przy cmen- wiceniu poziomem, gdyż tu właśnie przypada oś 
tarzu dąbrowskim osad lodowcowy jest zmieszany znanej synklinali osadów systemu węglowego w za
z wytworem wietrzenia skały miejscowej, z gliną głębiu Dąbrowskiem. Na północ od tego pagórka 
i piaskiem; w lesie granickim piaski z głazami na- wapienia przy drodze obok kapliczki leżą trzy gła· 
rzutowymi wypełniają wgłębienia w łupkach wę- zy granitowe półmetrowej średnicy każdy; są to 
glowych do kilku metrów. Na wschodzie zagłębia największe głazy narzutowe, jakie w zagłębiu Dą
Dąbrowskiego poza doliną Białej Przemszy gła- browskiem spotkałem. Przekop kolejowy wykazuje 
zów narzutowych nie spotykałem. Również na wy- wgniecenie osadów lodowcowych w gliny piaskow
Żynie Olkuskiej pasma Krakowsko-Wieluńskiego ca pstrego, lepiej to jeszcze wykazuje odkrywka 
głazu granitowego nie zdarzyło mi się znaleźć, na- żwirowiska obok wioski Rabki, gdzie osad lodow
tomiast spotykałem wielkie nieraz głazy piaskow· , cowy jest zmieszany z osadem piaskowca pstrego. 
cowe (Kąpiołki, Jerzmanowice i t .d.), które uważam Zatem działalność lodowca jest tu widoczna. 
za pozostałość po zdenudowanych osadach syste
mu kredowego. 

Z określaniem osadów epoki lodowej w za
głębiu Dąbrowskiem należy być bardzo ostrożnym 
z tego względu, że mamy tu wiele pagórków zwi
rowych, należących geologicznie do tryasu dolnego, 
t. j. piaskowca pstrego; szczególniej utwór ten wy- I 
stępuje w okolicach Strzemieszyc i Sławkowa. 
Tylko na podstawie znajdowania w takich zwiro
wiskach i to w znaczniejszej ilości odłamków skał 
krystalistycznych można je zaliczyć do diluvium. 

Ponieważ sfałdowania mie1scowe na po
wierzchni osadów trzeciorzędowych przypisywane są 
w wielu wypadkach naporowi lodowca, przeto i w 
tern zjawisku łatwiej jest wyjaśniać je naporem lo
dowca na północne zbocze tryasu i wyprowadzenie 
go pod tym naporem z położenia prawie poziome· 
go w znaczniej strome, aniżeli wytłumaczyć je teo
rią tektoniczną o tak powierzchownem działaniu. 

Piotr Prze3mycki. 
• 

Złoże ropy naftowej w Groźnym (Kaukaz północny). 

Rys g eo I ogi cz ny. Złoże ropy naftowej 
w Grożnym zalega w formacji trzeciorzędnej w mio
cenie. Złoże zalega pokładowa, to jest pokłady 
piasku przesycone są ropą. Takich pokładów pias
ku, przesyconego ropą, jest dwadzieścia, grubości 
od I do 6 metrów. Z tych dwudziestu pokładów 
sześć jest równomiernie i obficie przesyconych ro

Poziom 1-y 
2-i 
3-i 
4-y 

posiada 5 pokładów 
4 
5 
6 

(najbogatszy). 

Wskutek charakteru petrograficznego glin po
kłady naftonośne są pofałdowane antyklinalnie. 

pą, reszta jest przesycona nierównomiernie i na p 0 c h 0 dz en i e zł 0 ż a. Według teorji Men· 
ogół zawiera mniej ropy naftowej. Odległość mię- delejewa w pobliżu łańcuchów górskich, zawdzię
dzy pokładami naftonośnymi jest rozmaita, od kil- czając silnym procesom tektonicznym, potworzyły się 
kunastu do osiemdziesięciu metrów. Pod pokłada· I głębokie szczeliny, po których z głębin ziemi wy
roi naftonośnymi znajduje się formacja kredowa. dobywały się związki żelaza z węglanem w stanie 
Pokłady r_iafty zal~ga~ą poś.ró~ glin z przero~tami gazowym lub płynnym. Te masy gazowe lub płyn
marg.lu, p~askowco~ i wapieni. Nad pokładami i:af- ne, spotykając na swej drodze wody podziemne, 
~~nosn~?1~ w.ystępuJą gazy węglowodorowe 0 wiei- 1 jako to źródła, jeziora i t.p„ rozkładały się, czyli 

iem cismemu. I odbywały się reakcje chemiczne oraz połączenia 
Pokłady nafty w Groźnym podzielone są na mechaniczne i tym sposobem powstały węglowo

cztery poziomy. Ogólna grubość pokładów ropy I dozy z domieszką piasku i siarki ogólnego symbo-
wynosi 180 metrów. lu chemicznego Cn Hm+ Si+ S. 
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Wielu geologów przeczy tej teorJI 1 utrzymu- l nym. Na drągtł udarowym znajdują się tak zwane 
je, że ropa naftowa jest wytworem metamorfizowa- latarnie dla nadania otworowi kieru.nku pionowego. 
nych ciał organicznych (ryb i t. p.). Takiego po- · Dłuto połączone jest najprzód z rozszerzaczem, 
glądu na pochodzenie ropy naftowej był również następnie z drągiem udarowym, a ten ostatni do
geolog szwajcarski dr. Arthur Emi, który badał zło- piero z liną. 
że w Groźnym i z którym wiele rozmawiałem w Oprawianie dłuta dokonuje się raz na dobę 
tej kwestji. przed wierceniem, jeżeli wiercenie odbywa się w 

Jak jedna tak i druga teoria ma jednak swoje skałach mniej twardych, i raz na tydzień, jeżeli od
strony dodatnie i ujemne. Za teorią Mendelejewa bywa się w skałach więcej twardych. 
przemaw1aJą olbrzymie przestrzenie, na których Wobec tego, że w Groźnym skały i pokłady 
znajdują się olbrzymie pokłady ropy naftowej, wiei- są naogół miękkie, można jednem dłutem wiercić 
ka ilość ropy w nich zawarta oraz to, że prawie czas dłuższy. 
wszędzie ropa naftowa znajduje się w pobliżu gór, Jeżeli wiercenie odbywa się w skałach m1ek
to jest w tych właśnie miejscach, gdzie procesy kich, wówczas lina stalowa służy trzy, cztery mie
tektoniczne działały z olbrzymią energją; rzeczy- siące, a później zaczyna pękać i trzeba ją napra
wiście, złoża nafty w Borysławiu , Rumunji, Arne- wiać i lutować. Szybkość wiercenia bywa rozmaita, 
ryce i na Kaukazie znajdują się w pobliżu gór, w co zależy od skał i pokładów, w jakich wiercony 
kraju Zakaspijskim tylko znajdują się one zdała od jest otwór, jaka głębokość otworu; naogół szybkość 
gór, lecz tam też pokłady ropy są silnie pofałdo- ta wynosi od 3 m do l m na dobę. Z pogłębia
wane, co dowodzi, że w ubiegłych epokach geolo- niem się otworu szybkość wiercenia zmniejsza się. 
gicznych były tam góry, które zniknęły z czasem Jeżeli na otworze spotykają się piaski mokre, wów
wskutek denudacji i wietrzenia. czas czyszczenie otworu odbywa się co 3- 4 godzi-

Elektryczność ziemska o niesłychanie wielkiem ny. Gdy otworem zbliżają się do pokładu nafto
napięciu i natężeniu rzuca nowe światło na pocho- nośnego, co można sądzić po otrzymywanych z czy
dzenie złóż rozmaitych rud, minerałów i t. d. szczenia otworu glinach, marglu i piaskowcu, wów-

s p osób wyd o b y w a n i a ropy. Ropę naf- czas należy pogłębiać otwór badawczy o średnicy 
tową w Groźnym wydobywają obecnie otworami mmeJszej niż otwór zaczęty. Taki otwór badaw
wiertniczymi o średnicy 62 cm najmniej, średnica czy należy zaczynać mniej więcej na odległości 40 
otworu zależną jest od jego głębokości. Największa - 80 m od pokładu naftonośnego. Gdy otwór ba- • 
dotychczas głębokość otworu wiertniczego w Groż- dawczy wskaże pokład naftonośny, wówczas należy 
nym wynosi 1384 m. Do pogłębienia otworu stosu- zaraz zastosować sposoby zapobiegające zalaniu wo-
je się wiercenie udarowe za pomocą lin stalowych dą; otwór zabudowywują wówczas rurami amerykań-
o średnicy od 2,08 cm do 3 cm. Wiercenie zaczyna- skiemi, a przestrzeń między rurami i ścianami otwo-
ją nie z powierzchni, lecz najprzód pogłębiają szy- ru należy zapełnić tłustą czystą gliną, a jeżeli jej 
bik 4,5 m i takiejże szerokości w świetle a nastę- niema, należy zalać cementem. 
pnie ze spodka tego szybika pogłębiają drugi szy- Przy wierceniu zdarzają się następujące wy
bik 1,42 m i tejże szerokości. Szybiki te zabudo- padki: pęknięcie liny, złamanie się dłuta, skrzy'Yie
wywują ramami drewnianemi, rama na ramie. nie pionu otworu, zalanie otworu wodą, tak że nie
Wiercenie zaczynają nie z samej powie rzchni, lecz raz taki otwór trzeba zarzucić i zacząć nowy, co 
ze spodka samego szybika przedewszystkiem dla naturalnie pociąga za sobą niepotrzebne znaczne 
lepszego i dogodnie jszego obsadzenia rur żelaz- wydatki. Budynek nad otworem stosuje się drew
nych, któremi budują otwór, a następnie dla spraw- niany typu amerykańskiego wysokości 25 m. 
dzenia pionowości otworu. Otwory zabudowywują Wytryski ropy wydobywają się z otwo
żełaznemi rurami kle panemi, grubości 0,5 cm a dłu- row z siłą 2 I · atmosfer, czyli około 305 fun
gości od 1,5 m; rury ·te łączą zapomocą muf. Rury tów i więcej nieraz po kilka miesięcy bez przerwy, 
te spuszczone są do otworu swobodnie, dzięki dając na dobę setki tysięcy pudów ropy. Z otwo
swoJemu c1ęzarowi; ponieważ między ściankami rów wydzielają się również gazy węglowodorowe 
otworu a danemi rurami jest wolna przestrzeń 0,50 lekko zapalne, tak że należy zachowywać wielkie 
cm- 2 cm. Jeżeli w otworze trafiają się piaski nie- 1 ostrożności, gdyż o poż~r bardzo łatwo. 
spójne, które obsypując się, powodują przeszkodę Z ap asy. Zapas ropy naftowej na tak zwanych 
w opuszczaniu się swobodnem rur, wówczas na- starych przemysłach Groźnieński ch wynosi najmniej 
leży spuszczane do otworu rury naciskać z góry 4 430 tysięcy miljonów pudów; wydobyto od r. 
„domkratem". Na linie stalowej zawieszone jest 1893-go do r. 1916-go włącznie 972 724 616 pudów. 
dłuto; długość dłuta jest rozmaita: od 0,30 m do J R?cz~e wydobycie wynosi z górą 80 miljonów pu-
1,25 m, a waga wynosi od 20 do 200 funtów. Dłu- dow 1 stale wzrasta. 
ta wykonane są ze stali, a ostrze pod kątem 50°- D ostaw a ropy do mi as ta. Otwory wiert-
600; dłuto połączone jest zapomocą gwintu z tak 1 nicze są oddalone od miasta o dziesięć i więcej 
zwanym rozszerzaczem. Dłuto wraz z rozszerzaczem wiorst i ropa dostarczana jest do fabryk, znajdują
połączone jest z drągiem udarowym żelaznym dłu- cych się w mieście, zapomocą rurociągów. W po
gości 7 m, a w przekroju poprzecznym czworokąt- bliżu otworu wiertniczego przygotowywują zbiorni· 

' 
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ki na powierzchni na kilkaset tysięcy pudów ropy; 
z otworu ropa płynie kanałem do zbiornika a stąd 
rurami, zakopanemi w ziemi na 2- 1 ~ m; pompy 
pompują ropę do fabryk. 

Pr ze twory. W fabrykach ropa nagrzewa 
się w olbrzymich kotłach i najprzód wydzielają się 
części lżejsze-benzynę, ligroinę i t. d., a następnie 
naftę. Wyrabia się również wazelina, lecz w wyra
bianiu smarów nie udało się dotychczas osiągnąć 
wyników pomyślnych, ponieważ ropa naftowa w 
Groźnym jest ciężka, parafinowa. W tym kierunku 

francuskie, belgijskie i rosyjskie. Oprócz przedsię
biorstw w Groźnym, położonych na wschód od 
miasta, w ostatnich latach przed wojną powstały 
nowe przedsiębiorstwa, położone na zachód od 
miasta w odlegfości 5 wiorst. 

Ludność tubylcza, mianowicie plemię czeczeń
ców, zamieszkuje obecnie w okolicach Groźnego 
w aułach, a ziemia ta, na której eksploatują ropę, 
należy obecnie do wojska T erskiego czyli do ko
zaków T erskich i nazywa się obwodem T erskim, 
stolicą którego jest Władykaukaz. 

jednak prowadzone są dalsze próby i badania, co Złoża ropy naftowej w Groźnym są bardzo 
wreszcie musi dać wyniki dodatnie. W kotłach na bogate i rokują wielką przyszłość. 
dnie pozostaje się gęsta ciecz zwana mazutem, któ- Ropa naftowa spotyka się nietylko w okoli
rym opalają paleniska parowozów na kolejach że- cach Grożnego, lecz również w wielu innych miej
laznych. scach obwodu T erskiego. W wielu wąwozach ropa 

Wiadomości o g ó 1 n e. Przy otworach sto- sączy się po szczelinach i wypływa na powierzch
sowane są silniki parowe, nafto-motory, elektryczne, nię, ale trzeba być ostrożnym i należy dobrze zba
spożytkowywują się również gazy węglowodozowe do dać teren, zanim przystąpi się do założenia otwo
opalania kotłów parowych. Często zdarzają się po- ru wiertniczego, jakkolwiek bowiem w danem miej
Żary tryskającej ropy, tak że miljony pudów ropy scu pokazuje się ropa, to jednak złoże macierzyste 
spala się; wybuchają również gazy węglowodoro- I znajdować się może daleko i na znacznej głęboko
we. Pożar gaszą mokrym piaskiem, wyrzucanym ze I ści. Trzeba dobrze zbadać okolicę pod względem 
specjalnych pomp. Paląca się ropa pociąga za so- geologicznym, badać studnie, wychodnie skał, ich 
bą olbrzymie straty i grozi wielkiem niebezpie- upad, rozciągłość, _właściwości mineralogiczne i pe
czeństwem nawet dla dalej znajdujących się bu- trograficzne, szczeliny w skałach i t. p. Wogóle przy 
dynków. poszukiwaniach oprócz teorji i praktyki należy po

W Baku pokłady naftonośne zalegają pomię
dzy twardszemi skałami i sposób wiercenia jest 
więcej odmienny. Natomiast ropa w Baku jest lżej
sza i wyrabiają z niej smary dobrych gatunków, 
a zwłaszcza słynna pod tym względem jest w Ba
ku firma Szybajewa. W Groźnym eksploatują ropę 
naftową wielkie towarzystwa akcyjne angielskie, 

siadać pewnego rodzaju instynkt geologa poszuki-
wa cza. 

Niektóre plemiona Kaukazu północnego z da
wien dawna biły s tudnie i czerpały na swój użytek 
ropę. 

Czesław Wrzesiński-sztygar. 

Komisja dla dokonywania badań lekarskich robotników, 
uległych wypadkom nieszczęśliwym. 

W dniu 15-ym maja r. 1920-go upłynął jede- lekarskie, które czynności swe w myśl regulaminu 
nastoletni okres ( 1909- 1920) istnienia instytucji, J załatwiają w ten sposób, że robotnik, który uległ 
powołanej do życia pod nazwą „Komisja dla doko- wypadkowi nieszczęśliwemu, badany jest przez ko
nywania badań lekarskich robotników, uległych wy- misję w składzie trzech obcych mu lekarzy, z któ
padkom nieszczęśliwym". rych jeden w myśl prawa jest lekarzem urzędowym. 

Do chwili rozpoczęcia działalności przez wspo- Komisja posiada swoje biuro, utrzymywane z opłat, 
mnianą Komisję stopień zmniejszenia się zdolności uiszczanych przez zakłady przemysłowe za podda
do pracy u robotników, którzy ulegli wypadkom wanych badaniu robotników. Sprawami komisji od 
nieszczęśliwym, określali lekarze danych przedsię- początku jej istnienia kieruje bezinteresownie p . 
biorstw, w orzeczeniach których robotnicy zazwy- Każimierz Srokowski. 
czaj podejrzewali dążenie do działania na korzyść Zasady regulaminu od początku istnienia ko
przedsiębiorstw, w których lekarze zarówno jak i ro- misji lekarskich pozostały bez zmiany, jakkolwiek 
botnicy byli zatrudnieni. niektóre szczegóły regulaminu, dotyczące raczej 

Dla uniknięcia wszelkiego rodzaju podejrzeń działu administracyjnego komisji, co pewien czas 
i dla bezstronnego traktowania tak ważnych spraw I poddawano rewizji i zmieniano. 
w dziedzinie odpowiedzialności pracodawców za W chwili obecnej komisje lekarskie w czynno
wypadki nieszczęśliwe powołano do życia komisje ściach swych kierują się następującym regulaminem: 
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§ I. W celu dokonywania na żądanie praco- I woływany do udziału w posiedzeniach komisji. Je
dawców badań lekarskich uległych wypadkom nic- żeli lekarz w terminie właściwym zawiadomi biuro 
szczęśliwym robotników dla oceny stopnia ich niez- komisji o tern, że udziału w posiedzeniu komisji 
dolności do pracy tworzą się w :zagłębiu Dąbrow- wziąć nie może, wówczas biuro komisji powinno za
skiem komisje lekarskie. Rzeczone komisje mają pewnić sobie udział w komisji innego lekarza. W 
rówmez prawo badać robotników na ich żądanie razie wyjazdu na urlop lekarze obowiązani są za
i na ich koszt, o ile zarząd danego zakładu prze- wiadamiać o tern biuro komisji jak również 1 o po
mysłowego prześle do biura komisji świadectwo i wroc1e z urlopu. 
dokumenty (§ 8 p.l.). § 6. Komisja lekarska, dokonująca badań, 

§ 2. Czynnościami komisji lekarskich zarzą- składa się z trzech lekarzy, powołanych z przyto
dza osoba, powoływana w tym celu corocznie przez czonej w § 3 listy, oraz w razie potrzeby z odpo
zebranie przedstawicieli zakładów, kierujących swo- wiednich lekarzy specjalistów. W składzie poszcze
ich robotników do komisji lekarskich. Za kierują- gólnych komisji powinien znajdować się nie wię
cego swoich robotników do komisji lekarskich uwa- cej niż jeden lekarz specjalista chorób wewnętrz
ża się taki zakład przemysłowy, który w przeciągu , nych; pozostali dwaj powinni być lekarze chirurdzy 
roku ubiegłego skierował do komisji przynajmmeJ lub mający w tej specjalności praktykę. Uchwały 
jednego robotnika. zapadają na posiedzeniu komisji większością gło-

§ 3. Towarzystwo Lekarskie w zagłębiu Dą- sów. Oprócz tego w posiedzeniach komisji biorą 
browskiem układa corocznie listę tych lekarzy w udział bez prawa głosu decydującego lub przynaj
zagłębiu Dąbrowskiem, którzy mają być powoływa- mniej na dwa dni przed posiedzeniem komisji przy
ni do składu komisji lekarskich, z wymienieniem syłają do biura komisji szczegółowe wyjaśnienia 
specjalności każdego lekarza i przysyła tę listę do p1smienne, dotyczące danego wypadku, lekarze, 
biura komisji, które komunikuje rzeczoną listę za- którzy leczyli robotników, badanych na danem ze
rządom tych zakładów przemysłowych, które kieru- braniu komisji. Sekretarz biura komisji bierze udział 
ją swoich robotników do komisji lekarskich. Leka- w posiedzeniach komisji i prowadzi akta. W posie
rze, wymienieni na liście wspomnianej, nie mogą dzeniach komisji mogą brać udział w celu dawania 
należeć do żadnych innych komisji prywatnych przy potrzebnych wyjaśnień bez prawa głosu decydują
zakładach przemysłowych, tworzonych w podobnym cego: I) przedstawiciele urzędu górniczego i inspek
celu w zagłębiu Dąbrowskiem. cji pracy, 2) delegowani przedstawiciele tych ko-

§ 4. Osoba, powołana do zarządzania czyn- 1 palń i zakładów przemysłowych, których robotnicy 
nościami komisji lekarskich, zawiaduje biurem i są badani. 
mianuje sekretarza do prowadzenia wszelkich czyn- § 7. Dokonywane przez komisje badania od
ności biurowych (korespondencji, rachunkowości, bywają się w jednym ze szpitali albo odpowiednio 
statystyki i t.p.), dokonuje wyboru lekarzy do po- urządzonych ambulatorjów; w tym celu biuro komi
szczególnych posiedzeń komisji z przytoczonej w sji wchodzi w porozumienie z zarządem powiato
§ 3-im listy oraz wyznacza terminy i miejsce do- wej kasy chorych i układa listę szpitali i ambula
konywania badań lekarskich poszczególnych robot- torjów, w których badania mogą być dokonywane. 
ników. § 8. Zarząd zakładu przemysłowego, który 

~ S. O dniu i miejscu posiedzenia komisji życzy sobie poddać robotnika badaniu w komisji 
lekarskiej w celu dokonania badań osoba, powoła- lekarskiej, przysyła do biura komisji: I) akta, do
na do zarządzania czynnościami komisji lekarskich, tyczące danego wypadku nieszczęśliwego (protokó
zawiadamia właściwych lekarzy przynajmniej na I O ły, świadectwa lekarskie, karty ambulatoryjne, szpi
dni przed posiedzeniem komisji i każdy lekarz talne i t. p.); 2) przypadającą za dokonanie bada
przynajmniej na S dni przed terminem posiedzenia nia należność w wysokości 85 marek lub kwit z 
obowiązany jest zawiadomić biuro komisji, czy weź- wpłacenia pomienionej należności do tej instytucji 
mie udział w posiedzeniu komisji lub nie. W razie bankowej, w której biuro komisji ma otwarty ra
nieotrzymania od lekarza odpowiedzi biuro komisji ' chunek. 
ma prawo uważać, że lekarz weźmie udział w po- § 9. Po otrzymaniu wymienionych w § 8 do
siedzeniu komisji. Lekarz, któremu w ostatniej kumentów biuro komisji możliwie wcześnie wyzna
chwili przeszkody nieprzewidziane nie pozwolą cza termin i miejsce badania i oprócz lekarzy (§ 6) 
wziąć udziału w posiedzeniu komisji, powinien sam zawiadamia o tern najpóźniej na I O dni przed ter
postarać się o odpowiednie zastępstwo i zawiado- minem posiedzenia komisji: I) urząd;górniczy i wła
mić o tern biuro komisji przed terminem posiecłze- ściwych inspektorów pracy, 2) zarządy zakładów 
nia komisji. Lekarz, który tego nie dokona i które- przemysłowych, których robotnicy mają być badani 
go powodów niestawienia się do komisji biuro ko- (robotników zawiadamiają pracodawcy), 3) zarząd 
misji nie uzna za dostateczne, ponosi wszelkie powiatowej kasy chorych, 4) lekarza tego szpitala· 
koszta, na jakie skutkiem jego uchybienia narażone lub ambulatorium, w którym badanie ma być do
były odnośne zakłady przemysłowe oraz biuro ko- konane. 
misji; w razie powtórnego uchybienia lekarz pono- § I O. 
si również koszta powyższe i może być już niepo· ro komisji 

Po dokonaniu badania lekarskiego biu
zwraca najpóźniej w prz~ciągu S dni do 
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zarządu zakładu przemysłowego: I) otr~ymane od I utrzymanie biura, koszta podróży sekretarza biura, 
pomienionego zakładu akta, dotyczące wypadku wydatki biurowe i pocztowe i t. p.) pokrywane są 
nieszczęśliwego, 2) zapadłe większością głosów I z przypadających od pracowników za dokonane ba
orzeczenie 1wmisji, podpisane przez wszystkich jej dania opłat. Każdy lekarz, biorący udział w posie
członków. dzeniu komisji, ma zapewnione każdorazowe hono-

§ 1 I. W razie niestawienia się robotnika do rarjum w wysokości przynajmniej 120 marek. 
komisji na oznaczony termin, wówczas, o ile skut- § 14. Po upływie każdego roku kalendarzo
kiem tego przypadające za dokonane badania opłaty wego biuro komisji układa szczegółowe sprawoz
nie wystarczą na pokrycie zapewnionego każdemu danie z działalności komisji lekarskich oraz wykaz 
lekarzowi honorarjum lekarskiego oraz innych kosz- wpływów i wydatków za rok ubiegły i rozsyła za
tów (§ 13), niedobór pokrywa się z opłat tych za- rządom tych zakładów przemysłowych, które w ro
kładów przemysłowych, których robotnicy nie sta- ku ubiegłym kierowały swoich robotników do lco
wili się. Akta, dotyczące danego wypadku niesz!=zę- misji dla dokonywania badań. 
śliwego, pozostają w biurze komisji do czasu za- § 15. Biuro komisji prowadzi szczegółowe li
żądania zwrotu ich przez zarząd właściwego zakła- sty robotników, badanych w komisjach, zbiera wszel
du przemysłowego. kie dane statystyczne, dotyczące wypadków niesz-

§ 12. W razie wypadków, wymagających ba- częśliwych w zakładach przemysłowych, i rozsyła 
dań lub obserwacji specjalnych, komisja może za- listy robotników, którzy ulegli wypadkom nieszczę
proponować zarządowi zakładu przemysłowego na śliwym, wraz z podaniem stopnia uszkodzenia za
jego koszt: 1) wyznaczenia ponownego badania z rządom tych zakładów przemysłowych, które kieru
udziałem odpowiedniego specjalisty, 2) wysłanie ro- ją swych robotników do komisji. Pomienione zarzą
botnika do odpowiedniego zakładu na obserwację. dy otrzymywać mogą w biurze komisji wszelkie 

§ 13. Koszta dokonywania badań lekarskich potrzebne im dane i wyjaśnienia, dotyczące wy
(honorarjum każdego z trzech lekarzy w wysokości padków nieszczęśliwych z robotnikami . 
20 marcie za każdego robotnika, wynagrodzenie § 16. O użyciu oszczędności, jakie mogą po
osoby, zarządzającej sprawami komisji, w wysokoś- wstać po pokryciu kosztów dokonywania badań le
ci 5 marek od każdego zbadanego robotnika, wy- karskich i utrzymania biura, postanawia zebranie 
nagrodzenie sekretarza biura komisji w wysokości przedstawicieli zakładów przemysłowych, które kic-
15 marek od każdego zbadanego robotnika oraz rują swoich robotników do komisji. 

Sprawozdanie z działalności komisji dla dokonywania badań lekarskich 
robotników, uległych wypadkom nieszczęśliwym za r. 1914, 1915, 

1916, 1917, 1918 i 1919-ty. 

Komisje lelcarskie dla dokonywania badań le- 80 
karslcich robotników, uległych wypadkom nieszczę- 2 
śliwym, odbyły w okresie sprawozdawczym 67 po- 66 
siedzeń, na których zostało zbadanych I O 17 robot- 3 
ników*). 2 

Liczba robotników, którym przyznany został 6 
procent zmniejszenia się zdolności do pracy wyno- I O 
siła: i 36 
21 O robotników po 0°0 I robotników po 23% I l O 
34 2·1i 32 25i 3 
30 3°0 1 26i 
6 4'~ 29 30°0 

131 5°0 16 35i 
3 

4 6(\i 26 40~. 3 

2 7'~ 5 45~, 

robotników po 15'~ 
18':, 
20· ~. 
8500 

3 robotników po 70lli 
6 " 75% 
5 " 80% 

.„ 

90~, 
" 100·~ 

skierowano do okulisty 
„ dalszej kuracji 

czasowo nie przyznano procentu 
zmniejszenia się zdolności do pracy 
skierowano do prześwietlenia pro
mieniami Roentgena, 
skierowano do operacji, 
skierowano do specjalisty chorób 
nerwowych. 

35 „ 8% 33 50°0 
141 10·~ 2 55°0 

11 „ 12~ 18 60?0 
3 14~) (' 65t 

*) Do r. 19 14 ogółem zbadano 1032 robotników. 

Z liczby powyższej robotników, którym przy
znany został procent zmniejszenia się zdolności do 
pracy, 171 robotnikom przyznany został procent 
zmniejszenia się zdolności do pracy czasowo mia
nowicie: 1 robotnikowi na 2 miesiące, 1 robotniko
wi na 3 miesiące, 61 robotnikom na pół roku, 107 
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robotnilrnm na rok, I robotnikowi na 2 lata, po Kopalnia Stanisław 
upływie którego to czasu mają stawić się do bada- Fr. Jędrzejewski . 
nia powtórnie. 1 Towarzystwo Włodowice 

W k . d d k ... k" P. Lamprecht o res1e sprawoz awczym o om1s11 ierowa- B M 
ły swoich robotników następujące przedsiębiorstwa: I K. .etyter . · . . om1 e mes1ema doraźnej pomo-

" 

215 robotników I cy bezrobotnym . 
164 W. Meyerhold 

Towarzystwo Saturn .. 
Grodzieckie . . 
Francusko-Włoskie . 
Flora . 
Czeladź. . 

109 
99 
70 

Uszkodzenia ciała u I O 17 zbadanych przez ko
mis Je robotników były następujące: 

Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza 
w Sosnowcu . 
Warszawskie . . 
Francusko-Rosyjskie 
Łagisza. . . 
W. Fitzner i K. Gam
per w Sosnowcu 
Wysoka . 
Hrabia Renard . 
W. Fitzner i K. Gam
per w Dąbrowie 
Sosnowieckich ko
palń i zakładów hut
niczych. 

„ Huta Puszkin 
Zakłady Żelazne Milowickie 
Kopalnia Wihelmina . . 
Towarzystwo Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza w Zawierciu 
Towarzystwo Huta Puszkin 
A Deichsel 

51 
49 
44 
28 

27 
25 
21 

15 

11 
li 
11 
8 

7 
5 
5 
5 
4 
3 
3 

Kopalnia Jadwiga II. . 
Administracja Grodziec 
Towarzystwo Alma . 
Steinhagen W ehr i S-ka 
Towarzystwo Klucze . 
Henryk Dietel . . 
Fabryka cementu Łazy 
Towarzystwo Elektryczność 

3 • 

Kopalnia Kamilla . 
Józef w Burkach 
Jarosław 

„ Lilit . 
S. F. Skarbiński . 
P. Sadowski . . . 
T-wo Strem w Strzemieszycach 
Łempicki i S-ka . 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 

Pozostałość z r. 1913-go 
Opłata za badania 
Procenty bankowe 

Razem 

Rub. 

Rub. 

Oczy 
Uszy 
Twarz 
Zęby 
Czaszka 
Nos 

Uszkodzenia 

u 30 robotników 
16 

" 33 
5 

" 45 
4 

głowy. 

= 133 

Obojczyk 
Kręgosłup 

Uszkodzenia tułowia. 

u 36 robotników 

Klatka piersiowa 
I Ruptura 

Boki 
Plecy 
Zebra 
Różne 

32 
17 
2 
2 

22 
17 
15 " = 143 

13,07%. 

14,06%. 

Uszkodzenia kończyn górnych. 

Barki u 
Łopatki 
Ramiona 
Przedramiona „ 
Kiście u rąk i 

palce 

5 robotników 
4 

39 
74 

232 =, 354 

Uszkodzenia kończyn dolnych. 

Biodra 
Kolana 
Golenie 
Stopy i palce 

stóp 
Skrócenia nóg 

1 
Różne 

u 23 robotników 
34 

110 

112 
27 - 306 

81 

34,80%. 

30,09t . 
7,98%. 

Wpływy i wydatki na koszta utrzymania ko
misji lekarskich w okresie sprawozdawczym wynosiły: 

Wpływy: 

157.15 
3 813.65 Mk. 18 050.00 Kor. 14 592.00 

27.91 13.85 2.08 

3 998.71 Mk. 18 063.85 Kor. 14 594.08 

Wyd at ki: 

Honorarja lekarzom za udział w 67 posiedzaniach Mk. 12 876.25 
Honorarjum sekretarza 2 690.00 

Kor. I O 545.00 
2 672.00 

Rub. 2 88 7.50 
„ 57 6,00 
' 
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Usługa na posiedzeniach . . Mk. 
Koszt przejazdów sekretarza na posiedzenia 

68.25 Kor. 
293.55 

48.50 
91.50 
92.00 

Rub. 50.00 

Posłańcy . 
Marki pocztowe . 

32.75 
0.90 

Materjały piśmienne . . . . „ 
Prowizje Bankowi Handlowemu i Przemysłowemu „ 
Zwrócono za niedokonane badania . 

13.85 
35.00 

109.29 
455.00 
48.04 

57.11 
38.50 
37.60 
44.10 

3.23 
20.00 

0.67 Wydatki drobne 0.30 

Razem Mk. 16010.85 Kor.14061.33 Rub. 3 714.71 

Z e s ta w i e n i e. 

Wpływy z pozostałością wynoszą. Rub. 3 998.71 Mk. 18 063.85 Kor. 14 594.08 
Wydatki 3 714.71 16 010.85 14 061.33 

Pozostałość w d. 31 grudnia r. 1919 Rub. 284.00 Mk. 2: 053.00 Kor. 532.75 
Stan majątku Komisji Lekarskiej w dniu 31 Xll r. 1919-go był następujący: 

Stan czynny: 

Fundusz w oddziale w Sosnowcu Banku Han-
dlowego w Warszawie Rub. 284.00 Mk. I 703.00 Kor. 

Fundusz w Banku Krajowym i Przemysłowym 
w Dąbrowie 532.75 

W kasie podręcznej 350.00 
Należności za dokon:ue badania . 10.00 300.00 240.00 

Razem Rub. 294.00 Mk. 2 353.00 Kor. 772.75 

St a n b i er ny. 

Fundusz rozporządzalny Komisji . Rub. 294.00 Mk. 2 353.00 Kor. 772.75 
~~~-=-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Razem Rub. 294.00 Mk. 2 '353.00 Kor. 772.75 

Należności za dokonane badania 1 eka r ski e: 

Towarzystwo Alma Rub. 10.00 
Czeladź Mk. 250.00 

" 
Sosnowieckie Kor. 240.00 

Kopalnia Jadwiga li 50.00 

Razem Rub. 10.00 Mk. 300.00 Kor. 240.00 

Warunki gospodarcze rozwoju przemysłu żelaznego 
w b. Królestwie Polskiem. 

Życie przemysłowe na terenie b. Królestwa 
Polskiego popłynie niezawodnie innem łożyskiem, 
niż dotychczas. W chwili obecnej przepowiadać wa
runki, wśród których nasz przemysł znajdzie się, jest 
sprawą conajmniej przedwczesną, jedynie celowem 
może być rozpatrywanie położenia naszego przemy
slu w zależności od istnienia podstawowych wa
runków jego rozwoju, uniezależnionych od konjuk
tur państwowych, taryfowych, celnych i t. p., to jest 
w zależności od bogactw przyrodzonych i poziomu 
kultury kraju. 

Z tego też punktu widzenia rozpatrzymy wa
runki istnienia przemysłu żelaznego w b. Króle
stwie Polskiem, jako w odrębnej jednostce teryto
rjalnej. 

Przyrodzone warunki istnienia rozwoju w 
danym kraju przemysłu żelaznego określają się 
obecnością materjałów surowych, niezbędnych przy 
wytwarzaniu żelaza. 

Wyrób surowca, podstawowego przedmiotu 
przemysłu żelaznego, wymaga w pierwszym rzędzie 
obecności rudy żelaznej i odpowiedniego paliwa, 
następnie zaś topników i wielu materjałów suro
wych znaczenia pomniejszego. 

Ruda żelazna. 
Wynik ogólny pracy geologicznej o rudach że

laznych*) da się sprowadzić do wniosków następu· 
jących: 

*) Przegląd Górniczo·Hutniczy, r. 1920, Nr. 6, str. l ó l- 172. 
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I) Zapas rud żelaznych w północno-zachod
mei części powiatu Będzińskiego w chwili obecnej 
wynosi około I 50 l OOO tonn. Ruda ta zawiera od 
30°0 do 40 ~ żelaza; średnia analiza lepszych rud tej 
okolicy za pierwszą połowę r. 191 I -go wykazała 
4 I ,8'li żelaza, średnia zaś analiza wogóle tych rud 
nie wyniesie wiele więcej ponad 30':,. 

2) Zapas rud w południowej części powiatu 
Olkuskiego jest niewiadomy. 

3) Zapas rud w południowo-wschodniej stro
nie Krakowsko-Wieluńskiego pasma górskiego wy
nosi od 35 do 711 miljonów tonn. Ruda ta zawiera 
od 25':, do 37'!, żelaza. 

4) Zapas rud darniowych w zachodniej czę
ści Królestwa Polskiego jest niewiadomy. 

5) Zapas rud żelaznych na wyżynie mało
polskiej wszystkich formacji geologicznych, zajmu
jących stosunkowo olbrzymią przestrzeń 3200 kilo
metrów kwadr., jest niemożliwy do obliczenia ze 
względu na niedostateczne zbadanie tego terenu. 
Ruda ta zawiera od 20':, do 45':, żelaza. 

Z powyższego wynika, że z pięciu komplek
sów zalegania rud żelaznych przybliżone obliczenia 
można przeprowadzić tylko dla dwóch stosunkowo 
małych przestrzeni; natomiast większość terenów 
rudonośnych pod względem zapasu minerału jest 
niezbadana i wszelkie obliczenia w tym kierunku 
należy traktować bardzo oględnie. Różni badacze 
do różnych przychodzili wniosków pod względem 
obfitości rud w naszym kraju. Obliczenia te waha
ją się od 2 miliardów do 37 mili a rdów pudów, 
większość jednak obliczeń teoretycznych wykazuje 
kilkanaście miljardów pudów (Hilczyński 15 miliar
dów, Kocowski 14 miljardów i wreszcie Bogdano
wicz 18 miljardów pudów). 

Jeżeli spróbujemy zestawić dostępne dla nas 
cyfry, mianowicie zapas rud w powiecie Będziń
skim oraz w pasmie górs kiem Krakowsko-Wieluń
skiem, wówczas uzyskamy dla cząstki terenów ru-

i. 8. Kr ó 1 es l w o P o 1 s k i e. 

donośnych zapas od 36,5 do 71,5 miljonów tonn 
czyli od 2 do 4 miliardów pudów, można przeto 
przypuszczać, że pozostałe obszerne tereny rudo
nośne mogą zapas tych rud powiększyć do ltilku
nastu miljardów pudów, przypuśćmy do 15 miljar
dów pudów. Zawartość żelaza w tych rudach jest 
różnorodna, lecz naogół nizka; jeżeli przyjmiemy 
Średnią zawartość żelaza w rudzie na 30°0 , mając 
na uwadze niemożliwość zupełnego jej oczyszcza
nia, oraz stratę żelaza w żużlu wielkopiecowym, to 
z obliczenia tego wyniknie, że na terenie Króle
stwa Połskiego posiadamy pod postacią rud około 
4,5 miliarda pudów surowca. Jest to ilość, która 
przy najwyższej wytwórczości przedwojennej surow
ca w Królestwie Polskiem, dosięgającej 25 miljonów 
pudów rocznie, wystarczyłaby nam na przeciąg cza
su około 180 lat. Z jednej strony jednak różnica 
w określeniu zapasu rud na naszym terenie, dalej 
możność sprowadzania rud z krajów obcych, jak 
również i wywóz od nas do innych krajów, wresz
cie wahania pod względem ilości wytwarzanego u nas 
surowca odbierają wszelkie poważniejsze znaczenie 
przytoczonemu powyżej obliczeniu. 

W nowoczesnym ustroju życia przemysłowego 
wytworzyły się tego rodzaju warunki, że żadne z 
państw, wytwarzające poważniejsze ilości żelaza, 
nie korzysta wyłącznie ze swych własnych rud, lecz 
również często w bardzo dużych ilościach z rud, 
przywożonych z krajów obcych. Z reguły powyż
szej należy wyłączyć Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej oraz Rosję, które prawie wyłącznie ko
rzystają ze swych własnych rud. Handel zewnętrz
ny rudą żelazną w krajach, wytwarzających maso
wo żelazo, ma na celu sprowadzanie wysokopro
centowej rudy dla osiągnięcia warunków jak naj
ekonomiczniejszego wyrobu żelaza. 

Wyniki tego dążenia w różnych krajach są 
bardzo ciekawe, mianowicie: 

Dla otrzymania I puda surowca spożyto materjałów surowych: 
rudy, żużli i okruchów surowca w r. 1909-ym 1,988 puda-=50,3'~ wydajności. 

„ „ „ 1910-ym 2,032 = 49,2°0 

2. .$ 1 ą s k Prus k i. 
Dla otrzymania I puda surowca spożyto materjałów surowych: 

rudy żelaznej , manganowej, pirytów oraz obcinków surowcowych w r. 1909 1,98 
" 1910- 1,99 
" 1911 - 2,03 
" 1912- 2,00 
„ 1913- 2,04 

3. S l ą s k A ust r i a ck i. 
Dla otrzymania I puda surowca spożyto materjałów surowych: 

puda=50,5'~ wydajności. 
= 50,3°0 
=49,3 ~ 
=50,0'~ 
- 49,0 li 

rudy żelaznej, pirytów oraz obcinków i odpadków szmelcowych w r. 1913-ym- 1,7 4 puda= 5 7,5'~ wydajności . 
4. Morawy. 
Dla otrzymania I puda surowca spożyto materjałów surowych: 

rudy żelaznej, pirytów oraz obcinków i odpadków szmelcowych w r. 1913-ym- 2,09 puda= 47,8°0 wydajności 

5. Południe Rosji. 
Dla otrzym'ania I puda surowca spożyto materjałów surowych: rudy żelaznej i manganowej oraz 

obcinków i odpadków szmelcowych w r. 1912-ym- 1,83 puda == 55 :, wydajności. 
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6. Niemcy. 
Wydajność rudy żelaznej w r. 1911-ym wynosiła 40,3 ~ żelaza 

1912-ym 41 .. 
" " ł) 

7. Anglj a. 
Wydajność rudy żelaznej w r. 1911-ym wynosiła 45,8 ~ żelaza 

" " 
1912-ym 46 ·~ 

8. Be 1 g ja. 
Wydajność rudy żelaznej w r. 1911-ym wynosiła 39,9~ żelaza 

" 
1912-ym 38,8 :) 

9. Fr a n ej a. 
Wydajność rudy żelaznej w r. 1911-ym wynosiła 34,0'~ żelaza*) 

" " 
1912-ym 41.5'~ 

IO. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 
Wydajność rudy żelaznej w r. 

y 
" " 

Należy przytem zwrócić uwagę na niejednoli
tość obliczeń powyższych; mianowicie dane o wy
dajności żelaza z rudy dla b. Królestwa Polskiego, 
Śląska Pruskiego, Śląska Austrjackiego, Moraw i 
Południa Rosji są zestawione na podstawie danych 
o spożyciu rudy żelaznej, manganowej oraz obcin
ków i odpadków szmelcowych, natomiast oblicze
nie dla Niemiec, Anglji, Belgji, Francji i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej uwzględnia wy
łącznie spożycie rudy żelaznej. Z tego powodu wy
dajność samej rudy żelaznej w krajach pierwszej 
kategorji należy obniżyć w zależności od ilości 
domieszki naogół wysokoprocentowych odpadków 
szmelcowych; w krajach drugiej kategorji również 
należy obniżyć wydajność rudy żelaznej, ponieważ 
na ilości otrzymanego surowca zużyto tam nieza
wodnie nie tylko rudę żelazną lecz także i odpad
ki szmelcowe, których ilości w tych obliczeniach 
.są opuszczone dla braku odpowiednich danych. 

Złoża wysokoprocentowych rud żelaznych w 
dużej ilości znajdują się w niewielu miejscowościach, 
głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ
nej, Szwecji, Rosji, Hiszpanji, Grecji i Algierze; 
poza temi miejscowościami ruda żelazna w innych 
krajach zawiera stosunkowo niewielkie ilości żelaza, 
średnio poniżej 40'~. czyli średnia wydajność rudy 
żelaznej w większości krajów jest niewiele większą 
od wydajności rudy polskiej. Większa natomiast 
ponad średnią wydajność rud, wykazana w zesta
wieniu powyższem, tłumaczy się tą okolicznością, 
że wszystkie bez wyjątku kraje, posiadające u sie
bie tylko ubogą w żelazo rudę, sprowadzają do sie
bie rudę obcą wysokoprocentową, aby osiągnąć naj
ekonomiczniejszy bieg wielkiego pieca zapomocą 
domieszki rud bogatych do swej własnej rudy. W 
tern położeniu znajduje się również b . Królestwo 
Polskie. 

Paliwo. 

Dla wytopienia surowca w wielkim piecu nie
zbędne jest paliwo, mianowicie węgiel drzewny albo 
koks, otrzymywany z węgla kamiennego. Zastoso-

*) Prawdopodobnie wchodzi tu w grę nieobliczona w 
spożyciu różnica zapasów rudy. 

191 1-ym wynosiła 55'~ żelaza 
1912-ym 53·~ 

wanie węgla surowego do procesu wielkopiecowe
go jest wyłączone za wyjątkiem rzadkich wypadków 
odpowiedniego gatunku węgla oraz wyjątkowych pod 
względem składu chemicznego oraz ich własności 
fizycznych rud żelaznych. Do takich wyjątków na
leży Ameryka Północna i Szkocja, gdzie i obecnie 
wytapiają surowiec na surowym węglu kamiennym 
lub na antracycie. W każdym razie trudności wyta
piania surowca na węglu kamiennym są dość zło
żonej natury technicznej, natomiast trudności użycia 
w wielkim piecu antracytu polegają głównie na kru
szeniu się tegoż w wielkim piecu, przyczem wytwa
r~a się miał, utrudniający przejście gazów wewnątrz 
pieca. 

Węgiel drzewny jakkolwiek stanowi doskonałe 
paliwo wielkopiecowe, jednakże ze względu na wy
czerpanie się lasów w krajach przemysłowych silą 
rzeczy wychodzi z użycia. Jedynie w tego rodzaju 
miejscowościach , jak Ural, posiadających nieprze
brane ilości lasów, przemysł żelazny może opierać 
się na węglu drzewnym. 

Królestwo Polskie pod względem paliwa wiel
kopiecowego jest upośledzone , nie posiada bowiem 
ani dostatecznych przestrzeni leśnych, ani węgla, z 
którego można byłoby otrzymywać koks metalur
giczny. Kilkakrotnie czyniono próby otrzymywania 
koksu z węgla dąbrowskiego. 

Pierwsze próby koksowania węgła kamienne
go dąbrowskiego robiono już około roku 1838 w 
Niwce, jak o tern świadczą akta Banku Polskiego. 
Od roku 1846 bieg wielkich pieców w Hucie Ban
kowej na koksie krajowym został unormowany i 
trwał z przerwami czas długi, gdyż do roku 1871. 
Brano do koksowania węgiel z kopalni Ksawery z 
niektórych tylko ławic. Koks tlono w mielerzach, 
to jest w piecach koksowych najpierwotniejszej bu
dowy, węgiel nie zlewał się przytem ani nawet nie 
spiekał; koks zachowywał kształt pierwotny węgla, 
rozpadając się tylko na drobniejsze kawałki. Od 
czasu przejścia zakładów Huty Hankowej w ręce 
prywatne wyrób koksu krajowego ustał zupełnie. 

Dzisiaj nie może być mowy o wznowieniu 
dawnego sposobu koksowania węgla, ponieważ dzi
siejsze wymagania od koksu metalurgicznego wy-

„ 
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kluczają całkowicie wyrób koksu w mielerzach, tern- I sunkach gospodarczo-przemysłowych w równej rnie
bardziej że sposób ten jest zupełnie nieekonornicz- rze niezbędne są jak dla przemysłu tak i dla sze
ny; z drugiej strony wyrób koksu w piecach kokso- rokich mas ludności dogodne środki kornunikacyj
wych wymaga węgla spiekającego się oraz posia- ne, jako to drogi żelazne, drogi wodne i wreszcie 
dającego niezbyt wielką mało przewyższającą 301~ drogi bite. 
wydajność części lotnych. Węgiel spiekający się Drogi ż e 1 a z n e. Drogi żelazne dla należy
jeżeli nie jest wyłącznym, to jednakże podstawo- tego rozwoju życia gospodarczego kraju oraz w 
wym rnaterjałern do wyrobu koksu. Węgiel w za- szczególności dla przemysłu żelaznego mają troja
głębiu Dąbrowski em znany jest jako węgiel suchy kie znaczenie: I) jako ułatwiające dowóz rnaterja
i bogaty w gazy. Wyjątek pod tym względem ma łów surowych, 2) jako umożliwiające wywóz wy
stanowić północno-zachodnia część zagłębia Dąb- tworów przemysłu żelaznego do wszystkich ośrod
rowskiego, mianowicie złoża węgla w okolicach Są- ków spożycia i 3) jako stanowiące same przez się 
czowa, jednakże próby otrzymywania koksu z tego poważnego odbiorcę żelaza. 
węgla na większą skalę nie powiodły się. Przeko- Rozwój sieci kolejowej w b. Królestwie Pol
nano się jednakże przytern, że z węgla dąbrowskie- skiern rozpatrywany z punktu widzenia dowożenia 
go można otrzymywać koks, dodając dość znaczną materiałów surowych jest niedostateczny przede
ilość węgla spiekającego się. wszystkiern dla tego, że nie wszystkie rniejscowo-

Dodatek węgla spiekającego się, skądkolwiek- ści w kraju, obfitujące w pokłady rudy żelaznej, 
by on pochodził z poza zagłębia Dąbrowskiego, posiadają połączenie kolejowe z hutami; większość 
podnosi znacznie koszta wytwarzania koksu, które kopalń rudy żelaznej zupełnie nie posiada tego po- . 
nie .równoważą się nawet wartością przetworów łączenia, wskutek czego dowóz rudy do wielkich 
ubocznych, otrzymywanych przy koksowaniu węgła. piecow musi odbywać się albo drogami kołowerni, 
Zaznaczyć przytern należy, że wszelkie z góry po- znajdującerni się przeważnie w stanie opłakanym, 
wzięte przypuszczenia co do ilości przymieszki wę- albo przy pomocy wązkotorowych kolejek kopal
gla spiekającego się, niezbędnej dla otrzymywania nianych, dowożących rudę do najbliżej położonej 
z węgla dąbrowskiego dobrego koksu, są pozba- stacji kolejowej. 
wione słusznej podstawy, poniewai zbyt wiele czyn- I Nie można uważać również za spełniającą bez 
ników wchodzi tu w grę, aby można je było za- zarzutu swe zadanie sieć koleiową w b. Królestwie 
wczasu przewidzieć. W chwili obecnej można prze- Polskiern pod względem dowożenia do hut żelaz
to uogólnić sprawę otrzymywania koksu z węgla I nych paliwa, to jest koksu i węgla, ponieważ głów
dąbrowskiego w ten sposób, że sarn on nie jest ne arterie sieci kolejowej (droga żelazna Warszaw
przydatny do koksowania, jednakże z domieszką w sko-Wiedeńska i Nadwiślańska) były już przed woj
pewnej mierze węgla spiekającego się węgiel dąb- ną na wyczerpaniu swej sprawności przepustowej, 
rowski, jak zresztą i każdy inny węgiel kamienny, wobec czego często bardzo wskutek przeciążenia 
daje przydatny dla celów metalurgicznych koks. drogi musiał być częściowo wstrzymany lub ogra
Wyrób koksu przy pomocy sprowadzonego obcego niczany przewóz rudy, koksu i węgla. 
węgla spiekającego się nie wytrzymuje jednak ra- Drogi żelazne w b. Królestwie Polskiern nie 
chunku, wobec czego w obecnych warunkach wy- mogą również stać na wysokości zadania, jako środ
rób w ten sposób koksu jest u nas niemożliwy 

1 

ki komunikacji dla dowozu żelaza do wszystkich 
wskutek znacznych kosztów wyrobu. choćby ważniejszych ośrodków spożycia wytworów 

Dopóki w zagłębiu Dąbrowskiern nie wynaj- przemysłu żelaznego. Są u nas całe połacie kraju, 
dzie się węgiel spiekający się, zdatny do koksowa- mające wszelkie warunki do wytworzenia u siebie 
nia, co jest prawdopodobnern, dotychczas przemysł przemysłu oraz bardzo żyzne okolice kraju, które 
żelazny w b. Królestwie Polskiern musi do procesu zupełnie są pozbawione połączenia kolejowego. Ta
wielkopiecowego sprowadzać koks z innych miej- ki stan rzeczy stawia silną zaporę w kierunku pod
scowości. noszenia się poziomu życia przemysłowego w b. 

Najbliższe źródła zaopatrywania się naszego Królestwie Polskiern i w szczególności dla przerny
przernysłu żelaznego w koks znajdują się na Ślą- słu żelaznego wytwarza niesprzyjające warunki roz
sku Górnym w okolicy Zabrza oraz na Morawach woju. 
w okolicy Ostrawy Morawskiej. Wreszcie drogi żelazne, jako takie, przedsta-

Przernysł żelazny oprócz działu wielkopieco- wiają dla przemysłu żelaznego pierwszorzędnego 
wego posiada wiele innych jeszcze działów prze- znaczenia odbiorcę na wytwory przemysłu żelazne
róbki surowca i żelaza, które posiłkują się surowym go. Zastój w budownictwie kolejowern jest jedno

. węglem kamiennym, jako paliwem; pod tym wzglę- cześnie zastójern w przemyśle żelaznym, dostarcza-
dem przemysł żelazny w b. Królestwie Polskiern jącyrn olbrzymie masy swych wytworów na potrze
zabezpieczony jest na długie lata. by dróg żelaznych: najpierw przy budowie drogi a 

Komunikacje. 

Ważnym czynnikiem rozwoju wszelkiego prze
mysłu, a przeto i żelaznego, jest istnienie dogod
nych środków komunikacyjnych. W obecnych sto-

następnie dla ciągłego utrzymywania w należytym 
stanie -;arnej drogi oraz taboru wagonowego. Co 
prawrl:i za czasów panowania Rosyjskiego udział 
przemysłu żelaznego w b. Królestwie Polskiern w 
dostawach dla dróg żelaznych był nadzwyczaj skrom-
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ny, ponieważ większość dróg żelaznych w naszym lice dróg żelaznych w naszym kraju upodabniają się 
kraju była własnością państwa, wskutek czego za- I do państw kulturalnych, gdy tymczasem dalsze oko
mówienia na przybory kolejowe były czynione prze- lice pod względem zacofania są prawie bezprzy
ważnie z pominięciem zakładów żelaznych w b. kładne. Brak między tymi tak różnorodnymi ośrod
Królestwie Polskiem. kami naszego kraju dróg bitych, a przeto względnie 

Dla należytego scharakteryzowania upośledze- 1 dogodnej komunikącji, stanowi istny mur chiński, 
nia b. Królestwa Polskiego pod względem rozwoju dzielący nasz kraj na odmienne zupełnie terytorja. 
sieci kolejowej należy przytoczyć następujące zesta- Cyfry, dotyczące istniejących u nas dróg bi-
wienia. tych, przedstawiają się w sposób następujący: 

Ilość dróg żelaznych w poszczególnych guber
njach b. Królestwa Polskiego wynosiła: 

Gubernia 
Długość tom 
kolejowego 
w kilometr. 

1 Warszawska 836 
Kaliska . 81 
Piotrkowska 660 
Radomska . 249 
Kielecka 195 
Lubelska 249 
Siedlecka 512 
Łomżyńska 326 
Płocka . 48 
Suwalska . 238 
Całe b. Króle-

stwo Polskie . 2 394 

1 km. kolei wypada na: 

km' po· 
wierzchni mieszkańców 

20,2 
137,5 

18,3 
48.7 
50,0 
65,3 
27,0 
30,2 

193,8 
51,1 

36,3 

3055 
15 500 
3 127 
4486 
5 159 
6072 
I 943 
1940 

14470 
2 723 

3678 
Porównanie stosunkowego rozwoju sieci kole

jowej w różnych krajach przedstawiają się w spo
sób następujący: 

Przypada kilometrów kolei: 

na 1 OO km' na 1 O tysic;cy 
powierzc hni mieszkańców 

Belgja 16,0 6,3 
Anglja 12,0 8,2 
Niemcy 11,3 9,4 
Francja 9,2 12,6 
Austrja 7,6 8,0 
Włochy . 5,9 4,9 
Stany Zjednoczone 4,2 42,0 
Rosja Europejska . . 1,4 4,2 
Wschodnie gub. Rosji Eur. 3,8 4,8 
Królestwo Polskie 2,6 2,6 
Galicja . 5,9 4,3 
Poznańskie . 6,4 7,7 
Polska etnograficzna 4,4 4,4 

D rogi bi te. Drogi bite czyli szosy nie mo 
gą współzawodniczyć pod względem komunikacyj
nym z drogami żelaznemi; inne potrzeby powodują 
budowę dróg żelaznych, inne dróg bitych, lecz te 
ostatnie są niezbędnem uzupełnieniem linji kolejo
wych i pewna równowaga pomiędzy tymi dwoma 
środkami komunikacyjnymi stale utrzymuje się w 
prawidłowo zagospodarowanym kraju. 

B. Królestwo Polskie bynajmniej nie może ucho
dzić za kraj prawidłowo z pewną linją wytyczną 
zagospodarowany. Sciera się na naszem terytorjum 
wiele przeciwieństw i anomalji gospodarczych; to 
samo daje się zauważyć i pod względem Środków 
komunikacyjnych. Przy niesłychanem ubóstwie sie
ci kolejowej nie możemy rówmez poszczycie się 
należytą rozciągłością dróg bitych. Najbliższe oko-

Długość dróg 1 km. dróg bitych przypada na: 
Gubernie bitych w ki· km2 po· 

lometrach wierzchni mie1zkańców 

Warszawska I 620 10,4 I 577 
Kaliska 843 13,2 1490 
Piotrkowska I 056 11,4 I 955 
Radomska 719 17,2 I 554 
Kielecka 601 46,2 I 674 
Lubelska 693 23,4 2 182 
Siedlecka 953 14,5 I 044 
Łomżyńska 834 11.8 7 582 
Płocka 596 15,6 I 166 
Suwalska 847 14,3 7 652 
Całe b. Królestwo 

Polskie 8 762 14,0 I 425 
Rozmieszczenie dróg bitych w naszym kraju 

w stosunku do uprzemysłowienia b. Królestwa Pol
skiego przedstawia się w sposób następujący: 

Warto 4ć wy· Na I llliljon warto-
Dlur;ość dróg twórczo.;c1 ~ci wy tw<frC'zości 

Gubernie bitych w ki lo· pn~•m _,•słowej prumyslowej 
me t rath w mi1jonarh przy pada km. 

ru bli cłróg h jt\•c h 

Warszawska 1620 289.0 5,6 
Kaliska 843 30.0 28.1 
Piotrkowska 1056 429,0 2.5 
Radomska 719 32.0 22.S 
Kielecka 601 11 .5 52,3 
Lubelska . 693 37,0 18.7 
Siedlecka 953 7,9 120,2 
Łomżyńska 834 5,0 166,8 
Płocka 596 12.0 49.7 
Suwalska 847 6,9 122,8 
Całe b. Króle-

stwo Polskie 8762 860,3 10,2 
Porównanie stosunkowej rozciągłości dróg bi

tych w różnych krajach daje wynik następujący: 

Francja 
Anglja 
Belgja . 
Niemcy 
Austrja 
Włochy 
Poznańskie 
Galicja 
Szwecja . 
Norwegja 
Królestwo Polskie 
Rosja Europejska . 
Polska etnograficzna 

Przypada kilometrów dróg bitych: 

na 1 OO km' na 1 O tysic;cy 
powie rzchni mieszkańców 

104 
81 
78 
48 
33 
28 
27,5 
18 
13 
8 
6,6 
0,6 

Il 

144 
62 
33 
47 
38 
25 
27 
20 

117 
115 

7 
3 

11 
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212 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1920 

D r ogi w o d n e. Łatwość i taniość przewo
zu wodą zapewniły drogom wodnym pierwszeń
stwo w przewożeniu na większą odległość . 

Jeżeli koszt przewozu jednostki ciężaru ozna
czyć prze~ jedność, to według obliczeń inżyniera 
Machalskiego koszt przewozu kanałami wyniesie ta
kich jednostek 25, koleją 38 a szosą 210. Różnica 
w przewozie wodą bez korzystania ze sztucznych 
dróg wodnych w wypadku konkretnym wykazuje 
jeszcze o wiele większe oszczędności, naprzykład: 
opłata przewozowa na Renie wynosi około 1 

3; 0 
kop. za pud i wiorstę, na Wołdze 1 ~011 , na kolejach 
w b. Królestwie Polskiem około 1 

;i;, kop. 

utrzymania dróg wodnych, nie tylko mniejszy opór. I ale i tara, czyli nieprodukcyjny ciężar wozu, który 
na kolei wynosi 370 t na I OOO t ładunku a wodą 
tylko 200 t dla takiego samego ładunku. 

Na taniość przewozu wodą wpływają nietylko 
w wielu wypadkach minimalne koszta budowy lub 

Jedynie pod względem szybkości przewozu dro
gi wodne przedstawiają pewne niedogodnosci, lecz. 
tam, gdzie szybkość dostawy nie gra ważnej roli a 
zwłaszcza przy przewozie ładunków stosunkowo 
małej wartości, drogi wodne oddają nieocenione 
usługi przemysłowi i wogóle całokształtowi życia 
gospodarczego całego kraju. 

Pod względem uposażenia w naturalną sieć 
wodną b. Królestwo Polskie znajduje się w warun
kach pomyślnych, mianowicie: 

we Francji 
w Niemczech 
w Rosji 

na I OO wiorst2 powierzchni przypada 2,43 kilometry dróg wodnycn 
2,43 

w b. Królestwie Polskiem 

Jeżeli natomiast sięgniemy do dróg wodnych 
sztucznych lub poruszymy sprawę regulacji naszych 
rzek, to wtedy olcaże się, Że w tym kierunku pozo
staje do zrobienia prawie wszystko i stan naszych 
dróg wodnych jest więcej, niż opłakany. 

Miarą spławności naszych rzek oraz w jakim 
stopniu korzystamy przy przewozie towarów z dróg 
wodnych, posłuży zestawienie następujące: 

Liczba przewiezionych miljonów pudów na 
wiorstę (pudo-wiorst): 

Kolejami 
Wodą 

Francja 

33,2 
26,0 

I iemcy 

52,7 
57,0 

Rosia 

47,2 
27,2 

B. Królestwo 
Polskie 

73,0 
6,2 

Z zestawienia powyższego wynika, że najin
tensywniej bodaj na całej kuli ziemskiej pracują 1 

nieliczne nasze drogi żelazne, natomiast tani i eko
nomiczny pod każdym względem przewóz wodą 
przy pomyślnem uposażeniu od natury nie odgry
wa u nas żadnej roli. 

Urządzenia techniczne. 

3,2 
3,6 

nostki jest mniejszy. Oczywiście są pod tym wzglę
dem wyjątki, mianowicie przedsiębiorstwo wielkie 
w danej miejscowości może wytwarzać jeden i ten 
sam towar drożej, niż przedsiębiorstwo małe w in
nej miejscowosc1; na to może wpłynąć rozmaitość 
warunków miejscowych. Jednakże pomimo to za
sada naczelna jest słuszną i życie przemysłowe dą
ży do budowania coraz to większych warsztatów 
pracy. 

Dla przemysłu żelaznego w b. Królestwie Pol
skiem ścisłe przedstawianie wielkości urządzeń fa
brycznych jest niemożliwe; brak jest ku temu wszel
kich danych. Zresztą określenie samo w sobie skali 
tych urządzeń nie dałoby obrazu kompletnego; do
piero porównanie urządzeń w naszych zakładach 
żelaznych z urządzeniami zakładów żelaznych w in
nych krajach rzuciłoby światło należyte na panują
ce w tym zakresie stosunki. Jest to zadanie w da
nych warunkach niemożliwe do uskutecznienia. 

Pośrednio można cośkolwiek o tern wniosko
wać w sposób inny, nie roszczący jednak pretensji 
do wielkiej ścisłości, mianowicie zapomocą inten-

lstnieje zasada ogólna, że miarą ekonomiczno- sywności pracy wielkich pieców. 
sc1 prowadzenia danego przedsiębiorstwa jest wiei- Średnia wydajność roczna 1 wielkiego pieca 
kość instalacji fabrycznych. Im większa skala urzą- w różnych krajach przedstawia się w sposób nastę
dzeń ma zastosowanie, tern koszt wytwarzanej jed- , pujący: 

Rok 1909 Rok 1910 Rok 1911 Rok 1912 Rok 1913 

p u d ó w 

Królestwo Polskie I 645 706 I 925 059 I 924 OOO 2395 ooo 2 321 935 
Śląsk Pruski I 919864 I 895 977 I 958877 2062 894 2094016 
Śląsk Austrjacki ? ? ? ? 3 437 588 
Morawy ? ? ? ? 3 972 829 
Południe Rosji . ? ? 3 283 ooo 3619000 ? 
Ural ? ? 614000 693 0'10 ? 
Okrąg Moskiewski ? ? 344000 518000 ? 
Stany Zjednoczone ? 8 206360 6 347 400 6333610 ? 
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Polski em 

Węgiel kamienny. W maJU roku 1920-go wydobyr.ie węgla kamiennego w b. Królestwie 
Polskiem było następujące: 

Nazwa 

kopalń 

Niwka · · · 
Klimontów 1 
Klimontów li 
Mortimer 
Milowice 
Modrzejów · 
Saturn · · 
Jowisz· · 
Kazimierz · 
Juljuaz · · · 
Jakób · · · 
Hr. Renard 
Andrzej li 
Paryż · · · 

Koszelew · 
Czeladź · · 
Grodziec li 
Flora · · 
Franciszek 
Reden · 
Antoni 
Halina· 
Orion · 
Grodziec 1 · 
Stanislaw · 
Józef 1 
Józef Il · · 
Wańczyków 
Helena 
Porąbka · 
Karol · · 
Mikołaj · 
Alwina l · 
Zdziaław 
Lilit· · · 
Hieronim 
Alwina Il 
KużniC'a · 
Wilhelmina li 
Fryderyka 
Elory 
Lech 

Właściciel 

lub dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie · 
„ „ 
„ „ 
„ „ 
„ „ 
„ 
„ Saturn · 
„ 
„ Warszawakie I „ „ 

I „ 
„ Hrabia Renard 
„ n n 

„ Francusko-Włoskie . ' . I „ 
Czel~·dzk1e · 

„ 
„ 
„ Grodzieckie 
„ Flora 
„ „ 
„ Francusko-Rosyjskie · 
„ Łagisza 

Dzierż. Malinowski i Ska 
M. Mejtlis 

St. Ciechanowski 
Dzierż. Myszkowski i S·ka 

„ K. Kostecki i S-ka 
„ Knothe i Przedpełski 
„ T. Polaczek 
„ S. Szonert i J. Trep ka · 
„ Stanisław Pawłowski 
„ Rechnic 
„ L. i J. Wartakowie 
„ S. Krotkiewski 
„ Z. Rudolf i S-ka 
„ Henryk Koralewski 
„ J. Winnicki · 
„ Jakób Czapelski 
„ B. Meyer 
„ H. Priwer . 
„ 
„ J. Szpe rling 
„ Piwowar i S-ka . 
„ Knothe i Przedpełski 
„ „ „ 
„ „ „ 
„ S. Rechnic 
„ W. Modzelewski 
„ Z. Zwoliński 

T-wo kopalń w-.gla w Łagiszy 
Dzierż. Zychiewicz 

„ H. Priwer . 
„ Niczewski i S-ka 
„ Antoni Szczypiński 

Irena · · · 
Aleksandra 
Staszyc · 
Jarosław 
Jadwiga · · 
Barbara · · 
Adela · · · 
Szyb Nr. 34 
Tadeusz 
KoU11taj 
Psary · 
Wanda. T ·wo kopalni Wanda 

Razem· 

I 
I 

Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto w-.gla wi-.cej 
( 1 ) albo mniej (-),niż w r. 1919 

I Pd !"'C<Ąl- I Od pocz~t Od początku roku Maj kuroKudo Maj' ku roku do Maj 
do końca maja ~11 maja 31 maja 

C en r ó w y c h I tł I ·~ t n a metryczn li Ctr. metr., o 

192 669 973 267 : 54 294 856 003 38 375 19,9 - 117 264 - 12 
134 952 611 183 112 156 612 790 22 796 16,8 I I 607 0,3 

6 471 23 001 - 492 6471 100 22 509 - 97,8 
131 213 654 566 102 464 560 073 - 28 749 21.9 - 94 493 - 14,4 
272 503 1 433 399 221 917 l 511 220 - 50 586 18,6 + 77 821 ł 5,-4 
- - 8 232 41 396 T 8 232 - 41 396 . -

315 084 1453015 1 243 922 1 617 200 71 162 22.6 - 164 185 11,3 
161 509 707 416 214 717 1 124 3661- 53 208 32,91 ... 416950 ~ 58,9 

403 300 2 009 948 463 600 2 556 906 1 60 300 ' I 5 1 546 958 27,2 

348 636 I 758074 406 687 2 143 282 + 58051 16.7 1 385 208 21,9 
26 112 123 720 17 061 82 388 - 9051 - 34,6 - 41 332 - 33,4 

271 834 1 293 184 334 664 I 678 533 62 830 1 23, 1 i 385 349 1 29.8 

304 234 I 304 822 352 597 I 691 361 1 48 363 I 15,9 -I 386 539 I 29,6 
216 462 987 408 23 1 I 56 I 280 406 i 14 694 j 6,8 I 292 998 I 29,7 
186 915 874 730 I 57 375 871 300 - 29 540 - 15,8 - 3 430 - 0,4 

.l 425 13 926 - - 2 425 - 100 - 13 926 100 
152 940 700 505 I 59 568 868 215 4 6628 i 4,3 1 ló7 710 t 23,9 
43087 222 342 17 042 202 305 - 26045 60,4 20 037 9 
27 352 110 150 34 613 176 532 i 7 261 I 26.5 66 382 -1 60,3 
34040 166 713 33 416 186 706 624 1,8 I 19993 ..., 12 
24 802 138 270 32 781 121 332 ' 7 979 32,2 16938 12.2 
.l8 387 143 140 24 986 131 732 - 3 401 - 12 11 408 - 8 
12 953 63908 16800 79 366 3 847 297, 15 458 j 24,2 
11 298 30945 21 514 96 545 IO 216 90,4 ~ 65 600 -i 212 
4 136 25 244 300 3 968 - 3 836 92.7 - 21 276 - 84,3 

13 116 72 712 30918 138 62'4 -t- 17 802 135,7 65 912 
ł 

90,6 
5 034 28960 9 324 39 244 . 4 290 85.2 10 284 35.S 
5 060 17 962 8 748 31 660 - 3 688 . 72.9 r 13698 I 76,3 
4 260 12824 3 168 13 415 - I 092 25,6 I 591 4.6 
6913 44 586 12 616 64 348 1 5 703 I 82,5 i 19 762 -· '44.3 

- - 3 495 12 945 I 3 495 +- -r 12 945 1 --
4 905 23 505 17 691 93 167 ł 12 786 ł 260,7 69662 296,4 
8 393 34 599 3 576 22 266 4 817 - 57,4 - 12 333 - 35,6 
5 770 46 699 9 009 53 211 I 3 239 t 56,I + 6 512 + 13,9 

30956 122 98l - 40 397 - 30956 - 100 - 82 584 67,2 
14 750 83 375 - 12 720 - 14 750 - 100 - 70655 - 8-4,7 
17 080 80 294 - 13 217 - 17 080 100 67 077 - 83,5 
4 824 18 302 5 298 26 714 • 474 t 9,8 ~ 8 412 t-378,2 
1 897 13 792 8 947 46 562 -1 7 050 1 371.6 32 770 t 237,6 

31 372 114868 36 883 173 985 1 5 511 ' 17.6 59 11 7 51,4 
31 007 129 115 11 748 120 581 - 19 259 ....'..... 62, 1 - 8 534 - 6,6 
10 542 n 520 25 482 136 469 I 14 940 J 141,7 1 63 949 1 88,2 
14 060 53 334 - 14 121 - 14 060 - 100 - 39 213 - 73,5 
37 856 182 025 *)23 676 201 468 - 14180 37,4 19443 , -· 10,6 
2 978 23 983 I 779 10 943 - I 199 - 40,3 - 13 040 - 54,4 
I 310 9 759 - 9 566 - 1 310 - 100 - 193 - 2 

- 2 224 3 538 16 386 -+- 3 538 I . 14 162 77,4 
- 20081 57 57 . 57 ł - 20024 - 99,7 
- - 3432 8 103 1 3432 - 8 103 "i -
- 936 2 313 :t 936 . „ 2 313 - -
- - 3445 4 270 3 445 J + 4 270 -

3 565 397 17031376 3 585 628 19 801 169 -j 20 231 j 0,57 -+ 2769793 -! 16,3 

*) W-.giel, wydobywany z kop. Jadwiga li b. okup. austriackiej, z dniem I maja r. 1920 zostaje zaliczony do wydobycia kop. Jerzy. 
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Podług gatunków wydob ycie węgla kamiennego w maju roku 1920-go wynosiło: 

gatunki grub e 1 505 933 centnarów metrycznych, czyli 42,00% wydobycia 
średnie . 649 2 13 18, 1 I „ 

„ drob ne . 1 133 095 31,60„ 
węgiel niesortowan y 297 387 8,29„ 

Razem . 3 585 628 centnarów metrycznych, czyli 100,00°6 

W dn iu 1-go maj a rok u 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 
n a k op alniach wynosiła 

W przeciągu m aja roku 1920-go złożono na zapas węgla kamiennego 
wzięto z zapasu 

W końcu maja roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamienne
go na kopalniach wynosiła . 

wydobycia 

988473 
36521 

293 913 

731 081 

1920 

cent. metr. 

cent. metr. 

R o z c h ó d w ę g I a k a m i e n n e g o w m a j u r o k u 1920-g o b y ł n a s t ę p u j ą c y: 
a) Sprzed a ż węg 1 a. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne Węgiel Razem 
niesortowany 

Rodzaj sprzedaży I " u o o 01, 
centnary 0 centnary o centnary o centnary o centnary sprze- metrycz. sprze- metry cz. spr ze- metrycz. sprze- metrycz. sprze-
metrycz. d . daży daży daży daży azy 

Sprzedano na kopalni 42 561 2,81 53 751 9.97 60 122 6,89 3 1 409 10,24 187 843 5,81 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 4 733 0,3 1 13 265 2,46 34 908 4,00 I 974 0,64 54880 1,70 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym I 467 51 I 96,88 471 898 87,57 774 798 88,76 .273 520 89,12 2 987 727 92,40 

Wysyłka drogą wodną - - - - 3 100 0,35 - - 3 100 0,09 
Razem· I 514 805 100,00 538 9 14 100,00 872 928 100,00 306 903 100,00 3 233 550 100,00 

b) Rozchód węg l a n a p o t r z e b y w ł a s n e . 

I G k. b 1G k. · d · 1G k. d b Węgiel R atu n I gru e I atun 1 sre me atu n I ro ne l niesortowany azem 

01 0 lo o 0io 010 Rodzaj rozchodu na potrzeby własne Io o 
roz- f'OZ- roz- roz- roz-

centnary chodu centnary chodu centnary chodu centnary chodu centnary chodu 
metrycz. na po metrycz. na po- metrycz. na po- metry cz. na po- metrycz. na po -

trze by trz~by trze by tri.by trzeb y 
własne własne własne własof' własn f! -

Opał mieszkań pracujących i postron· 
nych oraz domów zbornych i zabu-
dowań kopalnianych 49 348 80,18 113 964 90,13 2 521 0,63 I 967 10,64 167 800 27,53 

Opalanie kotłów parowych 5 193 8,44 7 014 5,55 400 478 99,37 16406 88,76 429 09 1 70,40 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 7 003 11,38 4 806 3,80 - - 80 0,44 11 889 1,95 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby - - 660 0,52 - - - -- 660 O, Il 
Skreślono węgiel, który stracił wartość - - - - - - 30 0,16 30 0,01 

Razem· 61 544 100,00 126 444 100,00 402 999 100,00 18483 100,00 609 470 100,00-

c) R o z c h ód ogólny. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Ra z em niesortowany 
Rodzaj rozchodu o 0 lo o o o, 

centnary o centnary centnary o centnary o centnary o 
metrycz. TOZ"' metrycz. roz· metrycz. roz- roz- roz-

chodu chodu chodu metrycz. chodu metrycz. chodu ---- -
Sprzedaż 1 514 805 96, 10 538 91 4 8 1,00 872 928 68,42 306 903 94,32 3 233 550 84,14 
Rozchód na potrzeby własne 6 1 544 3,90 126 „., 19.00 402 999 3 1,58 18483 5,68 609 470 15,86-

Razem· 1 576 3491 100,00 665 358 1 oo.oo 1 275 927 100,00 325 386 100,00 3 843 020 "i'"OO]O 
W stosunku do wydobycia 104,67° o - 102,48" o - 11 2,61 o o - 109,4 1° o - 107, l 7°'0 -

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



Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZ Y 215 

W y s y ł k a w ę g I a d r o g a m i ż e l a z n e mi. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki d robne Węgiel Razem 
niesortowany 

Kierunek wysyłki o o o o o 
centr. o cen tr. " centr. o centr. o centr. I 

metr. 
sprze-

metr. 
spr ze- metr. 

sprze-
metr. 

sprze- metr. sprze-
daży daży daży daży daży 

W kraju 14:,3 420 484 930 - 789 722 - 252 239 - 2 980 311 -
010 wysyłki d rogami żelaznemi · 98,72') o - 99,82°'0 - 97,53"/0 - 9 1,56" o - 97,93° o -
Za granicę· 18 824 1,24 893 0, 17 19984 2,29 23 255 7,58 62 956 1,95 

Ogółem· 1472244 485 823 - 809 706 - 275 494 3 043 267 -
W stosunku do rozchodu ogólnego 93.40° n 73,02°/11 - 63,46°,'0 - I 84,67° o - I 79, 19° o -

W y s y ł k a w ę g l a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki d robne 
Węgiel 

Razem niesortow any 

K ierunek wysyłki " o o o o 
centr. " centr. o centr. o centr. o centr. o 

metr. 
oprze-

metr. 
opr ze-

metr. 
spr ze-

metr. 
sprze-

metr. 
sprze-

daży daży daży daży daży 

w kraju . - - - 3 100 0,36 - - 3 100 0,10 
Za granicę · -

I 
- -

I 
- -

I 
- -

I 
- -

Razem· - - - 3 100 0,36 - - 3 100 0,10 

W y d o b y c i e, r o z c h ó d i z a p as y w ę g I a k a m i e n n e go w o k r es i e r o cz ny m 
,,, ta c h u b ie g ł y c h ( ce n t r. m e tr. ) . 

w la-

R o z c h ó d 

s d ż 
Zapasy w 

Miesiąc i okresy Rok 
p r 7 e a końcu m ie-

Wydobycie Na potrzeby siąca lu b w t e j 1 i c z b i e W ogóle 
W ogóle własne okresu 

W k raju Za granicę W k ier.nie z n. 

Cz erwiec. 1919 3 643 407 321'2738 3 160 117 52 6'.21 - 575 734 3 788 -ł 72 5ó4 106 

Lipiec . 
" 

4 559 508 3 875 499 3X3llGl3 35 886 - 650315 4525814 597 800 

Sierpień „ 2773319 2 505 056 2 468 61 5 364-ł I - 526 008 3 03 I 064 340 055 

Wrzes ień . „ 4 532 435 3 779 830 3 705 42.f 7 "l 40fi - fi.U 633 4 423 463 448 966 

Październik 
" 

4 859 11 1 3 44 3 505 3 3.fO 04Y 9-ł 4 56 - 699 321 4142826 1165251 

Lis to pad . „ 4520295 4 088 ! 11 3 99.f .+98 936L:l - 703 391) 4 791 501 ~94 045 

Grudzień . I 4. 183 101 3711813 3 ~17273 19.f 540 - 774 5 76 4 486 389 590 757 

Styczeń 1 ~·20 1 4 5:d 250 3 8':l2 1 :~x 3 76U 88(1 52 258 - 782 489 4 604 627 507 380 

Luty 
" 4 268 092 3610634 3533514 77 120 - 727 15'! 4 337 784 437 688 

M a rzec „ 3 256 527 2 71.f 068 2 ti62 511) 51 5 58 - 6 50 812 3 364 880 325 903 

Kwiecień . „ 4 169 672 28!8591 2 758 595 59 996 - 684 288 3 502 879 992 696 

Maj 
" 3 585 628 3233550 3 170 59 \ <i2 956 - 609470 3 843 020 731 081 

„ 191 'd 3 565 397 2913818 2 88'! 26 1 30 557 - 638 408 3 552226 709 171 

„ 1918 4 107 881 3735893 2 202 928 8 39.f 1 524 571 553 786 4 289 679 501 296 

" 
1917 3 7 I 7 949 3333958 1 70'::1 308 49 676 1 5/4 974 507 179 3 841 l j 7 227 730 

„ 1916 4816371 4 298 868 I 9.+3 287 473 114 I 88~ 467 482 390 4 781 258 257 963 

Za 5 miesięcy 1920 19 801 169 16198981 15 895 093 303 888 - 3 454 209 19 653 190 7 31 081 

" 
1919 17 031 376 13 691474 13 616 864 74 810 - 3 260 676 16952350 709 171 

„ 19 18 192128871 17049500 9 937 709 117356 6994435 2 855 966 !99<15466 50 I 296 

" 
1917 2073293311873)260 9 777 055 7 19 280 8 238 925 2 838 852 21574112 227 730 

" 
1916 2 I 928 403 19 769O12 9 510 5 1 ~ 1 543 830 8 7 14 683 2 518 475 22:287487 25 7 963 
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D o s t a w a w ę g l a k a m i e n n e g o d l a u ż y t ku d r ó g ż e l a z n y c h w o k r e s i e r o cz ny m. 
-

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel niesortowany Razem . 

Miesiące Rok o 01 O/O ~ ,, o 10 0/o centr. metr. sprze· centr. metr. sprze· centr. met r. $prze- centr. metr. 
~przedaży 

centr. m e t r. sprze-
daży daży daży daży 

Czerwiec 1919 ciOO 7'27 3~1 ,60 bł 9 '1 7 21 ,9; 87 5t\2 12,82 19 786 1;,17 8ti0 042 26,77 
Lipiec „ 63; 383 35,32 207 906 25,8ti '27 ~198 3,26 27 9t>7 ti,7:. 899 274. 23 ,20 
Sierpień „ 311 bO~l 27,2; 90 3~17 I ;,61 12 100 :Z,45 I; 098 5,25 '129 ·'10 11 17, 111 
Wrzesień „ :ius S3·1 28,ó7 115 ;62 1 ~.70 13 1,33 1,90 25 1126 :i,61 6ti3 255 ! 7,s; 
Pa.ldziernik „ ;38 100 :i3 ,20 136 ;;2 16,<1'1 2 ;2; 0 ,113 43 ti67 10,27 720 ~śl1 l1 20,93 
Listopad · „ 61i7 902 3'1 ,02 12; 35; 17,36 110 623 '1,03 3; /~łl 9,0ti Xti9 ó7! ~1 .27 
Grudzień 1i83 :i't I 38,ó7 119 39 \ l 7,ti2 ;2903 :.,68 !X 713 s,;8 ~i·'J ;~t) 23,:>& 
Styczeń 1•120 801 'iti3 '12,69 %697 111,88 101 li2~1 10,07 ;4 177 l \79 l 053 96ó 27,58 
Luty „ 7()0 2 117 ló, D I 17 048 Fl,99 101) 991, J 1,28 50 11so I :i, 32 I 06'1 7fi9 2~1 . !t.9 
Marzec „ ,11,:, 6ti'1 119,29 821"1311 18,22 95 ~lt\I) 13,56 !t3 2911 18,73 867 798 :; 1 . ~17 

Kwiecień „ ti83 :io~ ~'.·~' 1 
Ili 161 24,65 76 72~) 11 /18 3 l 18ti 11,81 902 ;st :;2,02 

Maj „ 656 900 'D,~/ l18 li82 ~1,0 :~ 99 355 11,38 20864 ó,80 

I 
825 801 2~·''• 

Za 5 miesięcy „ 3 ;77 799 '151) /122 - 1180 693 - '200001 - 11 7111 91; -

Brykiety z węgla kamiennego. W maju r. 1920 dano O ctr. metr., na opalanie kotłów parowych 
sprzedano na kopalniach O centr. metr. brykie- ' O ctr. metr. , razem rozchodowano na potrzeby 
tów; wysłano drogami · żelaznemi O ctr. metr.; własne O centr. metr. brykietów. Rozchód ogól
razem sprzedano O centr. metr. bryk ietów. Na ny brykietów w maju r. 1920 wynosił O ctr. mtr. 
opał mieszkań oraz zabudowań kopalnianych wy-

W ęgiel brunatny. W maju roku 1920-go wydobycie. węgla brunatnego w b. Królestwie Pol-
skiem było następujące: 

Rok 1919 Rok 1920 
W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
C+ ) albo mniej (-),niż w r. 19 19 

Nazwa kopalni 
Wtaściciel 

lub dzierżawca I 

Od poezat- I Od pocz„t · IOdpoczątku roku 
Maj •u roku do Maj ku n>ku <Io Maj do kon'ca maJ·a 
~~~~31_1_na-j._a _...~~~--.-3_1_n_1•-i•__.~~~-:----,,~-;---~.,..-...,,...-

Centnarów m e trycznych O~ I Ctr. metr.I 't 
Z ygmunt• 
Ludwika 
Kamilla 
Teodo r 
Gustaw 
Wysoka 
Nierada 
Łośnice 
Niwa · 
Łazy 
Hanna 
Izabe lla 
Julek · 

·: I T-wo Poręba · · · 
J. Mejer i S-ka 
I. Jun gster : I 29 6311 

21 ~119 
23 8117 

2'10 939 
t t2 769 
150 869 

ti1i 1;0 

I 
296 ~130 -,- :;; l l1i 

Iti o:i6 112 j L{ - 5 t\63 
2; 1123 tli:; 3'1 I t j/I) 

H 12) + :>5 9'.11 .L 23 I 

26 - 276 - 0,2 
I+ 6 1121172 + s 

· I T-wo Pabianickie -1 11 210 I 27 132 t5 227 I 67 ;,07 - 11 017 1+261 ·10 375 1118 
T-wo Sosn. fabr. rur i żel. 
T -wo Wysoka · · · 
Z. Szczotkowski i S-ka 
Szulc i Miciński 
M. W eitze n · · · 
F. Orman · · · · 
8-cia Ba u erer.z 
I. Jungster i S-ka · 
J. M ejer i S·ka · · 

10079 
7 6:>1 
8 923 
3 oso 
3 1183 
:! 68'.> 

1191 

Razem · 117 002 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatnego 
w maju r. 1920 było następujące: gatunki grube 
6 117 ctr. mtr. (3,82°0), gatunki Średnie O ctr. 
metr. (0,00 ~). gatunki drobne 6 723 ctr. metr. ( 4, 19i ). 
i węgiel niesortowany 147 493 ctr. metr. (91,99°0). 

51 228 7 t'.>O I 
1l~ j6\ - 2929 - 26 - 2 667 - , 

:il 778 ,; 723 57 9:io - '.128 - 12 I ti 172 + li 
117 228 I li'd ;:, 798 - 7 2t10 - 81 + 8 570 + 18 
21 8t '1 '.I :-.61 6~1 ~1; ~ 1 ti '11'l 1 210 · t '18 !li5 -I 22() 
lti 150 I Xl2 9 :>16 - l ti/1 - 118 - ti ti3.!i - 41 
21 90() ; 220 :;9 ~l'2 l ' I ;3; I- 'fi + 18012 I- 82 r 
~I~',() - - - - - ~I 8!10 - 100 

10 821 

I 
- - - '1~l! - 100 -10821 - 100 
'1 7llt> I 3 99:i j+ 11 7titl 1 - I l3 ~193 ----762 !197 160 :;:;3 <H' <lS<l I- '·; ·;·q -I 37 + 173 1192 -l · 23 .:> . . ł_ „. 

składał się z pozycji następujących: I) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 9 I 09 ctr. mtr. czyli 15,59% użyt
ku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów paro
wych 17 276 ctr. mtr. czyli 29,56't użytku na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby o ctr . metr. czyli 0,00°~ użytku na po
trzeby własne; 4) skreślono węgiel , k tóry stracił 
wartość, 32 058 ctr. mtr. czyli 54.85°0 użytku na potrze-

Rozchód węgla brunatnego w maju r. 1920 
wynosił 187 850 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących : 1) sprzedano 129 407 ctr . mtr. czyli 
68,89i rozch odu ; 2) użyto na potrzeby własne 
58 443 ctr. mtr. czyli 3 1, 11 °0 rozchodu . 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę
pujących: I) sprzedaż na kopalniach 29 246 ctr . 
metr. czyli 22,60'~ sprzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi 100 16 1 ctr . met:-. czyli 77,40°0 sprzedaży. 

1 by własne . 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne, 

Wysyłka węgla d rogami żelaznemi w maJu 
r. 1920 według kierunków była następująca: 1) w 
kraju 87 718 ctr . mtr. czyli 87,589;; wysyłki, 2) z~ 
granicę 12 443 ctr. mtr. czyli 9,62% sprzedaży. 

~ P. P. 
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K R O N I K A B I E Z Ą C A. 

Ofiara na obronę narodową. P. Wiktor Te- ważnych planowych prac w tej dziedzinie, wykona
-zenas du Montcel w imieniu Rady Zarządzającej nie całości których z konieczności zajmie dłuższy 
Towarzystwa akcyjnego kopalń węgla Czeladź i To- okres czasu. Prace te rozpoczynają się niezwłocz
warzystwa Galicyjskiego kopalń w Libią~u złożył nie wraz z sezonem robót letnich. Program tego
d. 15-go lipca r. 1920-go na ręce p. ministra Prze- roczny obejmuje zbieranie danych statystycznych 
mysłu i Handlu W. Chrzanowskiego pół miljona geologiczno-górniczych zarówno w literaturze, jak i 
marek na obronę narodową. Suma ta została prze- j archiwach poszczególnych kopalń oraz badania geo
kazana przez p. ministra do Polskiej Krajowej Ka- , logiczne w terenie rudonośnym ze szczególnem 
sy Pożyczkowej na cel, wskazany przez ofiaro- uwzględnieniem sposobu występowania i ulawice
dawcę. nia rud żelaznych na obszarach ziemi Radomskiej 

Zapotrzebowanie cynku i miedzi. Brak wszel- i Kieleckiej oraz w okręgach Częstochowskim i 
kiego rodzaju metali daje się bardzo silnie odczu- Olkuskim. W roku przyszłym i następnym na za
wać na naszych rynkach. Metale, których w Pol- sadzie przeprowadzonych badań przyjdzie na po
sce nie posiadamy, jak cyna, nikiel, antymon i t. p. rządek dzienny sprawa obliczenia zasobu rud źe
jesteśmy i będziemy zawsze zmuszeni sprowadzać laznych jak również sprawa sporządzenia mapy 
z innych krajów. Inaczej rzecz się ma z cynkiem, złóż rudonośnych i wydania odpowiedniego opisu, 
ołowiem i miedzią. Nasze pokłady rudy cynkowej co musi być jeszcze poprzedzone przez odpowied
w b. Królestwie Kongresowem nie są wprawdzie nie studja laboratoryjne. 
wielkie ani bogate, jednak przy wzmożonej eksploa
tacji na razie przynajmmeJ mogłyby zaspokoić za
potr7ebowanie wewnętrzne; niestety brak węgla nie I 
pozwala na powiększenie wytwórczości cynku, skut
kiem czego odczuwa się wciąż brak tego metalu. 
Z Małopolskich złóż cynk.owych i ołowianych nie I 
możemy korzystać, gdyż skutkiem wypadków wo
jennych kopalnie zostały zalane i zrujnowane i do
tąd nie mogły jeszcze być doprowadzone do po- I 
rządku. To też w kwestji cynku jesteśmy na razie 
uzależnieni od przywozu odpowiednich rud ze Ślą
ska Górnego. W razie przyłączenia tego ostatnie
go do Polski cynku nam nie zabraknie, będziemy 
go mieli dostatecznie nie tylko na własne potrzeby, 
ale też i jako artykuł wywozowy. Co do miedzi, 
to w danej chwili nie produkujemy jej zupełnie. 
Nas;ze złoża rudy miedzianej nie są jeszcze dokła
dnie zbadane; w dziedzinie tej zapoczątkowane są 
poważne prace poszukiwawcze i należy mieć wszel
ką nadzieję, że cenny ten metal w przyszłości bę
dziemy mogli wydobywać u siebie. Tymczasem 
jednak musimy sprowadzać miedź z zagranicy. 

Badanie złóż rudonośnych. Dla normalnego 

Wydajność pracy robotników, zatrudnionych 
w większych kopalniach węgla kamiennego w za
głębiu Dąbrowskiem w roku 1919. 

Liczba \ Vydob_v t:l,· \VydajnOS(~ \V~-

Miesiąc odrobionych węgl a 
g la n• I dnió w· 
kę i I robotni ka 

dniówek 
T o N 

Styczeń 624 434 322 072 0,516 
Luty 588 679 311 880 0,530 
Marzec 541 779 I 251 468 0,464 
Kwiecień 612 348 320 420 0,523 
Maj 609 810 318 619 0,522 
Czerwiec . 603 552 322 062 0,534 
Lipiec. 697 400 403 798 0,579 
Sierpień 518 152 243 731 0,470 
Wrzesień 705 764 398 411 0,564 
Październik . 761 918 429 180 0,563 

713 307 402 116 . 
i pomyślnego hutnictwa żelazneq-o koniecznem jest Grudzien. 
zdać sob ie dokładnie sprawę z zapasów rud, jakie 
państwo nasze posiada. Rudy nasze były od wie- ' 
ków eksploatowane, a jednak dotąd złoża ich nie I 
są dokładnie zbadane, nie posiadamy zupełnie pew
nych wskazówek ani o ich ilośzi ani o rozciągłości 
poszczególnych ugruoowań. Badania dotychczaso
we byłe badaniami dorywczemi, przeprowadzanemi 
w celach przemysłowych, podczas gdy całokształt 
strony ekonomicznej zarówno jak i interes nauko

Listopad „ 0,564 
679 411 376 044 0,553 

wy pozostawały na uboczu. 
Obecnie Państwowy Instytut Geologiczny przy 

Ministerjum Przemysłu i Handlu przystępuje do po-

I 

7 656 55414 099 80 I Rok 1919. 0,535 
R. /'. 

. Nowa kopalnia węgla brunatnego. W Cho
mętkowie w starostwie Jędrzejowskiem powstaje 
nowa kopalnia węgla brunatnego. Po ukończeniu 
najpilniejszych robót przygotowawczych i połącze
niu kopalni kolejką wązkotorową z kolejami Pań
stwowemi można oczekiwać rozpoczęcia biegu prze
dewszystkiem istniejącego choć już oddawna nie
czynnego szybu Władysław. 
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Zwiększenie przydziału węgla górnoślą1kiego. dzenia sytuacji wszechświatowej przedstawia się 
Wyższa Europejska Komisja Węgłowa w Paryżu nadzwyczaj korzystnie. 
zdecydowała powiększyć dotychczasowy przydział Podniesienie cen ropy. W ubiegłym tygod
węgła górnośląskiego dla Polski o 200 OOO ton mie- niu odbywały się w Państwowym Urzędzie Nafto
sięcznie, czyli z 250 OOO na 450 OOO ton. Nadwyż- wym narady wytwórców i rafinerów naftowych nad 
ka ta ma być zużyta przedewszystkiem na cele sprawą podniesiema cen ropy; projektowanem jest 
przemysłu, specjalnie zaś na cele przemysłu wywo- podniesienie ceny ropy, przerabianej w rafinerjach 
zowego. na użytek wewnętrzny, do 300 marek za 100 kg„ a 

Nowy przydział węgla będzie bardzo dużą po- ceny ropy, przerabianej na wywóz, do 1 OOO marek; 
mocą przy dalszem uruchomieniu naszych warszta- przeciętna cena ropy przy stosunku wywozu do 
tów wytwórczości, w szczególności zaś wpłynie na spożycia wewnętrznego jak 3: 2 wypadłaby w ten 
polepszenie stanu rzeczy w przemyśle włókienni- sposób na 720 marek. Istnieją jeszcze różnice zdań 
czym i papierniczym, ktore już oddawna mogłyby między wytwórcami i rafinerjami co do ceny istnie
wyrabiać znacznie więcej, gdyby miały dostateczną jących zapasów ropy. Mają być również jeszcze 
ilość węgla. Nie należy jednak łudzić się, żeby przewidziane odpowiednie rygory co do obowiąz
przez ten nowy przydział został całkowicie zaże- ków wiercenia przy tej cenie; w szczególności fir
gnany kryzys węglowy w kraju. Sprawa będzie my, mające ponad 30 cystern wytwórczości mie
mogła być naprawdę w myśl naszych potrzeb za- sięcznej, będą brały udział w cenie ropy wywożo
łatwioną dopiero po dołączeniu do Polski Śląska nej tylko pod warunkiem, jeśli wykażą się wierce
Górnego. niem choć jednego sżybu, firmy mające ponad 60 

Organizowanie przewozu nafty polskiej. We- cystern wytwórczości - dwóch szybów i t. d. 
dług wiadomości, nadeszi'ych z Paryża, w kwietniu Wzrost wytwórczości ropy w zagłębiu Bory
r. b. zawiązało się międzynarodowe Towarzystwo sławsko-Tustanowickiem. Według ostatecznych ob
przewozowe, którego specjalnem zadaniem będzie liczeń wytwórczość ropy w zagłębiu Borysławsko
przewóz pols~ich ~ytworów ropnych do Francji. 

1 
T ustanowickiem była w marcu r. b. przeszło o 700 

T o~arzystwo Jest fmans_owan.e pr~ez Banqu~ d~ wagonów większa, niż w lutym, i wyniosła 4 633 
P~ns et des Pays Bas, Ja~ rowmez przez ~ahc.yJ- 1 wagony. Uwzględniając nawet, że miesiąc marzec 
~kie T ?warzystwo N.aftowe Karpaty, oraz mektore zaw.ie.ra o. dwa_ dni wię_cej, niż luty, wzrost ';Ytwór
mne francusko-polskie towarzystwa naftowe w Ga- czosci dziennej wynosi przeszło 300 wagonow. 
licji. Kapitał zakładowy Międzynarodowego T owa- . . . 
rzystwa prz~wozowego wynosi 5 miljonów franków, Ekspedycja ropy. _E~spedycJ? ropy z zagłębia 
niebawem zostanie jeszcze podniesiony do wysoko- Borysławsk~ -Tustanowickiego osiągnę_ła w m~rcu 
ści 25 miljonów franków. Towarzystwo to zyskało r. 1920-go mebywa!y dotąd rek?rd, dosięga bowiem 
już znaczną liczbę cystern do przewozu ropy i in- cyfry 8. 254 ~agonow, była ~i~c o przeszło 3 .OOO 
nych wytworów, tak że liczyć można na podjęcie wagonow większa,. mz_ w miesią~u lutym. Świad
w krótkim czasie czynności przewozowych. czy to o ~olepszenm się stosunkow przewoz_owych 

Walka światowa 0 naftę. W ostatnim tygo- "". przem:>:"sle. naftowym oraz o z~acz~em zwiększ.e
dniu londyńska Daily Mail zamieściła artykuł pod n~u p~zerob~i ~<?PY w naszych. rafiner1ach. Szc.zegol
tytułem "World oil fight" (Walka światowa o naf- me wielką ilosc ~?PY pr~erobiła w marcu Panstwo
tę), gdzie podnosi sprawę, na którą już przemysł i wa . fabryka ole!ow mi~era.lnych w . Dr~hobyczu, 
handel niejednokrotnie zwracał uwagę. Nadchodzi gdyz 713 wagona.w: lecz. i większe ~afmerJe w M:a
epoka wielkich międzynarodowych walk o posiada- łopolsc~ zachodn:eJ, kto~e otrzymuJ_ą r~pę. _koleją, 
nie i:;ól naftowych i kontrolę wytwórczości nafty. przerobiły o I OOO wagonow ropy więceJ, mz w lu
Na odbywającym się. obecnie w San Francisco tym r. I 920-go. 
Vll-ym kongresie w sprawach handlu zagraniczne- Tranzakcje' naftowe. Grupa angielska, która 
go, gdzie Polskę reprezentuje p. H. Gliwic radca I kupiła od Rządu Angielskiego skonfiskowane przez 
handlowy przy poselstwie polskiem w Waszyngto- ten rząd na początku wojny akcje niemieckie kon
nic, oświadczył Hr. Bedford, prezydent Standard cernu naftowego „Premier", zamierza sprzedać te 
Oil Company, co następuje: „Nareszcie widzimy to, akcje grupie francuskiej, reprezentowanej przez p. 
co Anglicy już dawno spostrzegli, że naród, który Auerbacha; grupa Auerbacha nabyła już podobno 
będzie kontrolował wytwórczość ropy, ujmie w · rę- opcję do kupna tych akcji. Jak wiadomo, obiekty 
kę kontrolę całego handlu światowego. Amerykań- naftowe, należące do koncernu „Premier", znajdują 
skie dolary będzie się posyłało wszędzie, gdzie bę- się w Małopolsce; są to kopalnie i tereny w Bory
dzie najdalsza perspektywa wydobycia ropy". Bed- sławiu, Rypnerrr i innych miejscowościach Mało
ford dodał, że o ile nawet nie będzie braku wy- polski, rafinerje w Peczeniżynie, Drohobyczu i 
tworów naftowych w Stanach Zjednoczonych, to je- Trzebini oraz zbiorniki i rurociągi. Objekty te 
dnak jest możliwe, że będą wprowadzone ograni- znajdują się obecnie pod zarządem przymusowym. 
czenia wywozowe jeszcze przed końcem tego lata. Akcje Towarzystwa Britisch Europeen Oil Compa
Poglądy te są dla nas niesłychanej doniosłości i ny, które posiada tereny naftowe w Małopolsce 
świadczą, że przyszłość naszej nafty ;z punktu wi- I koło Ustrzyk Dolnych oraz kopalni6 w Borysławiu 
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i T ustanowicach, są już notowane na giełdzie lon
dyńskiej. 

Wydobycie węgla w zagłębiu Dąbrowskiem 
na 1 robotnika i 1 dniówkę (w tonnach) 

Rok 1901-y 0,849 
1902-i 0,859 
1903-i 0,919 
1904-y 0,861 
1905-y 0,812 
1906-y 0,848 
1907-y 0,870 
1908-y 0,840 
1909-y 0,834 
1910-y 0,843 
1911-y 0,903 
1912-y 0,941 
1913-y 1,035 

Pierwsze 7 miesięcy r. 1914-go 1,088 
Cały rok 1914-y O, 954 R. P. 

tenmannischer Verein), który zwrócił się z propo
zycją wzmożenia wydobycia u nas rudy żelaznej w 
celu dostarczenia jej dla hut Śląska Górnego. W 
tym celu musiałoby być wznowione wydobycie na 
kopalniach dawnych, obecnie nieczynnych, oraz 
uruchomione nowe kopalnie. 

Wywóz rudy darniowej na Śląsk Górny. We
dług wiadomości, otrzymanych z Poznańskiego, w 
dzielnicy tej znajdują się jakoby duże zapasy rudy 
darniowej. W rudę tę obfituje również i b. Króle
stwo Kongresowe, jednak eksploatacja jej nie była 
u nas naogół prowadzona głównie z powodu zbyt I dużej zawartości ·fosforu, który wymaga specjal
nych urzadzeń technicznych, mianowicie konwerto
rów Thomasa, jakich huty nasze nie posiadały. Na
tomiast huty górnośląskie, które sprowadzały spe
cjalnie rudę fosforową ze Szwecji, brały chętnie i 
naszą rudę darniową, wydobywan'l w tym celu 
głównie w Kaliskiem na pograniczu Sląska Górne
go. W hutach naszych i obecnie pod tym wzglę
dem nic się nie zmieniło, nie mogą też one korzy
stać z powyższych rud. Ze wszech miar wskaza. 
nem zdawałoby się nie tylko wysłanie na Śląsk 

Otwarcie nowej kopalni rudy żelaznej. W Górny istniejących u nas zapasów rudy darniowej, 
połowię kwietnia r. b. Towarzystwo zakładów hu- I lecz i podjęcie wydobywania nowej rudy. Jest to 
tniczych Huta Bankowa zaczęło roboty przygoto- tembardziej pożądane, że górnośląski przemysł hu
wawcze do eksploatacji kopalni rudy żelaznej na tniczy znajduje się obecnie w trudnem położeniu 
terenie nadania Bargły 1 we wsi Bargły w powie- I pod względem zaopatrzenia wielkich pieców w ru
cie Częstochowskim niedaleko od stacji Poraj i w dę, każda więc tona dostarczonej im rudy może 
sąsiedztwie z kopalnią tegoż Towarzystwa Młynek mieć duże znaczenie. W obecnej zaś chwili zaopa
we wsi Poczesna, otwartą jeszcze w grudniu r. ub. trywanie przez Polskę Śląska w surowce wywrze 
W obecnej chwili kopalnia zatrudnia 65 ludzi, w niewątpliwie bardzo dodatni wpływ pod względem 
najbliższej jednak przyszłości Towarzystwo ma za- politycznym. 
miar podnieść liczbę robotników, ażeby możliwie 
szybciej wykonać roboty przygotowawcze i przy- Wydobywanie szlaki dla celów hutniczych-
stąpić do wydobycia rudy. Od pewnego czasu do miarodajnych władz wpły-

Zapotrzebowanie rud polskich dla Śląska wają podania z prośbą o pozwolenie na wykopy
Górnego. Ekonomiczna ·zależność Śląska Górnego wanie szlaki żelaznej w celu dostarczania jej za
od Polski uwidacznia się coraz bardziej. Jeszcze w kładom wielkopiecowym. Są to szlaki pochodzenia 
czasie okupacji b . Królestwa Kongresowego przez hutniczego, stanowiące odpadki dawnych zakładów 
niemców górnośląskie sfery przemysłowe parły rząd fryszerskich, które z surowca wyrabiały żelazo ko
niemiecki do przyłączenia do Rzeszy Niemieckiej walne i stal. Datują się one z końca XVlll i pierw
tych części b. Kongresówki, przyległych do Śląska szej połowy XIX stulecia, w wielu też miejscowoś
Górnego, które obfitują w pokłady rudy żelaznej. ciach są one przykryte dosyć grubą warstwą ziemi, 
Jednym z ważniejszych argumentów, wysuwanych którą trzeba usunąć, ażeby dostać się do szlaki; w 
wtenczas przez przemysłowców, było prawie zu- ' ten sposób trzeba zwykle przeprowadzać zupełnie 
pełne wyczerpanie się rudy żelaznej na Śląsku Gór- racjonalne wydobywanie tej nowożytnej rudy. W 
nym, przewidywane trudności w sprowadzaniu rudy swoim czasie kraj nasz obfitował w zakłady fry- _ 
zagranicznej i skutkiem tego niezbędność zagwa- szerskie, szczególniej liczne były one w ziemiach 
rantowania dla Śląska Górnego na przyszłość rud Radomskiej, KieleckiClj i Częstochowskiej, t. j. tam, 
polskich. gdzie wtenczas już znane były pokłady rudy że-

F achowcy nasi, badający obecnie położenie laznej, to też obecnie ilość tych szlak może być 
wielkiego przemysłu żelaznego na Śląsku Górnym, znaczna. Zawierają one do 40'~ żelaza a czasem 
dochodzą do tych samych wniosków, co i tamtejsi nawet i więcej, mogą przeto stanowić wcale nie
przemysłowcy, to jest że widoki górnośląskiego hu- najgorszy materjał dla wielkich pieców, jako do
tnictwa żelaznego przedstawiają się bardzo nieko- mieszka do rudy, wobec czego wydobywanie ich 
rzystnie, o ile przemysł ten nie będzie zasilany leży bezwarunkowo w interesie naszego przemysłu 
przez rudę polską. Myśl ta została obecnie kon- hutniczego. Przed wojną szlaki te były u nas w 
kretnie podniesiona przez Górnośląski Związek gór- niektórych miejscowościach wydobywane 1 prze
ników i hutników (Oberschlesischer Berg- und Hut- I ważnie wywożone do Niemiec. 
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Dostarczanie materjAłów niezbędnych dla many i woda usuwana jest z nowych robót. T owa
kopalń. W celu skoordynowania wysiłków, skie- rzystwo spodziewa się w niedługim czasie osuszyć 
rowanych ku zaopatrzeniu kopalń w materjały tech- całą kopalnię, tak że można będzie prowadzić da
niczne, niezbędne dla wydobywania węgla, tworzy lej zaczęte roboty i przystąpić do wydobycia. 
się przy Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerjum Należy nadmienić, że nowootworzona kopal
Przemysłu i Handlu specjalny organ przy udziale nia tegoż Towarzystwa Bargły I musi również wal
wybitnych sił fachowych. czyć z nadmiarem wody. Walka ta jest znacznie 

Pozwoli to uniknąć szeregu niezbędnych obe- utrudniona skutkiem braku węgla i nieregularnej 
cnie formalności, przyczem kopalnie przy zamó- jego dostawy, co w każdej chwili może spowodo
wieniach hurtowych będą postawione w jednakowe wać zalew i zniszczenie wykonanych robót. 
i naogół lepsze warunki tak pod względem cen jak Odebranie majątku, wywiezionego przez oku
j wyboru materjałów. W szczegolności będzie to pantów. Akcja wyszukania i odbioru tudzież do
miało znaczenie przy sprowadzaniu nowych maszyn starczenia na terytorjum Państwa Polskiego mają
i instalacji z zagranicy. tku, wywiezionego przez byłych okupantów, będzie 

Koks górnośląski. Od kilku miesięcy prze- (według projektu) ześrodkowana w Komisji Rewin
mysł nasz otrzymuje pewne ilości koksu górnoślą- dykacyjnej pr!!:y Głównym Urzędzie Likwidacyjnym. 
skiego, który powinien stanowić bardzo znaczną Organami tej Komisji są: Centralny Urząd w War
pomoc dla naszych wielkopiecowych zakładów. szawie i Komisarjat Zagraniczny w Wiesbadenie, 
Niestety jednak tak nie jest, gdyż przesyłany nam który porozumiewać się będzie z odpowiednim 
przez Niemców koks jest w tak złym gatunku, że urzędem niemieckim, mającym swą siedzibę we 
nie nadaje się do wielkich pieców. Koks górno- Frankfurcie nad Menem. Komisarjat ma możnosc 
śląski był zawsze miększy od karwińskiego, jednak tworzenia swych biur w różnych punktach Niemiec. 
przed wojną był najzupełniej zdatny do celów me- Osobom poszkodowanym pozostawiona jest moż
talurgicznych, czego najlepszym dowodem jest, że ność rewindykowania swych rzeczy w drodze pry
używały go z dobrym wynikiem wszystkie wielkie watnej bez udziału Komisji, lecz wówczas osoby te 
piece na Sląsku Górnym. Obecnie przesyłany nam będą mogły korzystać z opieki Państwa jedynie 
koks jest żle wypalony i do tego stopnia mięki, że pod warunkiem poddania się postanowieniom od
z zupełną łatwością daje się kruszyć w palcach, nośnego regulaminu. 
analiza zaś wykazuje przeciętną zawartość popiołu Wpływ marcowego strejku węglowego na 
około 16°0 i około 5°0 części lotnych. Jedna z hut przemysł hutniczy. Strejk górników węglowych w 
próbowała używać go z. braku. ko~su k':lrwi.ńskie~o, zagłębiu Dąbrowskiem w marcu r. b. bardzo ujem
Jednak w. bardzo prędkim czasie bieg wie~kiego p_ie- nie odbił się na przemyśle hutniczym i rudzianym, 
ca zupełnie został ~epsuty, otrzymanr zas surowiec 1 pozbawiając pracy pewną liczbę robotników. Z po
?ył i:uezd':ltny. do uzyt~u. palsze proby wy~~za~y, I wodu niedostatecznej ilości węgla, jakie P~ństwo 
ze me da1e się on mieszac z koksem karwmskim nasze obecnie posiada zapot b · h t · k 

k · k · · I O" 15" h · · . rze owanie u i o-
w stosun u w1ę szym, n1z o - o• c oc I ten pałń rud pokrywane 1'est tylko c . . . t d -

k ł · · · · · b · · . zęsc1owo 1 o o 
stos~ne . wp ywa JUZ UJemme zarowno na ieg PI~- , syć nieregularnie, tak że o stworzeniu jakiegokol-
ca, Jak 1 na gatunek surowca. Koks ten dałby się wiek większego zapasu m b · · · t t · 

· · h dk h d · · b · owy yc me moze, o ez 
uzywac w tyc wypa ac • g zie me potrze UJe kilkodniowa przerwa w do t · I t · · d · „ · · k · · h dl s arczamu węg a s aw1a 
wytrzymywac uzego cisnienia, np. w uzniac • a I zakłady hutnicze i kopałn1'e d k t -· · · łb · · · d ru w ry ycznem po 
motorow 1 t. p:, mog Y więc zastąpic tam 0 po- łoz· eniu zmuszaJ·ąc 1'e do t · h K · d · ·1 • · k k k · · k. k · • za rzymywan1a ruc u. o-
wie me l osc1 o su arwms iego, tory przez to palnie rudy vonop1'ska Alek d · p· t 1 ł 

b łb 1 · dl I · h · h ~ . san er 1 10 r zna az y 
samo Y Y zwo mony a ce ow utmczyc · się pod groźbą zalania, które w Konopiskach na-

Zalanie kopalni Młynek. Towarzystwo Huta wet nastąpiło na niższych poziomach, unierucha
Bankowa jeszcze w grudniu r. ub. przystąpiło do miając częściowo kopalnię i pozbawiając pracy lu
wznowienia eksploatacji na dawnej swej kopalni dzi, zajętych na tych poziomach. Kopalnie Aleksan-

• Młynek obok Poraja. Roboty przygotowawcze by- der i Piotr wyszły na razie obronną ręką, lecz cią
ły prowadzone z całą energją w celu jaknajszyb- 1 gie wisi nad niemi możliwość katastrofy z powodu 
szejszego zaczęcia wydobycia, gdy niespodziewany braku węgla. Stan hut również nie jest lepszy: pie
załew powstrzymał całą pracę. Kopalnia została ce martenowskie pracują z przerwami, co do tego 
zalana przez wodę, która zbierała się w miejscu ~topnia ujemnie wpływa na ich stan, że może przyjść 
dawniej już wyrobionem i obecnie przerwała się chwila, kiedy będzie węgieł, ale nie będzie pieców. 
na nowe pole. Brak węgla pogorszył jeszcze poło- Zakłady Ostrowieckie nie mają możności ponow
żenie, gdyż nie można było odrazu zabrać się do nego uruchomienia swego martena z powodu braku 
energicznego pompowania. Obecnie położenie jest \ węgla, skutkiem czego kilkuset ludzi, którzy mogli
o tyło opanowane, że dalsży zalew jest powstrzy- by mieć zajęcie, pozostaje bez pracy. 

I 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w b. Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski. 

W drukarni Edmunda Mirka i S·ki. 

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




