
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISlviO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom II. Dąbrowa, dnia l stycznia 1905 r. M l (31). 

Jrzewiefrzanie ro5óf poaziemnycfi w 1\opafni flaturn. 

W s t ę p. l Ponieważ rozcimLno pola, których później 
. . . . . nie wybierano czy to z braku zapotrzebowania 

Kopalme w.ęgla w zag:lęb~u DąLno~sklem na węgiel, czy te~ z irtnych jakich względów 
od dawna by.ly plowadzone ]JI.awie wyłą_c~m~ sp~- technicznych, w niektórych kopalniach jeszcze 
sobe~ śląslom . o,dbudowy ~r~bycl1 pokła:~ow .. ) i dziś można spotkać olbt zymie nietknięte pola. 
Sposob t~n w_ g~ownycL zarysach., do dzis dn:a rozcięte za dawnych czasów wysokimi i szerokimi 
zostal mezn:nemonym, . w_ szczegołac,h wsza~ze chodnikami. Filary takie, osłabione przez szero
ul_egl on z~ranom. stosow~ue do w~kazowek,.; ktore kie chodniki. stojąc długo, w wysokim stopniu 
pr ::kt:y ka. ~ . do~w1adcze~1~ do.stal czaly. ~.tych l rozgniatały się . Stąd niebezpieczeństwo przy ich 
naJg1o~~IeJsz~ J:st zmme.Jszeme wysokośCJ ~ sz~- ~ wybier~niu" stąd. nie dające się stlumić p_ożar;r, któ
rok?śc _ .hodn.Iko~. Jeszcze 5 lat . tel?-u praw~e re, obeJmUJąC meraz cale pola, zupelme umemoż
wyłąc~n~e były :prowadzone wy~okre. 1 szerok~e liwialy ich wybieranie. 
chodmh o wymiarach 4X4 m; Jeżeh pokład me . , 
przeln·aczał G m, chodniki odbudowy prowadzone _Dz1s, gd,y szkody, _w.yrządzone przez pr~w?'-
były na całą grubość pokładu. Dziś już chodni- dz~me. szerokich chodmkow. odbudowy, dotkh':V1~ 
ki takie należą do przeszłości i tylko tam można daJą s1ę odczuć, gdy kopalme prz~gotowaly J~z 
jeszcze je spotkać, gdzie pole, za dawnych cza- pola zap~sowe, a g~ówn_e wydobyCie dostarczaJą 
sów przygotowane, do dziś dnia nie zostało wy- ro~oty filarowe, ~aJe s1ę _spostrzedz w zaglęb1_u 
brane. Wszystkie nowe chodniki są wązkie: chod- d_ą~ność ku ?ardzieJ pt_aw1dłowym robotom: Dzl
niki główne i pochylnie mają 3 m szerokości i 2m ~leJ_sz~ wązlne chodmb przy~otowawcze me ma
wysokości, chodniki przygotowawcze-2 m szero- 1 Ją JU~, n_a celu dos~arczać d~zo węgla, . lecz rz~
kości i 2 m wysokości. czyw1scw zapewmć przyszłość kopalm; wązkle 

chodniki dają się znacznie prędzej przebijać a za
tem przygotowanie pól odbywa się szybciej; wąz
kie chodniki, nie osłabiając znacznie filarów, mo
gą długo stać, a przeto zapewniają one większe 
bezpieczeństwo przy ich wybieraniu oraz zmniej
szają możebność powstawania pożarów w caliźnie. 

Ohocliliki wysokie i szerokie są więcej wy
dajne i dla tego dawniej byly one 11a porządku 
dziennym, właściciele kopalń bowiem pragnęli 
mieć zysk tuż zaraz po dobiciu szybem do węgla. 
Również dla tej samej przyczy11y prawie w każ
dej kopalni najpierw byly wybierane pola, leżące 
najbliżej szybów, z biegiem zaś czasu roboty fi
larbwe wbrew wszelkim zasadom sztuki górniczej 
oddalały się coraz bardziej od szybów, zbliżając 
się ku granicom nadania górniczego. N ależalo 
zatem przez dłuższy czas utrzymywać w zawa
liskach filary oporowe około chodników, -łączą
cych okolice odleglejsze z szybem. Tu właśnie 
napotykano trudności, o których nie myślano na 
początku. Dlugie a W'łzkie filary oporowe roz
gniatały się pod ciśnieniem osiadających skał 
stropowych; szerokie chodniki w takich warun
kach potrzebowały stalej i troskliwej opieki, by 
nie zostały zupełnie zagniecione, wybieranie zaś 
filarów połączone było z nielada trudnością i nie
bezpieczeństwem. 

*) Oprócz kopalń Paryż i Koszelew towarzystwa Francusko- l 
W!oskiego a obecnie i kopalni .l:teden towarzystwa Francusko-Rosyj
skiego w Da,browie. (Przyp. redakcyi) 

Wązkie chodniki mają jednak jedną poważ
ną cechę ujemną: jest to większy opór, stawiany 
przez nie prądom powietrznym. Wiadomo, że 
opór ('.hodników jest proporcyonalny do obwodu 
i odwrotnie proporcyonalny do stopnia 3-go po
wierzchni przekroju poprzecznego, przy jedno
stajnych innych warunkach. 

R = ___!:_P_ K 
S3 

gdzie L- dlugość, p- obwód, S- powierzchnia 
przekroju poprzecznego, K-współczynnik oporu, 
R-opór chodnika. 

W razie kwadratowej formy chodnika opór 
chodnika będzie przeto odwrotnie proporcyonal
ny do boku kwadratu (a), podniesionego do stop-
nia 5-go. 
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2 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905. 

Szyb ~ II wyciągowy. 

50,30 

63,50 

95,50 

122,80 

147,50 

157,8 

166,83 

Wapień 

tryasowy. 

43,30 

Kurzawka 

13.20 

32,00 
0,30 

0,30 

Poziom I+141,5 

6,00 Fauny 
4,42 
0,80 

l 1,16 Szczęsny 
2,65 

31,86 

Poziom II+l01,5 

202,69 4,00 Karolina 
Skala l: 1000. 

Rvs. l. 

' 

Przechodząc przeto z chodników 4-metrowych na 
chodn iki 2-metrowe, zwiększamy opór tychże 32 
razy. 

Przy a= 4 R = T- [{' 
45 

P a = 2 !?' L !{' rzy =~ 

!?' 4~ -
N . = 2; = 2o = 32. 

Jeżeli zaś siła, poruszająca powietrze w kopalni, 

1 
zostaje tą samą, to ilość powietrza powi1ma zmniej

N' 
szyć się J/ R razy,*) czyli w powyższym przykła-

dzie prawie 5,:) razy. 

Dawniej, gdy chodniki byJy szerokie, stawia
ły one tak mały opór powietrzu, że zazwyczaj 
wystarczało naturalnego przewiewu, wywołanego 
skutkiem ogrzania· jednego z szybów rurami pa
rowemi podziemnych maszyn odwadniającycb. 
N a przewietrzanie robót przeto zwracano niewiele 
uwagi, i gl<iwni·e o to tylko chodziło, żeby tama
mi kierować prąd do miej ca roboty. Powie
trza było tyle, że prawie nigdy nie powstawała 
kwestya jego braku. Natomiast dziś omawiana 
kwestya jest wsz\·dzie na dobie. \.Varunki prze
wietrzania bowiem w miarę rozwoju robót wciąż 
się pogarszały, raz dla teg:o, że powiększała się 
ellugość głównych chodników powietrznych, a 
powtóre i dla togo. że po dawnych stosunkowo 

; świetnych warunkach przewietrzania pozostal nam 

l 
w spuściznie br:ll~ nal~żytego dozoru n~cl . niem. , 
być może d;twme.J mm.:;J potrzebnego, clz1ś Jednak 
tak gwałtownie dającego się odczuwać. Pobyt 

l 
w kopalni 1;obi się uciążliwym, wydajność górni
ków zmniejsza się, zarządy kopali1 zmuszone są 

l 
silą faktów usta\Yiać wentylatory. 

\V takich właśnie warunkach znalazła ;,ię 
w roku 1801/2 i kopalnia Saturn, jedna z więk
szych w zagłębiu Dąbrowskiem . 

Niniejsza praca obejmuje projekt postawienia 
wentylatorów i zaopatrzenia kopalni Saturn w na
leżytą iloM powietrza. 

W celu opracowania omawianego projektu 
były przedsięwzięte badania, które miały na ~elu: 
l) określić, w jakim stopniu jest niezadawalaJąCY 
stan przewietrzania robót podziemnych w kop~l
ni; 2) odkryć szczegóiowe przyczyny, powod:uJą
ce brak powietrza, i 3) znaleźć sposoby, maJące 
na celu polepszenie przewietrzania robót. Rezul
taty tych badań są n ad er pouczające, a '!" niektó
rych wypadkach mogą służyć wskazowką .lub 
nawet przestrogą, i dla tego uważam za wla~c1we 
przytoczyć je tutaj . Zanim j ednak prz~stąp1ę do 
opisu tych badań i wniosków, zmuszony J.estem od
biedz od przedmiotu głównego, załączaJ ąc szcze-

•) Z teoryi przewietrzania. wiadomo, te ilośó powietrza Q = J!~• 
gdzie h oznacza ciśn1eniA powietrza., w danym razie wielkośó stała, . 
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gół owy opis kopalni, bez tego bowiem był:oby mo- 1 sam środek całego Górno-Śląskiego zagłębia. W 
że za trud11o zrozumieć cały system przewietrza- t e,m miejscu_ ta~ zwana R edenowska grupa pokła
nv:t. dow, odpowiadaJąca znanemu grubemu pokfadowi 

Re~en . w Dąbrowie, znacznie . się już rozszerza, 
dosięgaJąc 38 - 59 m grubości (licząc od spodka 

Warunl{i geologiczne. 
I~~p~lnia Sa~urn poło~~n~ jest przy gran_icy . dolnego p_okładu do stropu górnego), i skfada się 

pruskleJ 1 z pomiędzy dzisieJszych kopaLń Jest 1 z następuJących pokładow, zaczynając od góry 
najbardziej na zachód wysuniętą, zajmując niemal (rys. 1-7): 

l) Pokład Fanny 4,63 - 7,50 m , przeciętnie 6 m grubości węgla. 
\ Część górna 0,80 1,25 111, " l m " " 

2) Szcz9sny / Przerost 0,10 1,00 m . 
Część dolna 1,80 2,80 m, " 2,20 m " " 

3) 
4) " 

" 
Karolina Górna 0,00 2,00 m, " 1,00 m " " 
Karolina Dolna -±,00 6,30 m, " .J,OO 111 " " 

razem 11,23 -19,85 111, przeciętnie 15,20 m grubości węgla. 

Wzajemna odległość wszystkich tych pokla- ' część) grubość pokładu wynosi 0,80 m, odległość 
dów wogóle jest lJ::~.rdzo zmie11ną . Cala warstwa od Karoliny Dolnej 7- 10 m (rys. 4). ·w części 
skał, dzielących pierwsze 2 poklady w zbadanem północno-zachodniej poldad wyklinia się zupełnie 
pr zez roboty górnicze obrębie kopalni, ma kształt i dopiero znowu pokazuje się bardziej na pólnoc 
olbrzymiej soczewki, jak to wyraźnie daje się spo- w otworze wiertuiczym J\2 XV, w którym gru
strzedz z tablicy III-ej, na której linie ciągle Ją- bość pokładu wynosi 1,40 111, odległość od Karo
czą wszystkie punkty .iednakowej grubości prze- liny Dolnej 18,()5 m (rys. 7). 
rostu między pokładami Fanny i Szcz9sny. Ogól- Poklady węgla leżą stosm1kowo n iegłęboko, 
ny kierunek wszystkich tych linii ciągnie się szyb wyciągowy ma 19om _ g!ębokości i prze
z pólnocnego zachodu na poludniowy wschód . cina wszystkie polrłady; upad nader mały, lecz 
W tym kierm1lm prawie F rzez środek kopalni z powodu uskoków znacznej wysokości niektóre 
przechodzi pas najgrubszego przerostu (13-22 m), części voclnoszą się tak wysoko, że pokład górny 
od którego w strony przeciwlegle odległość, dzie- , znajduje się bezpośrednio pod piaskiem trzecio
ląca oba pokłady, stopniowo znmiejsza się n<~ pół - rzędowym, lub nawet zupełnie jest zmyty (tablica 
nocny wschód do 2 m, na południowy zachód V, rys. 8). W tych częściach, gdzie pokłady leżą 
do O (tablica V, rys. 9 i 12). "\V ten sposób w po- na gfębokości, przenoszącej sto kilkanaście me
ludniowo-zachodniej części kopalni pokłady Fan- t rów. osady formacyi węglowej przykryte są 
ny i Szczęsny łąezą się w jeden gruby pokład, osadami tryasu, składającymi się od góry ze 
w którym pokład Szczęsny zachowuje charakte- skał wapiennych, od spodu z kurzawki i warstw 
rystyczny swój przerost. Ponieważ w tej samej gliny (piaskowiec pstry) (tablica V, rys. 10). Ku
części oba poklacly. zwłaszcza w najbardziej na rzawka ta w szybach zaczyna się na głębokości 
zachód wysuni~tym cyplu, osiągają swą najwięk- 40 lit i ma około 20 m grubości. Kurzawka jak 
szą grubość, przeto poklacl zlączony ma tu 1~,5;> m również sąsiedztwo niewielkiej rzeczki Brynicy, 
(7,50 + 1,23 + 1,00 + 2,80) grubości . często ulegającej znacznym wylewom, powodują 

Pokład Karolina Dolna oddziela się od ]_Jokłn,- ogromny dopływ wody na dół. Cała sieć dużych 
du Szczęsny warstwą skal grubości 18,37-30.7G m. uskoków utrzymuje w Rtalem połączeniu pokłady 
Calkowita grubośe tej warstwy zwiększa si9 w ki e- węgla z rzeczoną warstwą kurzawki i rzeką, iwo
runku z południowego wschodu na pólnocny za- da szczelinami tych uskoków obficie przedostaje 
chód. Również w tym samym kierunku zgrubia- się do kopalni. Dopływ wody jest przeto bardzo 
ją si9 wszystkie 3 grube pokłady w granieach wy- zmienny, zależy on od wysokości wody w rzece 
żej wskazanych. Przeciw11ie lJokJad Karolina Gór- (opadów atmosferycznych) i waha się pomiędzy 
na dosięga największej swej grubości w południo- 10 i 18 lll

3 na minutę . 
wo-wschodni!'j części (2 111), podchodząc w tej Ogólna rozciągłość pokładów ma kierunek 
części najbliżej do pokładu Karolina Dolna, z północnego wschodu na poludniowy zachód przy 
na 4,50 m w otworze wiertniczym N XIII nieznacznym upadzie na pólnocny zachód. W 
(tablica I i rys. 3). W kierunku na pólnocny za- szczegół:ach rozciągfośe ulega znacznym niepra
chód Karolina Górna zwęża się i jednocześnie od- widłowościom. Dość spojrzeć na plan topogra
chodzi coraz dalej od Karoliny Dolnej, zbhżając ficzny pok:ladu Fanny (tablica I), żeby przekonać 
się więcej do Szczęsnego . W okolicy szybów się, w jakim stopniu jest zmienną rozciągłość po
(północno-wschodnia część) poklad ma 0,35 nz gru- kładu. Widzimy, że pokład tworzy miejscami 
bości, od Karoliny Dolnej dzieli go odległość 14 m, bufy, miejscami niecki, to znowu głębokie fał:dy, 
do Szczęsnego 11 m (w szybie u\2 I) . W okolicy w których węgiel wyklinia się zupefnie (tablica 
szybu powietrznego ;N'g V (pofudniowo-zachodnia V, rys. 11 i 13). Nieznaczny kąt upadu również 
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4. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905. 

nie pozostaje stałym. Łatwo zauważyć, że upad 
zwiększa się wraz z głębokością. W poludniowej 
części pokłady leżą prawie poziomo, upad nie 
przekracza 1°- 2°; w kierunku na pólnoc upad 

Szyb powietrzny M II (XIII). 

73,20 

82,20 

101,30 

125,43 

142,47 

157,68 

Kurzawka 

40 

33 
0,20 

8,80 
0,20 

18,80 
0,30 

19,5 
4,63 l!'anny 

12,89 
4,16 Szczęsny 

13,51 
1,70Karolina Górna 

9,10 
170 78 4,00 KarolinaDolna ' --

Skala l : 1000 
RYs. 2. 

stopniowo zwiększa się, dosięgając w najgłębszych 
miejscach kopalni do 13°- 15°. W niektórych 
miejscach pomiędzy uskokami spotykają się znacz
nie większe upady (do 25° i więcej). 

Cala sieć znacznych uskoków, przecinających 
pokłady w najrozmaitszych kierunkach, uzupeł
niają obraz nieprawidłowości. 

Jeżeli jednakże przyjrzeć się uważnie liniom 
uskoków na planie, nietrudno spostrzedz, że kie
runek tychże nie jest zupełnie przypadkowy. 
Rzeczy\viście, uskoki 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 
5-5, 6-6,7-7 i 8-8 stanowią jedną grupę usko
ków radyalnych, wychodzących promieniami z jed
nego wspólnego środka. leżącego gdzieś niedaleko 
za granicą (w odległości 300-±00 m). U skoki 10-10, 
12-12,16-16 i 17-17 przecinają pierwsze liniami 
koncentrycznemi naokoło tegoż środka i stanowią 
drugą grupę uskoków koncentrycznych. Wresz
cie grupę, zupełnie niezależną od tych, stanowią 
uskoki 9-9 i 18-18, nie należące ani do jednej, 
ani do drugiej kategoryi. Takie położenie usko
ków pierwszych dwóch grup daje powód do wnios
ku, że wszystkie one powstały na skutek jednej 
wspólnej przyczyny, która polegala prawdopodob
nie na tem, że we wspomnianym środku musiało 
nastąpić pewne wstrząśnienie, czego następstwem 
było pęknięcie skorupy ziemskiej w liniach naj
słabszego oporu, rozchodzących się promieniami, 
zupełnie tak samo, jak pęka szkło lub lód, ude
rzone ostrem narzędziem. 

Uskoki te mają bardzo rozmaitą i zmienną 
wysokość. Kierunek zrzutów również nie ulega 
żadnym prawidłom. 

Uskok 0-0 za granicą do 25 lit wysokości; 
zrzuca stronę południową. 

Uskok 1-1 około 10 m; zrzuca stronę pól
nocną. 

Uskok 2-2 około 25 m we wschodniej częś
ci maleje w kierunku na zachód, wreszcie znika 
jeszcze w obrębie kopalni; zrzuca stronę połud
niową. 

Uskok 3-3 zrzuca stronę przeciwną na 25 m 
w części zachodniej; we wschodniej wysokość zrzu
tu zmniejsza się do 5 Jll. 

U skok 4-4, tworząc się w części zachodniej, 
stopniowo zwiększa się w kierunku na wschód 
(do 15 m); zrzuca stronę południową. 

Uskok 5-5, tworząc się prawie w samym 
środku kopalni, bardzo szybko zwiększa się w kie
runku na północ, dochodząc do 40 m wysokości; 
zrzuca stronę zachodnią. 

Uskok 6-6 na zachodzie ma 10 m wysokoś
ci i zrzuca stronę południową; w kierunku na 
wschód maleje i bardzo prędko ginie zupełnie, 
zamieniając się, jak gdyby 

uskokiem 7-7, zrzucającym stronę przeciw
ną; wysokość tego uskoku stopniowo zwiększa się 
w kierunku na wschód od O do 15 m. 

Wreszcie ostatni z grup radyalnych 
uskok 8-8 zrzuca stronę pólnocną na mniej 

więcej stałą wysokość 10-12 m. 
Uskoki grupy !koncentrycznej są wogóle 

większe. 
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Uskok 10-10 od -1:0 do 50 11z zrzuca stronę 
wschodnia. 

Uskok 12-12 od 25 do 15 m zrzuca stronę 
zachodnią i maleje na północ. 

Otwór wiertniczy N2 XIII. 
+27G,51 

22 

38 

83 

115,65 

133,04 

146,80 

156,29 

Piasek 

22 

Kurzawka 

JG 

1,00 

27 

5,65 Fanny 

13,85 

3,54 Szczęsny 
11,47 

2,29 Karolina Górna 
4,51 
4,98 Karolina Dolna 

Skala 1 : 1000. 
RYS. 3. 

Uskok 16-16, 60 m wysokości na południu, 
na pólnocy zdaje się znika zupelnie; zrzuca stro
nę wschodnią. 

. Uskok 17-17 nieznanej wysokości zrzuca 
stronę zachodnią; uskok ten stanowi w chodnią 
granicę dzisiejszych robót w kopalni. 

Uskok niezależny 18-18, zrzucający sironę 
południową, we wschodniej części ma około 15 m 
wysoko'·ci, na zachodzie szybko wznosi się, dosię
gając olbrzymiej wysokości HO 111. 

Uskoki grupy koncentryeL~nej najwyraźniej 
przecinaj<~ uskoki grupy radyalnej. Istotnie, usko
ki 10-17 ciągną się przez calą kopalnię nieprzer
waną linią, podczas gdy mkoki radyalne 0-7 
z jednej i z drugiej strony uskoków koncentrycz
nych chociaż i zgadzają się wzajemnie, to jednak 
nie stanowią jednej linii nieprzerwanej; stąd na
leży przypuszczać, że grupa koncentryczna usko
ków musi al a powsta<' nie z tej przyezyny, z któ
rej pow taly uskoki raclyalne, i najwidoczniej 
utworzy la się już potem, gdy te ostatnie istniały. 

Szyb powietrzny "\~ V (XVI) 

Piasek 

20 

22 

Fanny 7,24 
O,DO 

Szczęsny 2,60 
13 

Karolina Górna 0,80 
8 

20 

42 

±9,24 
o 
52,64 

()6,44 

Karolina Dolna 4,50 79,14 
Skala 1 : 1000 

RYS. 4. 

Oprócz wyszczególnionych uskoków głów
nych (dzielących kopalnię na wyraźne pola) ist
nieje jeszcze wiele uskoków drugorzędnych, 
nie grających tak wybitnej roli w podziale 
kopalni na pola robocze, wszakże utrudniających 
odbudowę pól poszczególnych. Szczególnie obfi
cie występują takie uskoki w pasie środkowym 
uskoków koncentrycznych pomiędzy uskokami 
10-10 i 16-16, gdzie oprócz wymienionych 3 du
żych uskoków (10-10, 12-12 i 16-16) na nie
wielkiej przestrzeni znane są jeszcze 3 znaczniej
sze uskoki (11-11, 14-14 i 15-15), które prawie 
zupelnie uniemożliwiają odbudowę tej części ko 
palni. 
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6 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

Wszystkie te uskoki wywierają wielki wpływ 
na przebieg robót górniczych, utrudniając je. we 
wszystkich okresach. Roboty poszukiwawcze są 
zawsze prowadzone w znacznej ilości. Niewielkie 

do szybu. Odbudowa filarów przy uskokach jest 
zawsze połączona z większem niebezpieczeństwem: 
stąd koszta robót poszukiwawczych, przygoto
wawczych, urobku i przewozu w kopalni Saturn 
muszą być a priori znaczniejsze, niż w wielu in
nych kopalniach zagłębia Dąbrowskiego, znajdu
jących się w pomyślniejszych warunkach. 

Szyb powietrzny M IV (XV). 
+283,09 

Piasek 

15,9 
Wapień 2,6 

Glina 

27,70 

0,30 

0,23 

Fanny 4,&'3 

15,72 

Szczęsny 2,3:1-

30,76 

15,9 
18,5 

46,2 

108,63 

126,69 

Nader charakterystyczną jest cyfra, wyraża
jąca stosunek ilości metrów, przebitych w kamie
niu w przecznicach, ślepych szybikach i szybach, 
do ilości metrów chodników, upędzonych w wę
glu. Stosunek ten może służyć do pewnego 

! Otwór wiertni czy N XVI. 

Piasek 

Kurzawka 

28,50 28,50 

7,46 

Fanny l 5"'-35 7,33 0,63 43,28 
1,36 
7,3r) 
1,65 

Szczęsny 3,80 1,75 
54,43 

0,40 
14,57 
,2,75 

72,90 Karolina Górna 3,90 l 0,55 
0,60 

Karolina Dolna 

18,65 

1,40 92,95 

120,3 
Skala l: 1000 

RYs. 6. 

stopnia miarą nieprawidłowości pokładu. Do roku 
Karolina 4,03 161,48 1898 dla odbudowy pokładu Fanny w kopalni 

Saturn było przebito: 
Skala l: 1000 28 przecznic długości ogólnej . 3400 m 

RYS. 5. 9 ślepych szybików głębokości ogólnej 100 " 
. , . 5 szybów głębokości ogólnej 600 

pola robocze łączą s1ę z sobą mnostwem kam1en- · " 
nych przebitek i ślepych szybików. Nie pozwala l Razem 4100 m 
to na ześrodkowanie roboty odbudowy w jednem W węglu upędzono · . 64000 m 
miejscu, utrudniając jednocześnie dostawę urobku Otrzymujemy zatem, że na l 000 m chodni-
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ków w węglu przypada 64 111 w kamieniu, czyli l Zatem w kopalni ~ilo_wice ~a 1000 m w węglu 
że stosunek powyższy 11 = 0,064. przyl?ada

1 
24 m w. kam1e~n~. St~sunek n = ~,024 

Dla porównania wyprowadźmy ten sam sto- prawie 2 /2 razy Jest mmeJszy, mż w kopalm Sa
sunek, jaki istniał w tym samym roku w sąsied- turn. 
niej kopalni Milowice (Wiktor). Uskoki w tej W przytoczonych przykiadach właściwie 
kopalni są rzadsze i nie tak wysokie. Roboty są nie należy brać pod uwagę szybów, bowiem głę
więcej ześrodkowane i pomimo, że. odbud?~a P?- bokość tych oczywiście nie zależy od nieprawi
kładu Fanny rozp o częła się tutaJ dawni~J, mż dłowości pokładów, jakkolwiek zresztą 3 szyby 
w k?p~lni Sa;turn, ogó.lna pow~e~·zchnia, .zaJęta: c~- powietrzne w kopalni Saturn może nie był~by po
łą s1emą robot, Jest meco mmeJsza. N1ezalezm.e trzebne, gdyby polelady były bardziej prawidłowe. 
od tego pokład jest bardziej prawidłowy, chodn~- W naszym przykładzie wskutek niemal równej 
ki przeważnie są proste. W skutek tego chodm- głęboko · ci szybów te ostatnie mog ly być przyję
kami upędzono w kopalni Wiktor mniej metrów, te; zresztą, jeżeli szybów 11ie przyjąć, otrzymamy 
niż w kopalni Saturn, n:: ianowicie 50000 m. W ka- jeszcze znaczniejszą różnicę: 
mieniu na tę ilość robót przebito: w kopalni Saturn 11 = 0,05i) 

Otwór wie1·t11iczy M XV. w kopalni Milowice" = 0,017 
więcej, niż t rzy r azy mniej sze. 

Piasek 

12,55 

Kurzawka 

Gl
. 16,50 
ma 420 , 

Kurzawka 

10,40 

8,55 

Fanny 6,85 
3,60 

Szczęsny 3,:10 

9,75 

Karolina Górna 1,40 

18,75 

43,65 

59,05 

G6,15 

77,30 

Karolina Dolna 5,70 10l,o5 

Skala l : 1000. 
RYs. 7. 

15 niedługich przecznic i pochylni 
długości ogólnej 840 m 

l ślepy szybik głębokości 10 " 
2 szyby *) głębokości o~g_ól-:o:n~e::...j ---:-:::-::35:-::0~" 

Razem . l 200 111. 

*) W roku 1898 był już przebity w kopalni Wi~tor trzeci szyb 
Renimld głębokości 200 '" • l ecz poni e~vaż .szyb ten m1ał na celu o<!-
budowę wyła,czui e dolnego pokładu 1\.aroltua. przeto w rachubę me 
został przyjęty. 

W zależności od uskoków i nieprawidłowoś
ci pokładu, jakeśmy już zaznaczyli, utrudniona 
jest wielce dostawa urobku do szybu. W tym 
względzie wskazówką do pewnego stopnia może 
służyć liczba czynnych pochylń i ślepych szybi
ków, które służyły do spuszczania urobku. Mia
nowicie w kopalni Saturn: 

bylo l w r o k u 
czynnych w pokładzie 

1898 1899 1903 

-~ Fanny . 27 31 29 ....... 
Szczęsny 8 7 18 .,.., 

,.q 
o Karolina Gór n a l o 
p.. Karolina Dolna 2 9 

Razem l 33 40 57 

~ 
Fanny . l l 

3 

l 
4 ,_q •O 

o~ 
l>. ...... Szczęsny l l 2 p.. ,.o 
Q) l>. Karolina Dolna - - l ':(jj ~ l 

Razem l 2 7 

Wogóle l 37 l 44 1 64 

W kopalni Milowice, gdzie pokład ma upad 
bardzo nieznaczny i więcej prawidłową rozcią
głość, zastosowana była odbudowa przekątna, wy
kluczająca zupełnie pochylnie. Te ostatnie były 
urządzane li tylko w niedługich przebitkach po
chyłych w kamieniu, które łączyły części pokła
du, przedzielone uskokiem nieznacznej wysokości 
(najwyższy uskok w okolicy szybów ma 14m wy
sokości, reszta około 5 m) . W r. 1898-ym było tu 
czynnych zaledwie 11 niedługich pochylń. 

(c.D.N.) Henryk Czeczott. 
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JI!eorya procesu wielkopiecowego.':') 
Już w wieku XVIII-ym robiono próby za- i będzie bezcelowem. gdyż sklad gazów przez to 

stąpienia kosztownego węgla. drzewnego przez 1 bynajmniej się nie zmienia i powiększenie kosz
węgiel kamienny lub koks. Rosnące nieustannie 1 tów budowy pieca zupełnie się nie opłaca. Acz
zapotrzebowanie żelaza od chwili wynalezienia kolwiek tedy fakt tell pozostawał niewyjaśnio
maszyny parowej i kolei żelaznej postawiło spra- nym, niemniej dalszych prób w tym kierunku 
wę obniżenia kosztów wytwórczości żelaza na zaniechano. · 
pierwszym planie. Zrozumiał tę potrzebę Heski Znakomity chemik francuski LE CHATELIER 
urząd do spraw górnictwa i w roku 1836 zwrócił pierwszy zwrócił uwagę na to, że reakcya pomię
się do znakomitego już wówczas profesora RoBERTA 1 dzy tlenkiem węgla a tlenkiem żelaza należy do 
BuNsEN A w Marburgu z prośbą o zbadanie doklad- l odwracalnych.*) Jeżeli przepuszczać będziemy 
n e procesu chemicznego, zachodzącego w piecu strumień dwutlenku węgla przez żelazo metalicz
wielkim. ne, to przekonamy się, że ]_Jewna część dwutlen-

Pmlldem wyjścia baclań BuNsENA było to, że J ku węgla przejdzie w tlenek, a natomiast żelazo 
gazy wylotowe są palne. Rezultaty swych ba- utleni się. Z tego powody niepodobna tlenku 
dań wyłożył BuNsEN w rocznikach PoGGENDORFFA za j węgla utlenić całkowicie w dwutlenek węgla za
rok 1839 pod tytułem "U e ber gasfi:irmigen Pro- pomocą tlenków żelaza, za wartych w rudzie. 
dukte des Hochofens und ihre Benutzung als Zarówno utlenienie tlenku węgla, jak i redukcya 
Brennmaterial". Pracując nad tym przedmiotem, dwutlenku przez żelazo metaliczne ma swoje gra
BuNsEN udoskonalił metorly analizy gazów i zapo- nice i zależność tego rodzaju wyrażamy przez 
mocą ulepszonych metod dowiódl, że gazy. wy- równanie: 
chodzące z pieca wielkiego, zawierają tak znacz
ne ilości tlenku w~gla, że jeżeli ich nie zużytko
wać, to trzy czwarte węgla idzie na marne. 

Przytoczenie składu tych gazów potwierdza 
zdanie powyższe; zawierają one za,zwyczaj: 

N2 • 5±-G6 °0 
002 . . ·7-19 ., 
co. 21-31" 

FeO+CO .... ..... 
Punkt ciężkości leży w oznaczeniu warun

ków, które wpływają na kierunek reakcyi. 
W ostatni<.!h czasach rea'kcyę tę zbadali 

szczegółowo BAUH i GLAESNEn."'*) Badania ich po
legaly na tem, że ogrzewali oni żelazo metalicz
ne w atmosferze dwutlenku W<jgla i równolegle 
z tem tlenek żelaza w atmosferze tlenku węgla 
przy stalej temperaturze w ciągu dłuższego cza-

H2 · •. 1- 6" su. Analiza gazów wykazała, że w obu wypad-
węglowodorów 0- 6" kach d()chodzi się przy danej temperaturze do 

Wobec tych faktów technika zaczęta dążyć gazu o składzie stałym dla tej temperatury i zło
do zużytkowania gazów wielkopiecowych; część żonym z miesza~iny. tlen ku i d wutlenk~ węgla; 
ich zużywano do ogrzania powietrza w aparatach w at1;nos.ferz~ ~e.J am. dals~a redukcya, am dalsze 
CooPEHA, część zaś zużywano do opalania kotłów l u~lem~me lllleJ.sca mieć me n~oż~: gaz:y są w st~
parowych. W ostatnich czasach przekonano się, n~e rown~wag1. . Syst~m, zna.Jd~Jący ~1ę w stame 
że zastąr?ienie 1.naszyny parowej przez m?~or ga- / :ownowag1 c~tem1CzlleJ, składa s~ę z c1ał stalych, 
zowy daJe o WJele wyższy procent energn poży- zelaza m.etahc~nego 1 tle~ku zela:zawego . (FeO) 
tecznej, tak że nie tylko maszyny wiatrowe pędzić J oraz z m1eszamny obu gazow (\}0 1 C0 2)., Mamy 
nim można, lecz nadmiar enero-ii zużytkować do tu tak zwany uklad heterogenwzny. ktory sam 
poruszania innych motorów w b fa bryce i do wy- l przez się ni,e może 1~rzejś? w układ, homogenicz
twarzania światła elektrycznego. 

1 
n.y. Dla .rownow~g1 takwh . ukłaclow heteroge-

Próbowano zużytkować nadmiar tlenku wę- mcznych Jest oboJęt~1 e , czy c1al~ stałe, _w?l~od~a,
gla w gazach wielkopiecowych do redukcyi rudy ce ~lo ukł~du, ~ą wz1ęte w ma:łeJ, l.ub duzeJ ~los_c1, 
żelaznej. Próbowano urzeczywistnić tę myśl w ~arow_no Jak !Ch stosunek. IlosciOwy, ,w Jaku~ 
Anglii, budując piece coraz to wyższe, w tern Je wz1~to p~:>ezątk.owo: zamm stan . rownowag1 
mniemaniu, że jeżeli przedłużymy drogę zetknię- nastąp1l. . MiarodaJną Jest tu wy~ączme faza g~
cia gorących gazów z rudą, to większa ilość tlen- ~ zo_wa., t~ .Jest l~oncent~ac,ra gazo:v lub w raz1e 
ku węgla zostanie racyonalnie zużytkowaną. Gdy :rnes~amny d:voch gazow !Ch :vzaJemny stosunek

1
_ 

wreszcie doprowadzono wysokość pieców do 30m, 1~~ś~1ovyy. ~1ly zewnętrzne, Ja,k temp~ratura 
przekonano się, że dalsze powiększanie wysokości Cismeme maJą wpływ na stan rownowag1. 

*) Streszczenie odczytu, wygłoszonego przez Rudolfa. Schenka. . *l . Recherch~s experimentales et theoriques sur !es equili-
na zebraniu Nadreńskie!?,o towarzystwa chemików w Rurort d. 26 j bres chimiques. Parls, 1888, P· 11. 
marca r. 190.1. (Zeitschrift fiir Elektrochemie, r. 190.1, ,\; 24). · **) Zeitschrift fiir physikalische Chemie, r. 1903, s. 43, SM. 
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Siły zewnętrzne dzia!ają według zasady naj- zmmeJsza się, osiąga minimum przy 680°, poczem 
mniejszego oporu, którą sformulujemy w sposób szybko wzrasta. 
następujący: "Każda sila zewnętrzna, działająca Widzimy stąd, że niepodobieństwem jest 
na system cia!, znajdujących się w stanie 1;ówno- otrzymać z pieca wielkiego gaz, zawierający ma
wagi chemicznej, wzbudza reakcyę, wskutek któ- lo tlenku węgla. W praktyce stosunek CO:C02 
rej po usunięciu tego czynnika system powraca waha się od 2,44: do · 1,04. Szczególniej ostatnia 
do stanu poprzedniego." wartość różni się mocno od wartości, otrzyma-

Dopływ ciepła ułatwia reakcyę, które toż nych przez BAURA na drodze badań czysto teore
cieplo absorbują, np. dysocyacya chlorku amonu. tycznych dla systemu, składającego się z metalu 
Jeżeli system przestaniemy ogrzewać, wówczas Fe i tlenku FeO . 
wytwory rozkładu wstępują na nowo w związki, Rudy, przetapiane w lJiecu wielkim, składa
wyzwalając ciepło. 1· ją się przeważnie z połączeń Fe20 3 i Fe30 4, to 

Ciśnienie zewnętrzne ułatwia przebieg reak- też a priori twierdzić można, że te wyższe tlenki 
cyi, przy której objętość systemu zmniejsza się; wstępują w stan równowagi w innych warunkach. 
gdy ciśnienie wróci do stanu początkowego, wów- Od dawna wiadomo, że tlenek żelazowy Fe20 3 
czas system wraca do stanu pierwotnego, powięk- przechodzi w tlenek żelazawy FeO pod wpływem 
szając swoją objętość. Liczba przykładów, jakąby mieszaniny równyeh objętości tlenku i dwutlenku 
tu przytoczyć można, jest bardzo znaczna. Wsku- węgla, nie ulega też kwestyi, że i ten proces od
tek tego systemy, które w obu fazach krańco- bywa się w piecu wielkim. 
wych mają jednakow:ą oJ:>.iętoś~, będą od ciśnienia Reakcya odwracalna 
zewnętrzuego zupełme mezalezne. 

Do i.ego szeregu zalicza się system, złożony Fe304+CO ~ ::=:: 3FeO+COz 
z żelaza metalicznego, tlenku żelaza, tlenku wę- ' podlega podobnym warunkom równowagi, jak i 
gla i dwutlenku węgla. Stąd wyciągamy ważny reakcya poprzednia. Dane odnośne wyznaczyli 
wniosek, że w tym wypadku zupe·lnie jest obojęt- BAUR i GLAESNER, przytaczamy je w tablicy II. 
ne, czy gazy znajdują się pod ciśnieniem kilku 
atmosfer, czy też pod ciśnieniem paru milime- T a b l i c a II. 
trów rtęci. Tempe-

Przy stalej temperaturze na stan równowa- ratura 
Skład procentowy fazy gazo-

wej w stanie równowagi 
gi wpływa wyłącznie skJ'ad procentowy obu ga
zów, należących do systemu. Dla każdej tempe
ratury istnieje ściśle określony stosunek tlenku 
do dwutlenku węgla, który znajduje się w równo
wadze z ciałami stalemi. Zmiana tego stosunku 
natychmiast wywołuje reakcyę chemiczną, amia
nowicie podwyższenie ilości tlenku węgla wywo
łuje redukcyę tlenku żelaza, a podwyższenie ilo
ści dwutlenku węgla wywołuje utlenienie pewnej 
ilości żelaza metalicznego. 

Znajomość stosunku wagowego obu gazów, 
przy którym mamy stan równowagi 

C co 
- -Y) 
Ccoz -

posiada wielką doniosłość dla zrozumienia reak
cyi, zachodzącej w piecu wielkim. Tablica I, 
umieszczona poniżej, zawiera wartości, określone 
przez BAURA i GLAESNERA. 

T a b l i c a I. 

l 
Stosunek procentowy mis

Temperatura szaniny. gazów "': stanie· 
0 

rownowag1 . 

t co l co2 
Wartość Y) 

550 64 36 1,78 
680 59 41 1,44 minimum 
750 61 39 1,56 
850 c 68 32 2,12 
900 71,5 28,5 2,51 

Zależność wartości Y) od temperatury jest 
znaczna. Przy nizkich temperaturach wartość ta 

• 

450 
490 
550 
650 
750 
850 
900 
950 

co co2 "f}' 

46 54 0,852 
47 53 0,887maximum 
44 56 0,786 
37 63 0,587 
30,5 69,5 0,439 
26 74 0,351 
24 76 0,316 
23 77 0,299 

Nie jest jednak koniecznem, żeby redukcya 
tlenków wyższych postępowała zawszA stopniowo 
i można przypuszczać, że redukcya do metalu od
bywa się bezpośrednio; jednakże brak cyfrowych 
danych dla układów: 

Fe20 3+3CO ~ ::::: 2Fe+3C02 

Fe3 0 4+4CO,..... ::::: 3Fe+4C02 .... 
Co się tyczy pierwszego z tych układów, to 

pewne wskazówki dal LE CHATELIER na podstawie 
zasad ogólnych. Ponieważ w systemie pierwszym 
przejście z jednej fazy do drugiej daje bardzo 
nieznaczne wyzwolenie ciepła, więc też i na stan 
r<?wnowagi temperatura wpływa bardzo nieznacz
nie. 

Dla otrzymania surowca zwierciadlanego lub 
ferromanganu używamy rud, zawierających dużo 
manganu. Ponieważ mangan jest mniej szlachet
ny od żelaza, więc też redukcya jego wymaga 
gazów o wiele bogatszych w tlenek węgla, niż 
dla rudy żelaznej. 
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Widzimy tedy, jak rozmaitymi są procesy, 
zachodzące w piecu wielkim, to też sklad gazów, 
wychodzących z pieca, zależy zarówno od natu
ry rudy, jak i od temperatury, panującej w pie
cu; okoliczności te tłomaczą, dlaezego stosunek 

wagi, wobec węgla zawiera ledwie ślady tlenku 
węglowego. BounouARD otrzymał następujące war
tości przy zwykł:em ciśnieniu. 

T a b l i c a III. 
CO:C02 podlega tak wielkim wahaniom. 

Oprócz redukcyi tlenków żelaza w piecu 
wielkim zachodzą jeszcze reakcye innego rodza-

Temperatura Skład procentowy mieszaniny gazo
wej w stanie równowagi z węglem 

ju: tlenek węgla jest ciałem, które może samo 
450 

00 ~ 002 ~ 
przez się stać się powodem wszelkiego rodzaju 2 98 
komplikacyi. Niejednokrotnie zauważono wydzie- 500 :) 
lanie się w piecu drobniutkich cząsteczek węgla, 550 11 
które powodują bardzo dotkliwe w następstwie 1 600 23 
wieszanie się nabojów. , 650 30 

Węgiel powstaje przez rozszczepienie czą- 1 700 G8 
steczki tlenku węglowego wedtug równania: 750 76 

l 
800 90 

200=002+0 850 94 
Reakcyę tę odkrył H. SAINT- CLAIRE DEvJLLE, 900 96,5 

w ostatnich czasach studyował ją bliżej BounouARD. l 926 97 

95 
89 
77 
60 
32 
24 
10 
() 

3,5 
3 

Reakcya ta jest odwracalną, gdyż tlenek węgla 950 98,5 powstaje przez przepuszczanie dwutlenku nad 
1000 

2,5 

rozżarzonym węgla, z powodu czego możemy na- 99,3 0,7 
pisać: 1050 99,6 0,4 

2CO c::: -~ 002+C l Rozklad tlenku węgla na składniki ma miejs-
Jak we wszystkich podobnych wypadkach, 

1 
ce przeważnie przy ni~kic~ tempera.turach. Re· 

tak i tu musi w pewnych warunkach nastąpić akcya ta ~a.ma pr~ez sr.~ me. za:ch_odzr,. lecz tylko 
równowaga pomiędzy obu przeciwnerui reakcya- w obecnosCI.ka~a~rzatorow, Ja~rmr są zel~zo, man~ 
mi. Warunki równowagi są w tym wypadku nie- gan, k?balt l mk:el. ScHENK l ZIMMERMAN) . ?adah 
co odmienne, niż w poprzednich: rozkład tlenku szcze~oł:ow? tę reakcyę pod wplywe~ ro~nych 
węglowego pociąga za sobą zmniejszenie objęt.o- 1 katahz~toro\~. W tym cel~ ogrzewa~r om ter
ści gazów, powstawaniu zaś 00 towarzyszy zwięk- mometr po~retrzn:y, wypełmony .tle.nkrem. w?gla~ 
szenie objętości. Wobec tego wskutek poprzednio / wrz obecno~cr katal:zat~ra w. ką~reh po:wret1 zneJ 
przytoczonego prawa przy stałej temperaturze p .Y stał~J. teml?erat~rze. ~rzy rozklad~Ie wystę
gaz, znajdujący się w stanie równowagi z wę- 1 puJe z:mmeJ~z~me ?bJ~~o~cr,.lub, co .na .Jedno wy
glem, będzie zawierał tern więcej kwasu węgla- c~o~zr,. zmmeJszeme Clsmema: Obser":UJąC spadek 
n ego, im wyższ.em b.ędzie ciśnie~ i e. ~Iśme~ra na. manometrze, mozemy mrerzyó szyb-

Prawo dzralama masy daJe uam możność ość reakcyr.. . . . . . 
sformulować matematycznie warunki równowagi. . Kobalt 1 n~lnel zachowuJą s~ę w zasadzre 
Ponieważ w reakcyi biorą udział 2 cząsteczki Jednakowo, ~? .Je~t reakcya ustaJe, ~oszedlszy 
tlenku węgla i jedna dwutlenku, więc też równo- do p~lowy Cls?rema po.czą~kowego. Wowczas wy
waga następuje, gdy st~pUJe stan rownowag.r ~:nędzy wę.glem a gaz~-

mr. Rezult.atu tego nalezalo oczelnwać, gdyż m-
0202._ -l; kiel udziału w reakcyi nie bierze. 
Oco2 - Zupełnie inny obrót bierze reakcya wobec-

gdzie l; oznacza pewną ilość stalą. ności żelaza . Ciśnienie stopniowo spada do paru 
Zbadajmy, o ile temperatuxa wpłynie na milimetrów. Osobliwe to zachowanie się żelaza 

warunki równowagi. ~ozsz~zepienie tlenk~ wę- obj aśnić można tylko w ten sposób, że ono samo 
gla wyzwala znaczną rlość Ciepła. Prawo rowno- bierze udział w reakcyi i w trakcie procesu utle
wagi układów heterogenicznych opiewa, że pod- nia się. Czysty tlenek węgla nie byłby nigdy w 
wyższenie temperatury ułatwia procesy, pochla- stanie utlenić żelaza. to też musimy przyjąć w 
niające ciepło, to też przy wyższych temperatu- tym wypadku dwie fazy reakcyi. Początkowo 
rach powinno powstawać więcej tlenku węgla, żelazo działa tak jak nikiel, to jest czysto kata
stan równowagi nastąpi przy większej ilości tego litycznie, przyozem stopniowo rośnie koncentra
gazu. Współczynnik l; rośnie przeto wraz z cya kwasu węglanego; gdy jednak koncentracya 
temperaturą. Badanie warunków równowagi tej ta przejdzie pewną granicę, wówczas powstają 
reakcyi wykazalo, że przy temperaturze 1100° warunki odpowiednie do utlenienia żelaza. Pro
gaz skł:ada się z 99 % tlenku węgla, podczas gdy 
pomiędzy 300-400° gaz, będący w stanie równo- *) Beriohte d. D. ch. G. 36 (1903). 

• 

• 

• 
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PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 11 

ces ten wytwarza nową ilość tlenku żelaza, któ
ry znowu rozklada się katalitycznie. Procesy te 
powtarzają się nieustannie w tym samym porząd
ku tak dlugo, dopóki znaczniejsza ilość gazu jest 
obecną. W każdym jednak momencie następuje 
równowaga pomiędzy gazami z jednej strony, a 
żelazem i tlenkiem żelazawym z drugiej; procen
towy skład gazów pozostaje niezmiennym. Pro
ces katalityczny może odbywać się podlug obu 
schematów w obecności każdego metalu, miaro
dajną jest tu tylko koncentracya początkowa, 
względnie ciśnienie początkowe tlenku węgla. 

nych, w którym p oznacza rzędne, a P odcięte, 
wówczas pole, zawarte pomiędzy oliu osiami, 
oznacza wszelkie możliwe mieszaniny obu gazów 
przy najrozmaitszych ciśnieniach. Ponieważ jed
nak P>P, gdyż ciśnienie cząstkowe tlenku wę
glowego musi być mniejsze. niż ciśnienie ogólne, 
to też tylko dolna niezapełniona kreskami część 
pola może mieć wartość realną; granicę stanowi 
linia., dzieląca kąt prosty na 2 równe części; jest 
ona geometrycznem miejscem wszystkich punk
tów, dla których P=P, czyli linią czystego tlen
ku węgla. 

Równania nasze dają się w następujący spo
sób przedstawić na płaszczyźnie. Równanie (l) 

Przypomnijmy sobie tylko poprzednio ozna-
1 

czane warunki równowagi dla obu systemów a 
mianowicie: z jednej strony dla systemu, złożone-
go z żelaza, tlenku żelaza, tlenku i dwutlenku 1 P 
węgla, z drugiej zaś dla systemu, złożonego z l P-p =Y) 

węgla, tlenim i dwutlenku węgla. jest równaniem linii, przechodzącej przez prze-
000 _ 0 2co _ cięcie obu osi. Jest to miejsce geometryczne 
0 00,, -Y) Cco. - .1; wszystkich mieszanin gazowych, które są w rów-

Koncentra~ya gazu c jest proporcyonalną nowadze z żelazem i !·lenki~m żel~za. Podobn~ 
do jego ciśnienia p, skąd wypływają dwa nowe stosunek ?znaczyć ~oze~y. 1. dl~ 1nnyc~ metah 
równania· np. dla mklu. Pomewaz mk1el Jest o w1ele szla-

. chetniejszy od żelaza, dlatego też równowaga ga-
Pco =Y) Pco

2 
= 1; zowa następuje przy niższej ilości tlenku węglo-

Pco2 Pco2 wego; wartość Y) jest niższa, niż dla żelaza, to 
Oznaczmy przez P sumę ciśnień cząstko- też Y) może slużyć za miarę szlachetności meta-

wych obu gazów, czyli lu. Geometrycznie przedstawia to wymiar kątn, 
p Pco+Pcoz jaki tworzy prosta z osią odciętych. 

wówczas równania przyjmą następującą postać: 

_ Pc!!_ = Yj;-~<L= 1; 
P-Pco P-Pco 

Opuśćmy wykladnik (indeks) co i oznaczmy 
ciśnienie tlenku węglowego przez P; wówczas 
równania nasze przyjmą następującą postać: 

p p2 
P
- =YJ·. (l) -p =1; .. (2) -p -p 

Równania te mają pewne znaczenie geome
tryczne. Jeżeli wykreślimy system wspólrzęd-

p 

p 
tg11=p 

Równanie (l) daje się przekształcić w nastę
pujący sposób: 

t = - Y)- = tg =? 
p YJ+l 

tg cp i kąt cp I=osną w1·az ze wz1·ostem Yj, a za
tem wymiar kąta cp daje miarę łatwości, z jaką 
metal dany ulega redukcyi. Dla metali szlachet
nych wartość cp jest mniejsza, niż dla nieszla
chetnych. Równanie (2): 

p2 ' 
P-p=l; 

jest równaniem paraboli. 
Parabola ta, przechodząca rówmez przez 

punkt początkowy, jest miejscem geoliletrycznem 
wszystkich systemów gazowych, będących w sta
nie równowagi z węglem. 

Wykres wykazuje, że prosta i parabola mu
szą się przeciąć. Punkt przecięcia A jest szcze
gólnie ważny, gdyż wskazuje taki skład gazu, 
który jest w równowadze jednocześnie z żela~~;em 
i tlenkiem żelaza, jak o też z węglem. W artość 
obu współrzędnych punktu A można wyliczyć 
algebraicznie z obu 1·ównań. 

Punkt A odpowiada warunkom obu równań. Po
dzielmy równanie (2) przez równanie (l); otrzymamy: 
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P=~= l; 1-tg'( jących gazów, Jadnem słowem jest to równanie 
'f) • tg 'f! reakcyi w piecu wielkim. Mamy tu do czynienia 

z drugiej zaś strony: z równaniem prostej, której kierunek określa ta 
l+ + okoliczność, że gdy P=O, wówczas P=t/ p . 

p-_ Y)_·P= q 1 YJ) =~ 1-tgcp Wykreślenie tej prostej · na podanym powyżeJ' 2ry
0

-
..,., YJ2 • tg2 m k l d ., ., T su n u za eży o wartości początkowej P 0 • Jeżeli 

Współrzędne punktu ,J są przeto zupełnie P 0 rozpatrujemy. jako zmienną niezależną, to rów
określone przez stałą 'f) resp. tg cp, tudzież przez naniu czyni zadość szereg linii równoległych. 
1;. ~t~d wyprowadzamy ważny wniosek, a mia- Równolegle te będą przecinały krzywe równo
now1c1e, że zupełna równowaga między węglem, wa.gi w różnych 12unktac~, a mianowicie przewi
meta~em, tlenkiem metalu tudzież 00 i 002 przy duJemy 3 wypadki: 1) rownoległa P0 B przecina 
staleJ t~mperaturze istnieć może tylko przy jed- parabolę po lewej stronie od punktu A, 2) rów
~em ś01ś~e okraślonem ciśnieniu p tlenku węgla n?legła P 0 C przecina parabolę po prawej stro
I przy śCiśle okraślonem ciśnieniu ogólnem P. me od punktu . 1, 3) równoległa przejdzie przez 

. . To. ?O zaobserwowaliśmy dla żelaza, stosuje punkt A. 
s1ę 1 do mnych metali. Rysunek wykazuje, że Przypadek l. Równoległa spotyka naj
ciśnienie całkowite p jest tern większe, im metal pierw parabolę w punkcie przecięcia i mamv 
jest szlachetniejszy, ponieważ im mniejszy kąt ? stan równowagi między gazami a węglem; ponie
t~orzy prosta z osią odciętych. tern dalej prze- waż miesz~nina gazów zawiera mniej kwasu wę
tme parab<;>lę. Odwrotnie do metali mniej szla- glanego, mż potrzeba go do utlenienia metalu 
chatnych, .Jak żelazo np. dla manganu ciśnienie przeto w pmikcie B reakcya dobiega końca: 
równowagi zupełnej jest mniejsze niż dla żelaza. W artość ciśnień kolieowych zależy od ciśnienia 

Rozważania te zachowują swą wartość i dla początkowego. Taki wypadek mamy, gdy CO 
wyższych tlenków żelaza, w tym jednak razie działa na nikiel. Z powodu malej wartości 
r?w~o~aga calk<;>wita następuje przy wyższem ws.Pólczynnika 'f) ciśnienie równowagi ostatecz· 
c1śmemu calkow1tem, z powodu że wartość 'f) neJ dla niklu jest bardzo wysokie. 
jest mniejsza. Przyrad e k 2. Równoległa P 0 C przecina 

Przy zmianie temperatury wartość 1; rośnie, naj pierw prostą. która określa warunki równowa
parabola rozszerza się znacznie. Gdyby wartość gi dla systemu: metal, tlenek metalu i gazy. Lecz 
'f) nie ulegała zmianie, wówczas p rosloby wraz w tym punkcie reakcya jeszcze nie koliczy się. 
z temperaturą. jednakże wartość ta również wte- W prawdzie panuje tu równowaga pomiędzy ma
dy ulega zmianie. Ozy podwyższenie ciśnienia talem a tlenkiem metalu, lecz metal (żelazo) mo
m~ miej.sce .zależy to całkowicie od stosunku l ż~. r.oz~ladać o~ecny _tlenek węgla. wskutek tego 
wielkośCI 'f) 1 1;. Wyznaczenie warunków rów- c1smeme .P (ogolne) 1 P(co) pada w dalszym cią
nowagi ~all~o~itej J?owyżej 500° wykazuje pewien gu. P?m~~aż koncentracy~ 002 teraz wzrasta 
wzrost Clśmema ogolnago P. Z drugiej zaś stro- p~ędzeJ, mz tego wymaga rownowaga z metalem, 
ny ~ach~wanie się żelaza .Pr~y temperaturze 360o, 1 ~1ęc też część żelaza, utleni.a s.ię i. powstaje ~owa 
gdz1~ dz1ała on~ ~ył~czme, Jako katalizator, wy- Il?ść 00. Skład g~~O\~ ~_rruema s1ę t~raz me ~ 
k~z_uJe wz1:ost Ciśmema .P przy temperaturze niz- kle~u~ku :poprze_dmeJ hn.n P0 C, lecz ~:neg reakcy1 
kleJ. Mus1 przeto być Jakaś temperatura pośred- zm1en~a n1eco klerunek 1 dąży w klerunku CA; 
nia, przy której P osięga minimum wartości. po teJ drodze system gazów w końcu dobiega 

~ad~nie nasze polega na tern, żeby oznaczyć, j pu?ktu ·~, który jest P.uJ?-kte~ ró_wnowagi zupeł
przy Jakich warunkach żelazo dziala na tlenek 

1 
neJ, to tez reakcya daleJ JUŻ IŚĆ me może. W tym 

węgla. tak jak nikiel, t. j. czysto katalitycznie, a 

1 

punkcie ciśnienie końcowe. zupełnie od ciśnienia 
przy Jakich następuje utlenienie tego metalu. począ~kowego nie zależy, Jak to z latwaścią ob-

Za punkt wyjścia naszego rozumowania serWUJemy na rysunku. Jest to wypadek, który 
przyjmujemy, że początkowo mamy tylko czysty stwierdziliśmy, obserwując dzialanie żelaza na 
tlene~ węgla, który. rozkłada się wylącznie drogą l tlenek węgla. . . . . 
katahty?zną. Jeż~h znan;ty .ciś~ienie początkowe 

1

. Przypadek_ 3 wyJaśmeń me yotrzebuJe, 
P 0 Po 1 obserwuJemy c1śmeme p po upływie Jest on nadzwyczaJ rzad~. Ozy w razie rozkładu 
p~w?e&'o czasu, to możemy oz~1aczyć wysokość tl.en~u węgla w obe.cnośCl metalu ~amy do czy
Clśmema cząstkowego CO=P. Rożnica P-P

0 
jest mema z reakcyą, 1dącą podlug pierwszego lub 

polową. ciśnienia tl~nku węgla, który uległ roz- drugi~go schematu, ~o zależy. ty.lko od koncen
kladowi, gdyż zamiast 2 cząstek CO mamy tylko tracy1 tlenku węgla 1 od polozema punktu A. 
jedną cząsteczkę 00

2
, a zatem: Jako następstwo procesu, opisanego w przy-

P=P -2(P -P)=2P-P pad~u 2_-i~, możemy ~ypr.owadzić .metodę okr~-
0 o o· ślema c1śmeń w stame rownowag1 kompletneJ. 

To równanie da się również przedstawić geo- Należy w tym celu poddać działaniu tlenku wę
metrycznie: jest to geometryczne miejsee wszyst- gla w naczyniu zamkniętem żelazo metaliczne w 
kich punktów, które wyobrażają kolejny stan reagu- stanie możliwej dezagregacyi przy temperaturze 
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stalej, lecz dostatecznie wysokiej tak długo, .aż 
ciśnienie osiągnie stały poziom. 

ScHENK zrobił kilka oznaczeń przybliżonych 
równowagi kompletnej przy różnej temperaturze. 
Rurę kwarcową, wypełnioną pumeksem, pokryto 
żelazem sproszkowanem i zaopatrzono w mano
metr. Zapomocą odpowiednich kranów można tę 
rurę połączyć z pompą powietrzną lub też ze 
zbiornikiem czystego tlenku węgla. Pomijając 
opis szczegółowy doświadczenia, zaznaczymy, że 
ogrzewano w piecu elektrycznym Heracus, który 
pozwala dokladnie uregulować temperaturę. W 
trakcie doświadczenia ciśnienie stopniowo opada, 
aż dopóki nie nastąpi .stan równowagi zupełnej; 
poziom ostateczny jest ciśnieniem równowagi 
kompletnej. Otrzymano następujące wartości przy 
różnych temperaturach. 

Temperatura 
440 
508 
600 
700 
742 

Ciśnienie 

bardzo małe 
75 mm rtęci 

190 " 
363 " 
663 " 

" 
" 
" 

Dla teoryi procesu wielkopiecowego określe
nie tych ciśnień posiada wielką doniosłość. W 
piecu wielkim otrzymujemy żelazo, nawęglone 
przez działanie tlenku węgla na rudy, czyli tlenki 
żelaza. Przez działanie powietrza ogrzanego na 
rozżarzony koks otrzymujemy mieszaninę tlenku 
i dwutlenku węgla. Ciśnienie pierwszego z tych 
gazów wynieść może najwyżej 1/ 3 atmosfery czyli 
250 mm (gdyż resztę stanowi azot powietrza). N a
leży tak prowadzić bieg pieca, aby stale szla tyl
ko redukcya tlenków. W tym celu przedewszyst
kiem należy mieć dostateczną koncentracyę tlen
ku węgla w porównaniu z dwutlenkiem, lecz sam 
przez się warunek ten nie jest wystarczającym, 
gdyż w niektórych wypadkach tlenek węgla mo
że utleniać żelazo metaliczne, jakeśmy to już wi
-dzieli. Jest to te m szkodliwsze, że jednocześnie 
-osadza się drobniutki pyl węgla, który powodo-
wać może wieszanie się nabojów. 
. Ten wypadek staje się jednak niemożliwym, 
Jeżeli suma ciśnień cząstkowych tlenku i dwutlen
ku węgla jest mniejszą, niż ciśnienie równowagi 
kompletnej P przy danej temperaturze. •ro ostat
nie ciśnienie, jak wiadomo, zależy od temperatu
ry. Znajdźmy temperaturę, przy której to ciśnie
nie P jest wyższe od 250 mm, czyli od maximum, 
do jakiego CO i C02 w piecu wielkim dojść mo
że. Zapomocą interpolacyi znajdujemy, że tem
peratura ta leży około 650°; w obecności manga
nu leży ona nieco wyżej. 

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że 
powyżej 650° reoksydacya żelaza jest niemożliwą. 

Wieszanie się nabojów pochodzi stąd, ~e we-

.. 

wnątrz pieca wskutek różnych przyczyn tempe
ratura raptownie spada. W tych warstwach, gdzie 
powstaje metal, spada temperatura i równocześnie 
obniża się ciśnienie równowagi zupelnej. Wyso
kie ciśnienie tlenku . węgla, które w tej warstwie 
pieca panuje, ;przewyższa poziom ciśnienia równo
wagi zupełneJ, nadmiar tlenku węgla, jaki się 
wtedy okazuje, wywołuje wszystkie powszechnie 
znane niepożądane objawy. Niebezpieczeństwo 
jest największe przy żelazie, zawierającem dużo 
manganu, gdyż wówczas ciśnienie równowagi zu
pełnej leży niżej, niż dla żelaza czystego przy 
tej samej temperaturze. Drogą rozumowania okre
ślić możemy skład gazów na różnych poziomach 
wewnątrz pieca. Przy normalnym biegu pieca 
na wysokości form powstaje czysty tlenek węgla 
wobec tego, że tam panuje stale temperatura po
wyżej 1100°. w wyższych warstwach mamy stop
niowy spadek temperatury. Uprzytomnijmy so
bie podany powyżej wykres graficzny i pamiętaj
my, że normalnie mamy ciśnienie stale niższe, niż 
tego wymaga równowaga kompletna, a przyjdzie
my łatwo do wniosku, że stosunek tlenku do dwu
tlenku węgla zależy wyłącznie od równowagi obu 
tych ciał w obecności węgla. W warstwie, ogrza
nej powyżej 650°, żelazo na stan równowagi ga
zów nie działa i występuje ono wyłącznie, jako 
katalizator; węgiel, który wydziela się z tlenku, 
służy do nawęglenia żelaza. Stopniowo tempera
tura zbliża się do poziomu równowagi zupełnej 
przy cianem ciśnieniu. Tu też następuje równo
waga pomiędzy gazami a żelazem; powyżej tej 
warstwy nie może nastąpić redukcya tlenku że
laza w metal, jednak mogą tu zachodzić inne pro
cesy, np. redukeya wyższych tlenków żelaza w 
niższe, która wymaga mniejszej koncentracyi CO. 
Lecz i ta reakeya ma swoje granice, gdy tempe
ratura spadnie poniżej równowagi zupełnej tlen
ków wyższych z węglem i gazami. Ta ostatnia 
równowaga określa skład gazów wylotowyeh; mo
gą one mieć jeszcze znaczną wartość, jako źródło 
energii mechanicznej. 

Krótki ten zarys procesów nieco złożonej 
natury, odbywających się bezustannie w piecu 
wielkim. pozwala nam ocenić praktyczną wartość 
chemii fizycznej, a specyalnie nauki o równowa
dze chemicznej. Sądzę, że próba ta wykazuje, 
że chemia fizyczna rozstrzyga nie tylko kwestye, 
które zrodzić się mogą w umyśle uczonego che
mika, lecz że przeciwnie, posiada ona pierwszo
rzędną doniosłość praktyczną. Tam, gdzie cho
dzi o oznaczenie najwyższej wydajności lub o 
unikanie szkodliwych a często nie objaśnionych 
procesów ubocznych, tam, jak sądzę, chemia fi
zyczna będzie w stanie dać odpowiednie wska
zówki. 

Stefan Plewiński . 
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14 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNIOZY 1905 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W e wrześniu r. 1904 wytwórczość galmanu była następująca: 

Nazwa kopialni 

olesław B 
J 
u 
ózef. 
lisses 

Rok 1903 Rok 1904 

Od poczo,tku l Od J>oczo,tku 
,Wrzesień l roku do.80 Wrzesień 1oku do 80 

-wrześnHlo września 

p u d ó w 

76 542 l 75·!013 93 915 l J666s8 
l 10 316 975 or 'i 168 306 l l 328 '36 
202014 l 724098 301 610 2 t8) 212 

-W r. 1904 wydobyto więcej ~H 
albo mniej (-), niż w r . 190 

Wrzesień 
Od początku roku 
do 30 września 

- pudów % pudów % 

+ 17 373 + 23 + 1264s l + 2 

+ 5799° + 53 + 353 1201 + 36 
+ 99 596 + 49 + 459114 + 26 

Razem l 3888p l 3453127 1 563831 \ 4278oo6 l +174959 + 45 1+ 824879 t + 24 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 197 022 pudy i drobny 366 809 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca.: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 
ózef. 
lisses 

Rok 1903 

l l Od poczo,tku 
Wrzesień roku do 80 

września 

p u 

17 509 1988og 
- -

1911 30862 

Rok 1904 

l Od poczo,tku 
Wrzesień roku do 80 

l września 

d ó w 

30854 287 513 
-

l 
-

2 3I4 29978 

-W r . 1904 wydobyto więcej (+) 
~o mniej (-), niż w r. 1903 

Wrzesień 
Od początku roku 
do 30 września 

pudów l % pudów l Q/ 
~ -

+ 13 345 + 76 + 88]04 + 45 
- - - -

+ 4°3 + 23 - 884 - 3 

Razem 19420 l 229671 l 33 r68 l 317491 l + 13748 l + 71 l +87820 l + 38 

Dnia 30 września pozostalość wydobytego 26477 rubli. Przeciętny zarobek jednego robotni
galmanu na kopalniach wynosiła 2477 801 lm- ka wynosił na dniówkę 90 kop. Wypadków nie
dów, galmanu z błyszczem ołowiu 1307 058 pudow. szczęśliwych z robotnikami było: 8, zakończonych 

We wrześniu r. 1904 w 3 czynnych kopalniach częściową niezdolnością do pracy, i 5, zakończo
galmanu przeciętna liczba robotników wynosiła nych wyzdrowieniem zupelnem. 
1172. Robotnicy odrobili 29 291 dniówek i zarobili 

Płukanie galmanu. W e wrześniu r. 1904 wytwórczość galmanu plukfmego by la następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Rok 1903 

Od poczo,tku 
Wrzesień roku do 00 

·września. 

----p u 

8g6og 666888 
!8000 83 700 

120 300 l 004 390 

Razem . l 227909 l l 815 038 

Rok 1904 

Od poczo,tku 
Wrzesień roku do 80 

września 

d ó w 

91 134 l 8o8 s8o 
- '5 000 

165 665 l l 223868 

W r. 1904 otrzymano więcej ( +) 
albo mniej (-), niż w r . 1903 

Wrzesień 
Od początku roku 

do 30 września 

pudów l % pudów % 

+ 15251+ 2 + J416g2 + 21 
- 18000- 100 - 681)o - 82 

+ 45 3651+ 38 + 159478 + 15 
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Wytwórczość błyszczu oJ:owiu byb następująca: --

Rok 1903 Rok 1904 W r . 1904 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1903 -

Nazwa płuczki Od początku Od pocza,tku 
Wrzesień 

Od początku roku 
Wrzesień roku do(l() Wrzesień roku do 30 do 30 września 

września września. -- - % % 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

4 349 
-
-

p u 

35 631 
-
-

d ó w 

3480 l 40 300 

l 
- . 
150 p8o 

l 

pudów l pudów l 
- 86g - 20 +400g + '3 

- - - -

+ 150 + - + 328o + -

Razem . 4349 l 35631 l 3630 l 43580 l 719 1- '7 ' + 7949 1 + 22 

Dnia 30 września r . 190± pozostaloM galma- trudnionych robotników wynosiła 184. Robotnicy 
nu płukanego na J?luczkach wynosiła .523 022 p u- odrobili 4425 dniówek i zarobili 2 609 rubli. Prze
dy, hryszczu o!owm 10816 pudów. ciętny zarobek .iednego robotnika na dniówkę wy

We wrześniu r . 1904 w 2 czynnych płuczkach nosil59 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot
galmanu i blyszczu ołowiu przeciętna liczba za- nikami nie bylo 

Wytapianie cynku. We wrześniu r. 1904 wytwórczość cynku byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1903 

-
Wrzesień 

Od pocza,tku 
roku do 30 
'vrześnia 

p u 

20 639 179 322,99 
13 141 111008 
17 637 153 ss6 

Rok 1904 

Wrzesień 
Od pocza,tku 

roku do 30 
września. 

d ó w 

25 g18,so 216 746,25 
12867 112 381 
18490 1)7 446 

W r . 1904 wytopiono cynku więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r . 1903 

Wrzesień 
Od początku rok 
do 30 września 

u 

pudów l o/o pudów l % 

+ 5 279,5° + 26 + .1 + 37 423,2b 21 
- 274 - 2 + 773 + l 
+ 853 + 5 +38go + 3 

Razem l 51 417 444 486,99 l 57 275,50 l 486 573,25 l+ 5 8s8,5o l + 11 l + 42 o86,26 1 + 9 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

Paulina . 
Konstanty 
Będzin 

Rok 1903 

l Od począ.tku 
wrzesień l roku do 30 

września 

p u 

16 691,90 

\ 
3798 
4 273 

Rok 1904 

l Od pocza,tku 
wrzesień l roku do 30 

wrzesnia. 

d ó w 

17044,15 
4 !08 
4402 

-W r. 1904 otrzymano pylku więcej 
C+) albo mniej (-),niż w r. 1903 

Wrzesień 

pudów l % 

+l 202,35 
- 9' 
- 75 

Od początku roku 
do 30 wrzrśnia 

pudów l % 

+ 
+ 
+ 

+ 2 

+ 8 
+ 3 

Razem l 2ogs,3o 1 24762,go l 3131,6) 1 25554,15 l +'o36,35 1 + 49 1+ 791,251 + 3 

D.ąia 30 ·września r. 1904 pozostalość wyto- dniówki i zarobili 25 371 rubli. Przeciętny zarobek 
pianego· cynku w hutach wynosiła 39 384,72 pu- jednego robotnika wynosi! na dniówkę l r ub. 27 
dów, pylku cynkowego 5 517,10 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot nikami 

W e wrześniu r. 1904 w 3 czynnych hutach bylo 2, zakończoue wyzdrowieniem zupełnem . 
cynkowych przeciętńa liczba zatrudnionych r o-
botników wynosiła 646. R obotnicy odrobili 20032 R. K . 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
w ysłan ego drogami żelazn emi z kopal ń zagłębia Dąbrowskiego w listopadzie r. 1904. 

Nazwa 
kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko-Władańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabia Henard 
Pary t 
Kazimierz i Fe 
Saturn 

liks 

Czeladź 

Flora . 
Jan . 
Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Fran 
Matylda . 
Grodziec I 
.Reden. 

ciszek . 

Andrzej II i Tad 
Jakób. 
Fliitz Rudolf . 
Andrzej l. 
Helena 
Tadeusz I . 
Al wina 

eusz II. 

Stella 
Wańczyków 

Grodziec II 
Nierada . 
Katarzyna i Lu dwika. 

-Ra.z em. 

azna Droga tal 
lwangrodzko-o, browska 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia Hem.rd 
Paryt 
Kazimierz 
Antoni 
.Red en 
Andrzej I. 
Helena 
Matylda . 
Tadeusz I. 
Jakób. 
Wa.ńczyków 

Franciszek 

l 

Rok 1903 Rok 1904 

WYSŁA:"<O 

W mi~siącu Od początku roku W miesiącu Od początku roku 
listopadzie do 30 listopada listopadzie do 30 listopada 

- -
~ ~-~;., ~ ~-g 1>. ., ~-g~ ~ ~-g 1>. ..... 
·O CIS•,.. ~ ·O ~·;l~ ·o ce . .-~a •O CS •'"" tił 
bll ~,.o bll bO ~"o bO "".:§o 
o ."o o ;>,'d o o "'.o o 1>. _g 
~ tiłcS.g 

~ 
.. .,:g 

~ "d! o ~ "d! o 
~<='" ~<='" ~<='" ~<='" 

w A G o N ó w 

2 748 110 26 008 96 :4044 82 25 072 92 
2126 85 19 3\!7 72 2 456 98 21 348 79 
3 089 123 25 291 94 2 327 93 27 701 102 
2 728 109 26 913 100 2 ó99 104 26 708 99 
1 962 78 19 064 71 2 340 94 21 920 81 
2 419 97 23 615 87 1992 80 22 218 82 
3 746 150 34 983 130 3 261 130 34 042 126 
2 989 119 30 888 114 2 612 105 29 379 . 108 
1 319 53 14 714 54 1 321 53 14 778 54 

226 9 3 350 12 302 12 a 130 12 
497 20 5 707 21 38:~ 15 5 502 20 
- - 11 o - - - -

21 1 386 2 30 1 468 2 
22 1 173 1 - - 73 o 

- - 1ou 1 - - - -
19 1 237 1 68 3 122 o 

207 8 648 2 155 6 1 525 6 
25 1 161 1 41 2 305 1 

198 8 1 864 7 174 7 2 232 8 
43 2 259 1 53 2 477 2 
25 1 491 2 62 2 512 2 

- - 65 o - - 51 o 
25 1 357 1 7 o 224 1 

- - 48 o - - - -
- - 17 o - - - -
199 8 1439 5 313 13 3 987 15 
2:JO 10 

l 3 081 l 11 

l 
357 14 

l 
3 001 11 

125 5 1488 5 87 3 1 069 4 

25 008 1000 240 79i 891 22984 919 245 844 907 

1 767 71 16 360 61 1 279 51 14 871 55 
878 35 6 256 23 279 11 3866 14 

1584 63 14 898 55 1143 46 13 730 51 
1481 59 12 :.!66 45 745 30 10 609 39 
1 317 53 12 633 47 1302 52 12 3\!2 46 
- - 7 o - - - -
137 6 781 3 53 2 1187 4 
82 3 678 3 71 3 884 3 
26 1 548 2 25 1 186 1 
1 o 92 o - - 11 o 

- - 15 o - - 19 o 
36 1 247 1 48 2 761 3 

- - 21 o - - - -
1 o 11 o - - 2 o 

1------------~------------

W miesiącu W okresie czasu 
od początku roku 

listopadzie do SO listopada 

wagonów j 
-----

wagonów-~-
--- -

% % 

- 704 - 26 - 936 - 4 

+ 330 + 16 t 1 951 t 10 
- 762 - 25 2 410 to· 
- 129 - 5 - 20b - 1 

+ 378 + 19 + 2 856 + 15 
- 427 - 18 - 1 397 - ti 
- 485 - 13 - 941 - 3 
- 377 - 13 - 1 509 - 5 

+ 2 t o + 64 + o 
+ 76 34 - 220 - 7 
- 114 - 23 - 205 - 4 

- - - 11 - 100 
' 9 + 43 + 82 + 21 T - 22 - 100 - 100 - 58 

- - - 160 - 100 

+ 49 + 258 - 115 - 4.9 
- ó2 - 25 

ł 
877 

ł 
135 

+ 16 + 64 144 89 
- 24 - 12 386 21 

+ 10 t 23 21S 84 

+ 37 148 21 + 4 
- - - 14 - 22 

- 18 - 72 - 133 - 37 
- - - 48 - 100 
- - - 17 - 100 

l+ 
114 + 57 + 2 548 + 177 
107 43 , - 80 1 -

3 
38 - 30 - 419 - 28 

- 2 024 - 8 + 5 047 + 2 

- 488 - 28 - 1 489 - 9 
- 599 - 68 - 2 390 - 38 
- 441 - 28 - 1168 - 8 
- 736 - 50 - 1 657 - 13 
- 15 - 1 - 241 - 2 

- - - 7 - 100 
- 84 - 61 t 406 + 52 
- 11 - 13 206 30 
- 1 - 4 - 362 - 66 
- 1 - 100 - 81 - 88 

- - t 4 t 27 

+ 12 + 33 514 208 
- - - 21 - 100 

- 1 - 100 - 9 - 82 

Razem:..;_· _:_,:..1 ~7~3:.:;10~~ _:,2:.::.;92~~ _.:;6:.:!,.4 :!,!81.:!,.3 4-l ..:,2=:40~~ _:!.,4 .::.:94:::.,5 ~~ ...!1!.::98~' _ o::_::" 8...::,51~8-+~-2~1~6 -+1__:2:.,::3:;:,:65+1 -::-..:;.3~:df---_;6...;;2.:.;;95TI_~10 
l 32 318 l 1292 l 305 610 l 1131 l 27 929 l 1117 l 304 362 l 1123 1- 4 389 1- 14 ' - 1 248 l - (), Wogóle 
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W listopadzie roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 990 wagonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej 
na dzień roboczy, z których rozdzielono pomię
dzy kopalnie tylko 947 (nie przyjęto przeto 1030 
wagonow), co czyni na caly miesiąc 23682 wago
ny. Z liczby tej kopalnie od wolały l 097 wago
nów, czyli 5°/0; winny były przeto otrzymać 
22585 wagonów; przyjęły dodatkowo ponad nor
mę 109 wagonów. wJ'aściwe odwołanie wynosiło 
przeto 98fs wagonów, czyli 4 ?o. Droga żelazna 
podstawiła 22219 wagonów czyli 889 wagonów na 
dzień roboczy, a przeto o 366 wagonów, czyli 2°/0 

mniej, niż kopa.lnie winny były otrzymać. Oprócz 
tego droga żelazna podstawiła kopa.lniom ponad 
normę 710 wagonów austryackich i pruskich. 

W listopadzie roku 1904: przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia. Dąbrowskiego 
po 260 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow· 
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 
-6500 wagonów. Z liczby tej kopalnie oclwol'aly 
759 wagonów, czyli 12°,'0 , przyjęły dodatkowo 
ponad normę 49 wagonów, wJ'aściwe odwołanie 
wynosiło przeto 7JO wagonów czyli 11°/11 • Droga 
żelazna podstawaa 4976 wagonów, czyli 199 wa
gonów na dzień roboczy, a przeLo o 705 wago
nów, czyli o l'dOfo mniej, niż kopalnie winny by
ły otrzymać. 

W listopadzie roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 875 wa
gonów na cały miesiąc do przeladawania węgla 
w Gołonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
browskiej. Kopalnie wysłaly tą drogą l 091 wa
gonów, czyli 43 wagony na dzień roboczy, a 
przeto o 216 wagonów, czyli o 25% więcej, niż 
przypadało z podziału. 

W listopadzie roku 1904 kopalnie wysłały do 
Warszawy 4930 wagonów węgla, czyli 197 wagonów 
a dzieli roboczy; mniej, niż w listopadzie r. 1903, 
o 605 wagonów. czyli o llOfo. W okresie czasu od 
l stycznia do 30 listopada r. 1904 kopalnie wysla
ly do Warszawy 48 999 wagonów węgla, czyli 181 
wagonów na dzień roboezy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1903 o l 034 wagonów, czyli o 
2°/0 • W listopadzie r. 1904 kopalnie wysłały do 
Łodzi 5 199 wagonów węgla, czyli 208 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w listopadzie r. 1903 
o 1662 wagony, czyli o 2±0 / 0 • \V okresie czasu 
od l stycznia do 30 listopada r. 1904 kopalnie 
wyslaly do Łodzi 51432 wagony węgla, czyli 
lDO wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym 
samym okresie czasu r. 1903, o 11198 w'lgonów, 
czyli o 18°/0 • 

R. K. 

Zjazd nadzwyczajny przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. 
Z rozporządzenia ministra rolni c twa i dóbr 

państwa dnia 12 grudnia r. 190± zwołany został 
w Warszawie zjazd nadzwyczajny przemysłow
ców górniczych Królestwa Polskiego.*) Program 
zjazdu był następujący: l) wybór pełnomocnika 
zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego do mającej być otwartą od l stycznia r. 
1905 przy ministerstwie rolnictwa i dóbr pal'J.stwa 
rady do spraw górniczych; 2) wybór delegatów 
zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego dla ndzin.lu z prawem głosu doradczego 
w posiedzeniach rady do spraw górniczych; 3) 
obmyślenie środków na pokrycie wydatków na 
utrzymanie biura rady do spraw górniczych;**) 
4) wybór przedstawicieli zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Folskiego do utworzonej 
w zarządzie głównym żeglugi handlowej i portów 
komisyi, mającej na celu wyjaśnienie kwestyi za
stąpienia węgla zagranicznego przez rosyjski w 
północno- zachodnim obwodzie Rosyi.***) Ponie
waż n a zjazd przy by li przedstawiciele rzeczon ej 
komisyi i wyrazili ~yczenie poz11ania bliżej wa-

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. HlOJ, :'\e 29, str. 780. 
**) Przegla,d Górniczo-Ilutniczy, r. 1904, .~ 5, str Jffi-130, ~ 24, 

str. 637-638. 
***) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, r. 1904-, X. 29, str. 778. 

runków stanu przemysłu węglowego w zagłębiu 
Dąbrowskiem, przeto zjazd, oprócz \vyboru swo
ich przedstawicieli. zajął się więcej szczegółowem 
rozpatrzeniem warunków możności dostawy wę
gla dąbrowskiego do portów morza Bałtyckiego. 

\V zjeździe przewodniczył naczelnik zachod
niego zarządu górniczego p. MrKOLAJ D~nTHJEWSKI, 
sekretarzem zj azclu obrany został p. KAZIMIERZ 
SRoKowsKI. \Y zjeździe przyjęło udział 17 wła
ścicieli i przedstawicieli kopalń i hut w Króle
stwie Polskiem, którzy wysttelJOwali w imieniu 
20 przedsiębiorstw górniezy<"h i hutniczych i po
Riadali 13G głosów wyborczych. obliczonych po
dług wymaga1'1 prawa o zjazdach przemysłowców 
górni<'zych Królestwa Polskiego. Oprócz tego w 
zjeździe uralo udział lf> osób, nie mających pra
wa do glosowania, a w tej liczbie kilku hurto
wych nabywców węgla, kilka osób, obznajmio
nyeh bliżej z warunkami żeglugi na Wiśle i t. d . • 

Po otwarciu zjazdu przewodniczący zapro
ponował najprzód dokonanie wyboru peŁnomoc
nika zjazdu przemysłowców górniczych Króle
stwa Folskiego do rady do spraw górniczych. 
Pełnomocnikiem tym obrany został p. JuLIAN 
STRASBURGER, który oświadczył, że z powodu bra-
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ku czasu n.i<'jednokrotnie będzie mu może za l swoich przedstawicieli w radzie do spraw górni 
trudno przy.Jm?wać udzia~ w posiedzeniach rady czych, udzia~ zjazdu przemysłowców górniczych 
do spra~ górn~czych. i prosił', żeby w razie nie- Królestwa Folskiego w wydatkach na utrzymanie 
możności przyJazdu do ~etersburga mógł go za- biura rady wyniesie 1000-1500 rubli rocznie; 
stęp?wać P·. WLADYSLAW ZuKowsKI, w przeciwnym zjazd postanowił' przeznaczyć rzeczoną sumę na 
b~wiem razie zmuszony był' by zrzec się wyboru. cel powyższy. 
ZJazd prosil p. STRASBURGERA przyjąć wybór a Kwestya możności dostawy węgla dąbrow
s~rawę zastępstwa załatwić z radą do spraw gór- skiego do portów morza Baltyckiego opracowa
mczych. ną została szczegółowo przez oddzielną komisyę 

~ astępnie przewodniczący zaproponował do- w skladzie przedstawicieli kopalń węgla, hm·to
koname wyboru delegatów zjazdu przemysłow- wych nabywców węgla oraz osób, obznajmionych 
ców górniczych Królestwa Folskiego dla udziału z warunkami żeglugi na Wiśle; komisya przed
z prawem głosu doradczego w posiedzeniach ra- stawiła nastęvnie zjazdowi sprawozdanie ze swo
dy do spraw górniczych. Ponieważ pod·lng pra- ich czynności, które zostało przez zjazd zatwier
wa o rzeczonej radzie takich delegatów mft być dzone 
nie więcej j3:k' po dwóch z każdego zjazdu, prze- Komisya zajęła się przedewszystkiem wyja
to przewodmczący zaproponował, żeby z liczby śnielliero kwestyi, czy zagłębie Dąbrowskie hę
wybranych przez zjazd osób rada zjazdu każdo- dzie w możności dawać tyle węgla, żeby bez 
razowo delegowała zależnie orl. swego uznania i uszczerbku dla spożycia wewnętrznego można go 
rodzaju spraw, jakie mają być rozpatrywane, po było wysyłać poza granice Królestwa Polskiego. 
dwie . osoby. Delegata~i powyższymy wybrani Dla określenia sprawności wytwórczej kopalń dą
zostah pp. WLADYSLAW ZuKoWSKI, ANDRZEJ GARBIŃSKI orowskich zastosowane były dwa sposoby, miano
i TADEUSZ PoPOWSKI. wicie: l) wzięty był naj większy pod względem 

W celu skończenia sprawy wyborów prze- wytwórczości Iniesiąc z ostatnich czasów i wy
wodniczący zaproponowal jeszcze dokonanie wy- twórczość węgla w tym miesiącu ]JOmnożoną zo
boru przedstawicieli zjazdu przemysłowców gór- stala przez 12; 2) wzięta była rzeczywista wy
niczych Królestwa Folskiego do utworzonej w l twórczość węgla za rok ubiegly i obecni na po
zarządzie głównym żeglugi handlowej i portów siedzeniu przedstawiciele większych kopalń wę
kom~syi, mającej na celu wyjaśnienie kwestyi za- ,

1 

gla podali, o ile urządzenie i przygotowanie ko
stąpienia węgla zagranicznego przez rosyjski w palń przy odpowiednim zbycie pozwoliloby po
północno-zachodnim obwodzie Rosyi. Przedsta- większyć wytwór0zość węgla. W obu wypadkach 
wicielam i tymi wybran_i zostali p.p. JAN ALFONS 1 było przyjęte pod uwagę, że towarzystwo Gro
SuRZYCKI i WLAnYsŁAW ZuKowsKI. l dzieckie, które obecnie wydobywa stosunkowo 

W kwestyi obmyślenia, środków na pokrycie j bardzo mało węgla, z chwilą otwarcia ruchu na 
w;yd~tków na utrzyrr:anie biura .ra~y do spraw budt~.jącej się obecnie odnodze k~lejowej z Zą?
gormczych przewodmczący nadmiemł, że wyda- kowlC do Sączowa od razu powiększy znaczme 
tek na utrzymanie biura rady w sumie 9700 ru- wytwórcz{)ŚĆ węgla, ponieważ pozwala na to i 
bli rocznie postanowiono zaliczać ze środków ka- urządzenie kopalń i stan robót przygotowaw
sy państwowej i przeznaczać na dochód skarbu czych. Obadwa rachunki wykazały, że sprawność 
coroczną na cel powyższy pomoc w tej samej 1 wytwórcza kopalń dąbrowskich może być obecnie 
wysokości z funduszów zjazdów przemysłowców przyjętą na 400 milionów pudów węgla rocznie. 
górniczych, posiadających w radzie swoich przed- Spożycie węgla w Królestwie Folskiero wynosi 
stawicieli; wysokość sumy, jaką ma wpłacić każ- 300 milionów pudów rocznie (do wytwórczości 
by z rzeczonych zjazdów, określa się przez po- dodany został przywóz z zagranicy i od otrzy
stanowienie rady do spraw górniczych. Zjazd manej sumy odjęty wywóz poza granice Króle
wyraził życzenie, żeby suma, potrzebna na utrzy- stwa Polskiego). SprawnośC wytwórcza kopalń 
manie biura rady do spraw górniczych, była po- l przenosi przeto obecne spożycie o 100 milionów 
kryta w równych częściach przez wszystkie zjaz- pudów węgla rocznie; sprawność ta w razie po
dy. Ponieważ obecnie istnieje w Rosyi 10 zjaz- l trzeby moglaby być znacznie powiększona, po
dów przemysłowców górniczych (przemysłowców 

1 

nieważ na otwarcie i urządzenie nowych kopalń 
górniczych poludnia Rosyi, przemysłowców górni- pozwalają środki materyalne przedsiębiorstw wę- · 
czych Królestwa Polskiego. przemysłowców górni- f glowych w zagłębiu Dąbrowskiem, które przez 
czych Uralu, wytwórców nafty w Baku, terskich umiejętne prowadzenie interesów i odkładanie 
wytwórców nafty, szaropańskich wytwórców man- ~ części zysków na urządzenie kopalń zdołały w 
ganu, przemysłowców węglowych zagłębia Mos- przeciągu długiego czasu istnienia przemysłu wę
kiewskiego, wytwórców metali obwodów Północ- glowego zebrać zapasowe, amortyzacyjne i inne 
n ego i N adbaltyckiego, uralskich wytwórców zło- ~ kapitały; nowe przedsiębiorstwa mogłyby łatwo 
ta i platyny, przemysłowców węglowych zagłę· dostać potrzebne kapitały przez wypuszczenie 
bia Czeremchowskiego), przeto, przyjmując pod obligacyi lub zaciągnięcie pożyczek. 
uwagę, że może nie wszystkie zjazdy będą miały , Wyprowadzona powyżej różnica pomiędzy 

• 

• 
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roczną spraw11ością wytwórczą kopalń dąbrow- gi.el ten mógl. ~yć przewożony na odleglość 1000 
skich i rzeczywistą wytwórczością węgla mogla- wwrst ?d . mieJsC wydobycia, koniecz.nem jest 
by być umieszczoną na rynkach, gdyby nie ist- u~tan ow1eme ta1~yf ~pecyalnych, jakie w pewnych 
nialy pewne w tym względzie przeszkody. klerunkach maJą JUŻ zastosowanie, mianowicie 

Pierwszą taką przeszkodę przedstawia nie- po 1
/ 15o ~rop. od puda i wiorsty. Porty morza 

dostateczna o?hrona celna. .Powiększenie w r. Balty:Inego, odl~gle od zagł'ębia Dąbrowskiego 
1887 wysokośc1 cla przywozowego od węgla do średmo o 1000 wiorst, stanowią rynek, należny 
2 kop. zlotem od puda*) miał'o następstwem to, 

1 

ze względu na poJ'ożenie geograficzne węglowi 
że ~ęgiel miejscowy zacząl wyrugo":"ywać :v spo- dąbrowskiemu i n,tt rynku .tym węgiel nasz zmu
życm wewnętrznem węg1el zagramczny 1 w r. szony ?ylby wspol~awodmczyć tylko z węglem 
1892-1893 przywóz węgla zagranicznego do Kró- l zagramczny~n, pomeważ węgiel doniecki tylko 
lestwa Polskiego wynosił' zaledwie 4 % wytwór- pod -:varunklem przeprowadzenia nowej drogi że
czości miejscowej**); przytern cena węgla na ryn- la:zneJ w prostym kierunku i dopiero przy tary
kach bynajmniej z tego powodu nie wzrastała, fi1e 1/zoo- 1

/ 225 kop. od puda i wiorsty móg.tby li
lecz przeciwnie był'a w tym czasie stosunkowo czyć na zbyt w portach morza Bałtyckiego, gdy 
najniższ.a. Obniżenie w r. 1893 cł'a do l kop. do- dla węgla dąbrowskiego wystarczyloby obniżenie 
tern od puda wywoł'a:lo zaraz powiększenie przy- t~r.yfy do 1

/ 150 kop. od puda i wiorsty. Przy ta
wozu węgla zagranicznego i przywóz ten wyno- ki~J taryfie przewóz węgla z zagłębia Dąbrow
sił' w r. 1900-ym 21 ~ wytwórczości, następnie sheg~ do portów morza Baltyckiego kosztowałby 
ujawniło się pod tym względem pewne polepsze- średmo. 7 kop. od puda; przyjmując, że lepsze 
nie na korzyść węgla krajowego, lecz ])rzy obec- gatu.nln grube węgla można otrzymywać w ko
nem cle węgiel dąbrowski nie moż.e zwalczyć palmach d.ąbrowskich po 7 kop. za pud, a cena 
węgla zagra11icznego i przywóz tego ostatniego węgla .angielskiego w portach morza Bałtyckiego 
wynosił' w r. 1903-im 12% wytwórczości. Jeżeli wynosi 16 kop. za pud, otrzymamy, że przy ta
przyjąć pod uwagę, że najwyższe .ceny węg~a by- ryfie P?wyższej, węgiel ąąbrowski mógłby z po
ly w r. 1899-1900, to latwo przyJść do wmosku, wodzemero :vspo]zawodmczyć 11a wybrzeżu mo
że clo wcale nie ochrania spożywcy od wysokich rza Baltychego z węglem angielskim. Zjazdy 
cen węgla, ponieważ zależą one od stanu rynku przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego 
międzynarodowego. Wytwórczość węgla w za- o~ ~awna podejmowały staranie o wyjednanie ta
glębiu Dąbrowskiem jest przeszlo 6 razy mniej- kleJ taryfy, lecz starania te zawsze spotykała od
szą, niż na Śląsku, w,;kutek czego węo·iel dą- mowa. Ostatni raz takie starania podjęte były 
browski znajduje si9 w zupełnej zależ~ości od w r. 1803.*) ' 
węgla śląskiego, który pod względem wydajności . Trzecią przeszkodę, utrudniającą rozszerze
ciepł'a jest lepszy. Tę przewagę węgla śląskiego me z?ytu węgla dąbrowskiego, przedstawia roz
w porównaniu z dąbrowskim mogłoby zrównowa- pac~l1wy s~an komunikacyi wodnych w Króle
żyć clo. Obecne clo ma jednak pod tym wzglę- stw1e Polsklem; drogi wodne mogłyby być wy
dero znaczenie tylko na pograniczu; w głównych zyskane z korzyścią dla Rpożywców węgla i raz
rynkach spożycia, w Warszawie i w Łodzi, od- szerzyłyby zbyt węgla dąbrowskiego dalej, niż 
ległych o 300 wiorst od granicy, wp]yw da z można to osiągnąć przy przewozie drogami że
p.owodu wysoki~h k?sztów 1;rzewozu sprowa~za 1 laznem~.. Kopa!nie zagłębia Dąbr?ws.ki,ego leżą 
s1ę do zera, pomewaz clo zrownoważone tn Jest w -pobhzu rzeki Przemszy CzarneJ, ktora obok 
p1:zez. wyższy gatunek przewożonego towaru, za- kop~lni Niw.ka Ją<-: zy się z Przemszą Białą i, sta
Wlera.Jącego więcej siły cieplikowej. · l n~Wiąc daleJ gr::1nicę pomiędzy Austryą i Prusa-

Drugą przeszkodę, uniemożliwiającą wyzy- :UI, :vpada w . Gali?yi do \Vis~y. Rzeki Przemsza 
sk?-nie sprawności wytwórczej kopalń cląbrow- l W1sła :przedsta':"la.Ją tę tam.ą drogę naturalną, 
sk.wh~ prz~dstawia drożyzna przewozu węgla ko- P?, któreJ zag1.ęb1e. DąLrowsk1e m?głob.y , zaopa
lejaiDI, ktora robi to, że Warszawa i Łódź płacą tl.} wać ,w w~g1e~ me tylk? wybrzeza W1sł:y , _leez 
za przewóz węgla tyle, ile wynosi koszt samego \-:_ysyłac go daleJ do portow mor~a J?altycklego. 
węgla w n:iejscach wydobycia. Takich wysokich I";oszt przew:ozu węgla. Przemszą 1 W1słą do .por
~aryf koleJowych na przewóz węgla, jakie ist,nie- tow baltyclnch wynos1łby ? kop. od puda, hcząc 
Ją. 1~a. drogach żelaznych Warszawsko -Wiedeń- w tem koszt1:1 przeł.adowan~a w Gcla1l.~ku z barek 
skleJ .1 Fabryczno-Łódzkiej, niema nie tylko w rzecznyc~1 n~ statln morsl~1e. :V tern .Jednak przy
Rosyi, lecz i na cal ej kuli ziemskiej. Lecz i ta- pusz czemu, z~ Przemsza .l W 1sla będą dop~·owa
ryfy ogóln~ na przewóz węgla w komunikacyach d~one d~ ~alnego .stanu,, ~eby mogł:Y chodz1ć yo 
bezpośrednwh dają tak wysokie koszta przewozu mch badu o po,Jellln~sci 40000-oOOOO pudow. 
że węgiel dąbrowski niezbyt daleko II).Oże byĆ Porty morza.· Baltyclnego otrzymywałyby tym 
podług taryt normalnych wysyłany. ZeLy wę- sposobem wę~1~l po 12 kop. za pud. 

Inną mmeJ dogodną 1 droższą drogą wywo-
*) PrzeglBrd Górniczo- Hutniczy, r. 190J, s; 1!3, str. 627. 

H ) PrzeglBrd Górniczo-Hutniczy, r. 190.l, M 25, str. 68'J. 
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. J904, A~ 14, str. :J9il-394, X. 2'~, 

str. 611-{)12. 
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zu węgla dąbrowskiego byłoby przeprowadzenie morza Bałtyckiego, lecz i wogóle dla rozwoju 
odnogi dróg żelaznych N ad wiślańskich od Mie- ekonomicznego kraju, który otrzymałby w ten 
chowa w. kierunku najkrótszym ku Wiśle np. do sposób nową tanią drogę; wzdłuż tej drogi po
Igołomii lub Brzeska i ur egulowanie Wisły od wstałyby bezwątpienia liczne zakłady przemysło-
tego miejsca. we i rozwinąłby się handel. 

PoJ'ączenie Ostrowca z Zawichostem i un:gu- Zjazd postanowił ponowić starania o obniże-
lawanie Wisły od Zawichosta byłoby mniej do- nie tary±y do 1/ 150 kop. od puda i wiorsty na prze
godne, ponieważ pod Zawichostem brzeg Wisły \YÓz węgla z zagłębia Dąbrowskiego do portów 
jest bardzo wysoki. morza Bałtyckiego i podjąć starania o uregulo-

Urządzenie przystani węglowej w I wangro- w a nie w Królestwie Polskiem dróg wodnych, 
dzie i uregulowanie Wisły od Iwnngrodu miało- któremi węgiel mógłby być wysyłany z zagłębia 
by również wpływ dodatni pod względem obni- j Dąbrowskiego (w tym ostatnim wypadku koniecz
żenia kosztów przewozu węgla dąbrowskiego do nem byłoby również wyjednanie pozwolenia na 
portów bałtyckich, pomimo iż w danym wypadku przewr'>z węgla dąbrowskiego bez da z Nieszawy 
węgiel musialby być wieziony drogą żelazną na do portów morza Bałtyckiego, podobnie jak było 
odległości około 300 wiorst. to w swoim czasie ustanowione dla węgla, wysyła-

Uregulowanie \Visty lilialoby znaczenie wiel- nego z Sosnowca do Kalisza pruskiem i drogami 
ce doniosłe nie tylko pod względelll ułatwienia żelaznemi) . 
węglowi dąbrowskiemu dostania się do po rtów Ka.':fiuzierz Srokowski. 

Jrzegrąa fiteratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir B erg- und drewnianymi i żelaznyllli podkładami kolej owyllli, 
Hiittenwesen (1 904) NQ 47. a) JJ. Blodnig . O zdaje się być już obecnie rozstrzygniętą na ko
budowie tu11elu Bos::uclc. Opis warunków geolo- rzyść ostatnich. które z rokielll każdym coraz. 
gicznych i robót przy budowie tunelu Boszuck większe znajdują zastosowanie. W r . 1902 liczba 
długości 47(ij 111, łą<..:zącego stacye Klaus-Steyerling podkładów drewnianych na kolejach niPmieckich 
w górnej Austryi ze stacyą Selzthal w Styryi. powiększyła się o 11 ~, gdy w tym salllym . cza
b) A. C:z:emwll. O :::u.i::}•l!wwaniu nadmiaru ciepta, sie liczbtt żelaznych powiększyła się o 16% . Wy
wytwarsallego w piecach kolcsowych. Na podstawie kazawszy dodatnie i ujemne strony podkl'adów 
danych. zaczerpniętych z praktyki, autor wylicza drewnianych i żelaznych . autor dowodzi na pod
korzyści, jakio daje zużytkowanie wytworów su- stawie wyliczeń, że koszta utrzymania l k1_n toru 
chej destylacyi w każdym z następujących wy- kolejowego o podkładach żelaznych wypadaJą 93,15 
padków: l) gdy całkowita ilość gazu idzie na lllarki, czyli o 2a,7 ~> taniej. niż drewnianych. 
opalanie pieców koksowych a nadmiar ciepła słu- N a korzyść podkładów żelaznych przelllawia rów
ży do ogrzewania kotl<'nv. 2) gdy nadmiar gazu nież wzgląd, że powiększenie ich wytwór~z.ości 
używa się do ogrzewania kotłów i wreszcie 3) gdy wpłynie na rozwój przemysiu żelaznego_ \V Nielll
całkowita ilość gazu znajduje zastosowanie w sil- czech, gdy tymczasem podkłady drewmane prze
nicach gazowych. ważnie dostarczane sa z Galicvi i Królestwa Pol-

NQ 48. a) Fr. Srlzraml. Wl'twaruznie ga::ów skiego. b) () Silllmer~baclt. z;zpasy 'i.Vfjgla /<amie/l
z surowycli materyalów opalowych (c. d.). b) C. 11ego Jta lmli ziemskiej. Autor 11a podstawie obec
Kroupa. Nowy pie~ prai::alny obvotow_v, pracujqc_v nych clanyeh geologicznych oblicza zapasy wę
bez przevwy. Opis pieca systemu Benka i Hart- gla w każdym z krajów z najbardziej rozwinię-

~ lllanna do prażenia pirytów; wydzielający się przy- tylll przemysłelll węglowylll i, wziąwszy pod uwa
t~m dwutlenek siarki służ~ do :vyrobu. kwasu j gę ]H'zyp.usz~zalny roz'YÓJ . wytwórczości, _oblicza 
siarczanego. c) O pr;;_vrzq,d::ze Karlzlw . Opis przy- . w przyl>hżemu czas. na Jah wystarczyć lllOZe tych 
rządu, służącego do szybkiego zatrzylllywania zapasów. Zapasy węgla w Niemczech przewyż
będącej w ruchu maszyny wyciągowej . . d) Wy- szają zapasy wszystkich innych kraJÓW Europy, 
twórczoU otowiu na lwli zie IISI<iej. wziętych razelll. Olbrzymie zapasy węgla w z~-

Stahl und Eisen (1904) NQ 23. a) Beuken- chodnim i wscho.dni_m okręgach :vęglowych_ d~Ją 
berg. Drewniane lub też żelazne podklady kolejowe. l lllożność zaspakaJaDla przez dlugi szereg Wiekow 
Kwestya sporna, dotycząca wyboru . pollliędzy , potrzeb nie tylko Niellliec, lecz i krajów sąsied-

• 
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nich, których zapasy wyczerpią się niezadlugo. zda1tie z ·wyciecz/d do Szwecyi w 1'. 1902 w celu 
Mniej więcej za 350 lat po wyczerpaniu się za- po:mania .stó& mdy żelazlleJ. Opis zlóż rudy że
·pasów w Anglii Niemcy odziedziczą po niej. wy- laznej, warunków naturalnych, w jakich znajduje 
wóz zagraniczny. c) Zachowanie się cynku w ·wie!- się przemysł górniczy, i zestawienie danych o 
kim. piecu. Artykul ten będzie podany w Prze- wytwórczości i wywozie rud żelaznych. e) Bie
glq,dzie Górniczo-Hutniczym w obszernem streszcze- derma111t. Statysty/w metaLi szlachetnych> jako m.a
niu. d) O. Klatte. La/zwchy bez szwu (dok.). e) teryat pomocniczy do rozwiq.ZY'lL'auia lzwes~vi elzono
JVpryw temperatury odpuszczania 11a zachowanie siq mic.5nych. Praca, oparta na materyalach stuty
węgla w stali. Streszczenie wyników badań, do- stycznych Soetbeera i stanowiąca · niejako dalszy 
konanych przez Brinella. Dla odpuszczenia stali ciąg tego dziela, zawieL"a dane o wytwórczości, 
ze średnią zawartością węgla potrzebna jest tern- wywozie i przywozie oraz spożyciu metali szla
peratura 750°, dla gatunków z zawartością więk- chetnych na kuli ziemskiej w okresie czasu od 
szą lub mniejszą temperatura ta wynosi 850°. r . 1896 do r. 1900. Artykul objaśniony licznymi 
W razie niższej temperatury węgiel hartu nie tablicami i wy kresami. 
jest w stanie przejść w karbid, przeciwnie zaś Bulletiu de la Societe de }'industrie mi
wyższa temperatura powoduje tworzenie sig no- nerale (1904). Zeszyt 4-y. a) E. Grand. Zagtę
wych ilo.ści węgla hartu. Autor jest zdania., że bie weglowe Carnzaux-Albi (Francya). Odczyt, wy
odpuszczanie powinno być dokonywane w piecu glosz(my na posiedzeniu towarzystwa Societe de 
muflowym lub elektrycznym a sprawdzanie tern- !'industrie mimh·ale w Albi. Zewnętrzny wygląd 
peratury pirometrem Chateliera. f) L. Perl i V. powierzchni, wyniki głębokich wierceń, wiado
Stejko. Analiza rudv cltromowej. Sposób, podany mości, dotyczące pokładów, będących obecnie w 
przez autorów, polegający na topieniu rudy z obudowie. h) G. Lapierre. Nowy sposób odbudowy 
mieszaniną węglanu sodu i potasu z boraksem, z podsadzluf zapomocq., zamulania> zastosowany w 
nie przynosi nic nowego. g) O. Herwig. Opis kopalitiach węgla !ta Slqslm Górnym> Austryackim 
nowej am.erykmlskiej odlewni stali. h) IVedemeyer. i ~v Westfalii. Sprawozdanie z wycieczki, doko
O zastosowaniu rudy 1nangauowej> jako środka, usu- nanej w celu zapoznania się z nowym sposobem 
wajacego siarluf .3 surowca ·w czasie topienia (dok.). odbudowy w kopalniach: Ferdynand, Mysłowice, 
Próby, dokonane w piecu płomiennym, wykazaly, Concordia, św. Trójcy, Tiefbau i Deutscher Kai
że obecność większych ilości tlenku manganowe- ser. Po opisaniu sposobów robót, zastosowanych 
go w żużlu zabezpiecza metal od przyjęcia siarki w powyższych kopalniach, autor kreśli ogólne 
z gazu a w razie obecności większej ilości siarki uwagi o nowym sposobie odbudowy. c) V. Vian
w namiarze odejmuje ją silniej niż wapień, jed- l nay. Różne sposoby zamulania> zastosowane w ko
nakże różnica w działaniu manganu i wapienia palniach węgla na Ślq.slw Gómym i na .5tqsku Au
jest stosunkowo nieznaczna. Badania, prowadzone stryackim. Po zapoznaniu czytelników z ogólnie 
w piecu tyglowym, dały te same wyniki. Na przyjętym na Śląsku :filarowym sposobem odbudo
podstawie powyżej przytoczonych badań, jak rów- wy, autor opisuje zamulanie piaskiem gliniastym 
nież dokonanych poprzednio w kopulaku, autor w kopalniach Ferdynand i Hedwigwunsch, gliną 
przyszedł do wniosku, że zastosowanie rudy man- ~ w kopa.lni Concordia, gliną i kamieniem tluczo
ganowej, jako środka na zmniejszenie ilośei siar- nym w kopalni św Trójcy, popiołem i żużlem 
ki w żelazie, jest nieodpowiednie. .

1 

ziarnowanym w kopalni Tiefbau oraz popiołem i 
Zeitschrift fi.i r das Berg-,Hiitten-und Sali- skalami plonnemi w kopalni Victor w Gottesber

nenwesen (1904). Zeszyt 1-y. a) F. Henriclz. gu na Śląsku Dolnym. 
O temperaturach otworu wiertniczego w Paruszowi- Revue de metallurgie (1904) NQ 12. a) H. 
cach. Pomiary temperatur najgłębszego obecnie Le C!zatelier. KruchośG' stali. Przedmowa do pra
ctworu wiertniczego (2003,3-!lll) potwierdziły daw- cy, wydanej staraniem towarzys~wa SociPte d'en
niej dokonane spostrzeżenia, że temperatura wnę- couragement pour !'industrie nationale, zawiera
trza ziemi wzrasta stosunkowo do głębokości, jące.i wyniki badań nad kruchością stali, dokona
przyczem podniesieniu temperatury o 1°0 odpo- nych we Francyi w ciągu lat ostatnich. Przy
wiada średnio powiększenie grębokości o 31,82 m. czyny, powodujące kruchość stali, autor dzieli na 
b) F. Thiess. Pola 1111{towe 'W Rosyi. Treści wy dwie grupy; do pierwszej zalicza przyczyny na
obraz przemysłu naftowego w europejskich i 1 tury wewnętrznej, jak sklad chemiczny, budowa 
azyatyckich posiadłościach Rosyi, opracowany na i obecność cial obcych (żużel, gaz); do grupy dru
podstawie źródel rosyjskich. c) C. Blo'1telzP. Sor- giej należą kształty zewnętrzne metalu, tempera
tawanie rud na wystawie przemysłowej w Dilssel- tura i wpływy mechaniczne. b) T. Weill. O wie
dorfie w r. 1902. Praca sklada się z dwóch czę- sc;aniu się llabOJÓW w wielkim piecu. Autor jest 
ści. Pierwsza część zawiera opisy maszyn do zdania. że wieszania się nabojów są dwojakiego 
rozdrabiania i sortowania rud oraz całkowitych rodzaju; jedne z nich tworzą się w przestronie 
urządzeń do sortowania rud drogą mokrą; druga nad przestrzenią topienia, inne zaś w nieznacz
część zawiera opisy magnetycznych sortowni nej odległości od wylotu. Przyczyny w obu wy
Wetherilla i Mechernicha. d) Hecker. Sprawo- l padkach są rozmaite. Powstawanie sklepień w 
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przestrzeni topienia pochodzi nie z powodu pylu 
węglowego, tworzącego się skutkiem rozkładu 
tlenku węgla, lecz z powodu bryl. czepiających 
się ścian w miejscach, gdzie zaczyna się zmniej
szenie przecięcia pieca (spodki). Pyl węglowy 
działa tu jako przyczyna drugorzędna, gdyż, za
pełniając szczeliny i przylegając do ścian, two
rzy narosty, zmniejszające przekrój pieca i ulat
wiaj ące tworzenie się sldApień. Wieszanie się 
nabojów pod wylotem objaśnia autor tem, że 
osiadający tam pyl węglowy powiększa objętość 
kawalków rudy, która prze skutkiem tego na 
ściany pieca, co przychodzi jej tem łatwiej, że 
górna część pieców nowoczesnych posiada kształt 
cylindryczny, w dodatku niekiedy dość silnie 
uszkodzony. c) L. Gruuer . Jlfetalurgia na '<JJysta
wie w Saiut-Louis (c. d.). Autor mówi o gatun
kach stali specyalnej i nowych przyrządach, uży
wanych w odlewniach. U d ziaJ zagranicy w dzia
le hutnictwa. d) Cit. Heurteau. Zastosowa11ie su
chego wiatru w procesie wiellzopiecowvm. Treściwy 
opis osuszania powietrza sposobem Gayleya w 
hucie Szabella pod Pitsburgiem. e) H Le Clza
telier. Z po?.rvoclu zastosowania suchego wiatnt w 
procesie wielleopźecowym. Autor rozbiera krytycz
nie wyniki, otrzymane przez Gayleya, i wyraża 
powątpiewanie co do ich wartości realnej. Mię
dzy innemi Gayley nie Homaczy przyczyn pod
niesienia się temperatury wiatru z 385° do 465°; 
taka różnica 80° mogla powstać skutkiem doldad- l 

meJszego oczyszczania ogrzewaczy wiatru. Nie 
podano analizy surowca, wytapianego w ciągu 
calego okresu prób. Powietrze w zimie zawiera 
około 4 gr wilgoci, a więc mniej więcej tyle, co 
i powietrze, osuszane sposobem Gayleya, a prze
cież dotąd nigdzie nie stwierdzono, żeby w mie
siące zimowe można był'o osiągnąć podobnie 
znaczne oszczędności. Na pytanie, czy takie wy
niki. jakie otrzymał wynalazca, możnaby osiąg
nąć we Francyi, autor odpowiada, że warunki 
klimatyczne Francyi są bardzo zbliżone do tych, 
w jakich dokonywano doświadczeń, lecz być mo
że i inne czynniki natury miejscowej, jak włas
ności rudy, koksu i t. p wywierają tu wpływ 
poważny. Autor stara się znaleźć przyczynę 
oszczędności skutkiem stosowania wiatru suche
go, gdyż samo zmniejszenie ilości wilgoci o 6 gr 
w l rn 3 nie może dać 20 ~o oszczędności na pali
wie. lecz najwyżej 3%; być może. że obecność 
wody lub wodoru wywoluje zmiany w zleżonych 
reakcyach procesu wielkopiecowego. W każdym 
razie bardzo kosztowne próby, prowadzone na 
wielką skalę. nic nie wyjaśniają; właściwszą do 
tego celu byłaby droga badań laboratoryjnych. 
f) J Gayle_v. Zastosowanie suciLego 'Wiatru w jlro
cesie wielicopiecowy m. Arty kul, tłomaczony z rza
sopisma EngiJZeerillg. Praca ta wkrótce będzie 
zamieszczona w Przeglqdzie GórJticzo-Hut!liczym. 

rv K. 

Kronika bie~ąca. 
Posiedzenie członków sekcyi górniczo- Odczytano odezwę komitetu redakcyjnego 

hutniczej. Dnia 17 grudnia r. 1904 wieczorem / podręcznika "Technik," w której rzeczony komi
odby.ro się w lokalu resursy w Dąbrowie posie- tet zaprasza sekcyę górniczo-hutniczą do przyję
dzenie członków sekcyi VII-ej górniczo-hutniczej / cia udziału w konkursie na poprawę polskiego · 
oddziału \Varszawskiego towarzystwa popierania sł'ownictwa technicznego. zastosowanego w tomie 
przemysłu i handlu, na którem p. WALERY SwJRTUN I-ym podręcznika "Technik". Postanowiono przy
odczytał' najprzód o starych robotach górniczych jąć nclzial w rzeczonym konkursie i zgodnie z 
w Portugalii z czasów rzymskich a następnie o życzeniem komitetu poelać w końcu maja r. 1905 
żelaznej obudowie })iętra. na fil arach przy robotach nazwisko deleg owaneg o sekcyi górniczo-hutniczej, 
podsadzkowych w kopalni Grodziec.*) który na jednem z następnych posiedzel'i sekcyi 

Następnie zatwierdzono budżet wydatków będzie w tym celu wybrany. . . . . 
sekcyi górniczo-hutniczej na rok 1905 w sumie Odczytan.o odezwę sekcy1 techm~zneJ . ocldzla-
1500 rubli oraz ustanowiono, jakie pisma na rok , lu War~zawsklego to~ar~ystwa pop1erama prze~ 
1905 mają być zaprenumerowane dla sekcyi. mysłu 1 ha~dlu, w k~oreJ rzeczona s~kc.y~ pros1 

Na wniosek jednego z członków sekcyi uzna- se~cyę górn;J.Czo-h~ltm~zą o zachęc~me Je~ człon
no, że wprowadzone poprzednio tł:umaczenie ter- kow do ~aplsywame się n~, czlon kot k?l~ pbze
minu "za padnaj a gornaja obłast'" przez "zachodni l myslo>ycow ~a?r~cznych, k ~rego c~ em Jes o ro-

b ' · " · · t d t · t · na naJbardzleJ zywotnych mteresow przemysłu o szar rrorn1Czy n1e Jes u a ne 1 pos anowwno . . k '~' h d 
w rowadzić zachodni obwód górniczy". kraJowego. Do programu zaJęć 01.a we o z~ 

P " sprawy podatkowe, celne, taryfowe, statystyk1 
przemysłowej i inne w miarę nadarzających się 
rzeczywistych potrzeb. N a posiedzeniu zaznaczo-*) Odczyty p. Swirtuna będa, wydrukowane w Przegla,dzie 

Górniczo-Hutniczym, 
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110, że przemysł górniczy i hutniczy Królestwa gu 3-6 minut. W obecności jednak obcych me
Polskiego posiada już instytucyę, która od clawna tali dwutlenek manganu wskutek swego charakte
zajmuje się takiemi sprawami, jakie wchodzą w ru kwasowego porywa je z sobą, łatwo zwłaszcza 
za'kres programu koła przemysJ'owców fabrycz- do osadu przystaje żelazo. Jeżeli więc chodzi je
nych, mianowicie radę zjazdu przemysłowców dynie o oznaczenie manganu, to, nie bacząc na 
górniczych Królestwa Polskiego. vVobec tego zanieczyszczenia, osad dwutlenku manganu filtru
trudno liczyć na to, żeby przemysłowcy górni- jemy, przemywamy go i rozpuszczamy w zakwa
czy i hutniczy z<tpisywali się do koła, i byłoby szonym roztworze FeS04 , H 20 2 lub kwasu szcza
pożądanem, żeby koto weszJ'o w porozumienie z wiowego; nadmiar tych ostatnich odmianowujemy 
radą zjazdu. roztworem KMn04 • W obecności kobaltu, oło-

W końcu posiedzenia kilku członków sekcyi wiu i srebra, które dają z persiarczanem nad
opowiedziało o przebiegu kilku wypadków nie- tlenki, metoda powyższa nie może być stosowana. 
szczęśliwych, zaszlych w ostatnich czasach z ro- Nie nadaje się ona również do ilościowego od-
botnikami w kopalniach zaglębia Dąbrowskiego. cizielania manganu od innych metali. Na.tomiast 

S. DIETTRICH i HAssEL ogtosili, jakoby tą drogą maż-
Towarzystwo Warszawskie dla handlu że- na byJ'o oddzielić mangan od niektórych metali, 

Jazem i stała. W Zbiorze J)mw i ro.:;porzad;:e/z jeżeli posługujemy się roztworami rozcieiiczony
rzadu (r. 190±, dzial II, ;\& 43) ogłoszoną zo-stała mi (400-500 cm 3 ) w obecności 3 cm 3 kwasu azoto
ustawa towarzystwa akcyjnego Warszawskiego we,go (c. wl. 1,38), ogrzewamy wolno na kąpieli 
dla handlu żelazem i stalą oraz wogóle wszelkimi wodnej i przemywamy osad 2 ~-owym kwasem 
wyrobami przemysłu metalurgicznego tak na swój azoLowym. KNOHHE powtórzył badania DIETTIUCHA 
rachunek, jako i na zlecenia. Założycielami to- i HAsSELA, postępując ściśle wedlug wskazanego 
warzystwa są pp. HENHYK MAHCONI, HENRYK HANTKE przez nich przepisu; doszedl jednak do odmien
i TADEUSZ PoPowsKI. Towarzy. two ma prawo na- nych i ujemnych rezultatów. A więe np. wobec
bywać na własność, urządzać i dzierżawić od po- ności miedzi zamiast teoretycznych 0.2603 g Mn 3 0 4 
wiadające ~elom towarzystwa zakłady i sklady z znalazł 0,2781 g, w czem było 0,0123 g OuO. Mniej 
nabywaniem potrze!Jnego majątku ruchomego i więcej takie same wyniki, jak dla miedzi wypa
nieruchomego ora.z otwierać biura i ajentury. dly w obecności cynku, kadmu. niklu i magnezu. 
Towarzystwo nie ma prawa nabywania nierueho- Na oddzielenie manganu od żelaza. kobaltu, sre
mości w tych miejscowościach, gdzie zabronione bra i rtęci KNoRRE już nie badał, sami bowiem 
to jest cudzoziemcom i żydom. Kapitał zaldado- DIETTRICII i HAsSEL uznali metodę persiarczanową 
wy towarzystwa wynosi 200 000 rubli (800 akcyi za niezdatną do tego. Jedynie tylko od chra
po ~50 rubli). Wszystkie akcye dzielą się pomię- mu daje się mangan oddzielić, persiarczan bo
dzy. założycieli ?raz .zaproszone przez nic.h do l \~iem u~lenia ,_chrom na Or03 • \'[ mieszaninie so
udzlalu w przedstęwz1ęcm osoby na zasadzie po- h Mn 1 Or l'>.NOHRE znalazł 0.60..>8 g 1-In3 0 4 , za
r?zumienia wzaje~nego. N aj później w sześć m~e· l miast teor~t. 0,6055 g i ,.,w roztworze 0,2774 g 
sięcy po ogloszenm ustawy na każdą akcyę wm- Or2 0 3 , zamiast teoret. 0,27 r2 g Or3 0 3 • 

no być o placone po 62 rub. 50 kop., a reszta 
1 

(Chemik Polski). 

wplaca się w terminach, ustanowionych przez ze- Naidłuższa kolejka linowa. O budowie 
branie ogólne akcyonaryuszy, nie później jednak, najcUuższej kolejki linowej a zarazem najwyżej 
jak w przeciągu dwóch lat od otwarcia dzialal- położonych urządzeń mechanicznych podaje cza
uości towarzystwa. W razie niespełnienia powyż- sopismo l?wzdsclzatt wiadomości następujące: Ko
szych wymagań towarzystwo musi być zlikwido- lejka, przeznaczona do przewozu rud z okręgu 
wane. Akcye towarzystwa są imienne i ustępo- crórniczego M:exikana w Kordylierach do stacyi 
wanie ich ~1skut~cznia się zapoJ?ocą ?esyi na l Chi~ecite póln.ocnej argentyńs~iej drogi żelazn~j, 
akcyach, ktore wmny być w talnm razie przed- posiadać bęclz1e 35 k:n dlugośCl przy 3 536 m roż
s~awione zarządowi towarzystwa w celu dokona- nicy w poziomach stacyi krańcowych. O śmia
ma odnośnych adnotacyi w ktiięgach. S. l łości przedsięwzi9cia można sądzić z te~o, że sta-

Zastosowanie persiarczanu dla oznaczenia j cya krańcowa kolejki leży na wysokosci 4585 n. 
manganu. W r. 1901 G. KNORRE ( Zeitsclzr. f. an- nad poziomem morza, a więc o 400 m wyżej szczy
gew. Clzem. 1901, str. 1149) opisał nową metodę tu Jungfrau; ponieważ stacya dolna znajduje się 
.strącania manganu. Jeżeli do roztworu soli man- na wysokości l 049 m nad poziomem morza, więc 
ganowej dodamy persiarczanu amonu, (NHJ2S20 8 jasnem jest, że wykonanie kolejki połączone jest 
i ogrzejemy .do wrze:nia,. to persiarczan mangano- i z wielu trud~ościami. ,w. nie1~tórych J:?iejs?ac~ 
wy rozłoży się. wydzielaJąC Mn02: MnS20 8+H20= trzeba było lmę, po ktoreJ maJą chodz1ć wozkl, 
=Mn02H 20+2H2S04 • W roztworze obojętnym pozostawić bez podparcia na przestrzeni 850m, 
lub słabo kwaśnym oraz w nieober,ności znaczniej- przyczem największa odległość liny od powierzch
szych ilości chlorków mangan strąca się całko- ni dosięgała 200m; w innych miejscach w celu 
w~cie, jeżeli dodamy persiarczanu amonu w nad- podparcia liny na odpowiedniej wysokości nale
miarze i jeżeli roztwór gotować będziemy w cią- żało stawiać wieże żelazne 40 m wysokie. Dro-
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ga będzie w możności przewieźć w ciągu god:ii- Baltyckiego towary zagraniczne i zabierających 
ny około 4:0000 kg rudy z szybkością 2,5 m na se- zboże rosyjskie za tanieroi oplatarni przewozu 
kundę, przyozem stacya wyładunkowa będzie od- morzem. s. 
bierala każde 45 sekund wagonik z zawartością Wytwórczość platyny w Rosyi, wynosząca 
500 kg. Jv. f{. 9~ % wytwórczości na c alej kuli ziemskiej, wy n o-

Zastąpienie węgła zagranicznego przez ro- s1ła w r .. 1_9~3 okolo 4?0 pudów. Ponieważ rosyj
syjski w północno-zachodnim obwodzie Rosyi.*) scy w~asc_w1el~ kop~ln ?czyszczaniem tego meta
Jakkolwiek utworzona w zarządzie glównym że- lu ,saJ~l s1ę . me zaJIDU,l~, p~·zeto do~onują tego 
glugi handlowej i portów komisya, mająca na ue- glowme ang1elscy przeds1ębwr<'y, ktorzy kupują 
lu wyjaśnienie kwestyi zastąpienia węgla zagra- surową platynę po 6000-7000 rubb (w ostatnich 
nicznego przez rosyjski w północno-zachodnim czasach po 9000 rubli za pud), sprzedając oczysz
obwodzie Rosyi, nie rozpoczęła jeszcze swoich czony metal po 16000-17 000 rubli za pud. Wiei
czynności, komitet giełdowy miasta Rewla zł"ożyl ki ten ~ysk zakł"adów obcokrajowych spowodował 
rzeczonej komisyi referat, w którym dowo_dzi, że zał'ożeme towar~ystwa do oczyszczania surowej 
zastąpienie takie nie może mieć powodz~ma .. po- platyny w Rosy1. 
nieważ obecnie cena dobrego węgla ang1elslnego (Czasopismo Techniczne). 

w Rewlu i Rydze wynosi 15'h knp. za pud, a z l Połączenie się dwóch niemieckich czaso-
tą ceną węgiel rosyjski nie może wspólzawodni- pism górniczych. Czasopismo Berg. wtd lliitten
czyć ze względu na wysokie koszta przewozu. mtin11isclze 7eitmzg, wydawane w Lipsku przez AR
Oprócz tego podlug zdania komitetu wyrngowa- TURA .F8LJXA, ]ączy się z czasopismem Glilcka!tf
nie węgla angielskiego z portów morza Bitlt.yc- wyrlawanem w Essen i, skończywszy 63 lat istnie
kiego wywarloby wpływ ujem1~Y. na rosyjs~i h_an- ~ia, p~zestaje z d. _l stycznia r. 1905 wychodzić, 
del wywozowy. pome\ntż zmmeJszylaby s1~~ hcz- l Jako 1nsmo samodz1elne. 
ba parostatków, przywoż'łcych do portów morza IV. K . 

Od redakcyi. 
Z dniem l stycznia 1906 roku Przeglq.d Gór- 2. Prace naukowe w zakresie kopalnictwa 

nicza-Hutniczy rozpoczyna drugi okres swego ist-
1 

i hutnictwa. 
nienia. Powstał'y w październiku r. 1903, stał on l 3. Artykuły treści technicznej, tyczące się 
się wkrótce odzwierciedleniem potężnej działal- górnictwa, opisy wynalazków na tern polu oraz 
ności naszego zagłębia. W tern przeświadczeniu opisy wzorowych najnowszych urządze11 kopal
swej pracy uczciwej i użytecznej pomimo nie- nianych i t. p. 
sprzyjających warunk<Sw materyalnych, dalej na- 4. Artykuly. tyczące się hutn ictwa ze szcze-
sze pismo prowadzić będziemy. szukając przede- gólnym uwzględnieniem hutnictwa żelaza. 
wszy~tki_em zapłaty za nasze trudy . i staran~a \'! ' 6. Bogaty dzial statystyczny naszego prze
spelmamu czyn_u, _przynoszącego -poz:y:tek kraJO:WL mysłu węgloweg·o. żelaznego i cynkowego, stano
Dla wywalczama Jednak c?raz w1ęceJ samodz1~l- wiący odzwierciedlenie pod względem ekonomicz
~ego byt_u. dla naszego :p1sma, dla wz~:>Ogacama 1 nym rlziałaluości naszego zaglębia górniczego. 
Je&o tre~Cl, . zw:racamy s1ę do . ws_zystklch _tych, G. Przegląd literatury górniczeJ· francuskieJ·, 
ktol·ym 1Stn1en1e Pr-ecrladu Gormc"o- Hutmczerro · · l · · · · k. · d · · 

• • , • ; " , • • ~ • ,b _ mem1ec_ueJ 1 rOSYJ 1e) z. P? amern treśc1 prac, 
lezy n_a serc~. ktoiZ} uwaz~Ją go za. przynoszą_ zasługuJących na wyrożmeme . 
~Y p~zyt~}{, zeby okazywah mu swoJą pomoc 1 7. Krytykę i ocenę dziel polskich, tra.ktu -
zyczhwosu. . . . . . jących o górnictwie i hutnictwie. 

Pr.c;eglqd r:-ormczo-Hu~J.uczv, podobme J~k _do- l 8. Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń 
tych~za~, będz1e wycho~z1! dwa: razy _na m1e_s1ąc~ technicznych. 
l-go 1 lD-go każdego m1es1ąca, 1 będz1e zaw1eral l 9. Korespondencye w sprawach, obchodzą-
na swych lamach: cych przemysł' górniczy i hutniczy. 

l. Rozporządzenia i postanowienia rządowe, l lU. Wiadomości bieżące. 
mające styczność z górnictwem i hutnictwem 11. Kronikę bieżącą i informacye górnicze 
kraj owe m. i hutnicze. 

12. Dodatki, rysunki, wykresy, ogłoszenia 
*) Przegls,d Górniczo-Hutniczy, :.\! 29, str. 778-779. i t. P· 

Jl03BOJICHO 1JeH3ypoiO, 19 J{ei<aÓp.rr 1904 r. 

W drukarn i ' t. S więckiego w Dąbrowie. -Wydawca Stanisław Ci echanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński . 
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