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Wapień muszlowy w zagłębiu Oąbrowskiem . 
fCiKg dalszy, p. -' ; 24, str 693). 

S l a w k ó w - K r z y k a w k a - O k r a d z i o
nów-Łęk a -Łos i e ń-S t r ze m i e s z y c e . 

Od mostu Slawkowskiego w stronę Krzy
kawki dolomity tworzą zbocze dość znacz nej wy
nioslości. Wieś Krzykawka l eży wzdluż grzbie
tu wzgórz dol omitowych, sięgających wysokości 
17 4,8 sąż. (371 m). 

Na lewym brzegu Przemszy Bialej od fa 
bryki drutu do Okradzionowa ciągnie się caly 
szereg wysokich odslonięć dolomitu. W pobliżu 
fabryki znaj dujemy dol omit w postaci grubych 
warstw utwor u brunatnego piaszczystego z gniaz
dami kalcytu. Pod względem litologicznym 
utwór ten jest identyczny n p. z dolomitami ko
palni Koszelew. W jednem z pt'zytoczonych po
niżej odslon i ęć daje się zauważyć w kierunl{u 
pionowym od góry do dolu kilka odmian dolo
mitu: 

a) Dolomit cienkoplytowy, ze swego wyglą
du zewnętrznego nader zbliżony do nie równych 
warstw wapienia muszlowego. 

b) Dolomit o charakterze brekczyi z prze
l::~mem cukrowym. 

c) Zwięzty lub też przeciwnie dziurkowa
ty dolomit grubopłytowy jasno-żótty, czasem no
szący (;harakter ikrowco wy z rzadkimi krzemie
llin mi koloru mleka. 

Na prawym brzegu rzeki w pobli żu wsi 
Okradzionów warstwy są daleko więcej wapniste 
o zabarwieniu jasno -żółtawo-bialem; są one cien
koplytowe i zbliżone do wspomnianych powyżej 
utworów przejściowych pomiędzy dolomitami, a 
zwykłeroi odmianami wapienia muszlowego. P. 
KoNTI.{IEwrcz wspomina o znalezieniu w dolomi
tach Okradzionowa Diplopora annulata. której ja 
nie znalazlem w obejrzanych przezemnie odslo
nięciach. Dolomity w pobliżu Okradzionowa le
żą po. obu brzegach Przemszy Bialej, tworząc 
rodzaJ przylądka, który okrąża pomieniana rzeka. 

W pobli~u dworu w ~kradzionowie, miano
wici.e na lAwym brzegu rzeki dolomity zupelnie 
~ryJą s1ę pod gruberui warstwami lOssu, jak to 
J~ż bylo zaznaczone przez pp. ŁEMPJCKIEGO i KoNT
KIEWICZA. Loss ukazuje się już na szczycie wzgó- 1 

rza dolomi towego w pobli żu Krzykawki. Na 
zboc:zu polud ni owo-zachodn im wzgór za w części 
wschodn iej Krzykawki obej rzałem kilka dolów, 
które pozo~taly z czasów wydobywania rud że
laznych. Z elaziak orunatny tworzy zwięz te ma
sy i rodzaj szkieletów p o wypłukaniu części , któ
re przeszły do rozczynów, oraz dziurkowate nie 
zwięzłe utwory w szczelinach dolomitu. leżące 
zwykle w glinach żółtych i czerwonych, wyście
lających i wypełniających takie szczel iny w do
lomitach 

Na pólnoc i pólnocny wschód od Okradzi o
nowa zaczynają si ę obszerne tereny piaszczyste, 
pośród których w pobl iżu wioski .Rudy zjawiają 
się w dolach i rowac h czerwone gliny i piaski, 
zaliczone na istniejących mapach do kajpru. 

P iaski ciągną się bez przer wy na północny 
zachód od OJ{radzionowa do drogi, i dącej z Łoś
nia do Ogrodzieńca. \\' dolin ie pomiędzy 
wsiami Łosień i Łęka zjawiają się gliny czerwo· 
ne, zaliczone przez RoMERA do kajpr u, na mapach 
zaś p. p. ŁEMPICKIEGO i KoNTKIEwtczA wcale nie 
oznaczone. Glinom tym towarzyszą liczne slabe 
źródla oraz trzęsawiska, hypsometrycznie zaś wy
żej od nich na pólnoc pod wsią Łęka, oraz na 
połu3nie pod wsią Łosieó, oclslonięt.e są jasnE! do
lomity ~,óftawe: więcej plla wdopodobnem przeto 
jest zaliczenie tych glin clo piętra piaskowca 
pstrego nie zaś do kajpru. R6MER*) wspomina, że 
w Łęce były znalezione w studni pod glinami 
czerwonemi gliny łupkowate ze szczątkami ro
ślin; podobne utwory kajprowe rzeczywiście istnie
ją dalej na wschód, jak to wspomnialem i jak 
to już bylo w~;kazane przez R6MERA. Pomimo to 
jednak zaliczenie do kajpru glin czerwonych w 
dolinie pomiędzy Łęką i Łośniem nie należy 
uważać za zupełnie uzasadnione. Na poludnio
wej stronie wzgórz Łośnia na drodze do Strze• 
mieszyc Malych zjawiają się w postaci elluwial• 
nej wapienie z Gervillein i Lima. czasem ciemno
szare o charakterze brekczyi, podobnie jak wa
pienie. znalezione w zwalach galmanu na górze 
Kawiej. Wapień zjawia się tu wedtug mego zda-

•1 Geolo,..ie von Oberschlesien, r. 1870, str. 155. 
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nia bliżej do wsi Łosień, niż jest to wskazane na. 
mapach RoMF.RA i p. ŁEMPICKIEGo. P KoNTKIEwrcz 
wskazuje tu również u a dalej na pórnoc posnnięte 
pasmo margli dolomitowych z ilfyophoria co5tata. 

Na wschód od Strzemieszyc Małych na brze
gu lasu znajdują się stare odkrywki, z których 
wydobywano kamień dla szosy; od kry w ki te · by
ly wspomniane przez RoMEHA, bardziej zaś szcze
gółowo opisane są przez MICHALsKIEGo*), który za
liczył' te VI arstwy do poziomu piaskowca pstrego. 
Z warstwami tP.mi można obecnie zapoznać się 
tylko na podstawie kawałków, znajdowanych w 
zwałach w pobliżu odkrywek, zatopionych rrzez 
wodę. MICHALSKI nadaje tym warstwom zgodnie 
z RoMEREM nazwę tufów i opisuie je jako utwór, 
zmienny pod względem li to logicznym i stanowią
cy • wszelakie stopnie przejściowe pomiędzy czy
stą gliną plastyc~ną o pstrem zabarwieniu, a 
twardą mas(\ zwięzłą o przełamie zadzierzystym•. 

W liczbie kawałów dają się obecnie odróż
nić: piaskowiec czerwony kwarcowy z cementem 
gliniastym drobno uwarstwiony oraz piaskowiec 
bialy, gliniasty, słabo-wapienny, z dużeroi ziarna
mi kwarcu szarego, często leżącemi w postaci 
przerostów. Czasem główna masa. tego utworu 
posiada zupełnie jednolity wygląd felzytowy. ca
Jy zaś utwór nader przypomina felzytowy por
fir kwarcowy. Również do dolnego poziomu pię
tra piaskowca pstrego p. MICHALSKI zalicza i zle
pieńce, zbadane przez niego w przekopie drogi 
żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej na wschód od 
mostu przez Przemszę Białą, gdzie ~warstwy zle
pieńca leżą naprzemian z piaskowcami i glinami, 
zabarwionymi na czerwono, pod względem lito
logicznym identycznymi z warstwami dolnego 
piętra tryasu". 

Jeszcze za czasów RoMERA były znane odsło 
nięcia zlepieńca zwietrzałego na południe od 
Sławkowa pomiędzy tą osadą, a wsią Dębowa 
Góra, według zaś słów p. ŁEMPICK!EGO jeszcze dalej 
na południe w pobliżu wsi Bór Biskupi. Zlepień
ce w pierwszej miejscowości są złożone wedfug 
słów p. ŁEMPICKIEGO z otoczaków ciemnego wapie
nia bitumicznego dewońskiego i porfiru, jak to 
było zaznaczone przez MICHALSKIEGO względem 
skal ze wspoi)1nianego przekopu. 

W pobliżu wsi Dębowa Góra pod ostatnimi 
jej domami w przekrojach niedużego pagórka 
zlepieńce, które gdzieniegdzie ubzywaly się 
pod wytworami gliniastymi ich zwietrzenia, oraz 
piaska.mi. tu nie odsłaniają się, można zaś tylko 
obserwować gliny o zabarwieniu pstrem. W po
bliżu Born-Biskupiego nie udało mi się odnalflźć 
odslonięć zlepieńca, napotkanych tam przy wier
ceniu. W stromym prawym brzegu Jaworznika 
są odsłonięte tylko piaski, na których powierzch
ni są nieraz znajdowane buły krzemienia oraz 

'") Geołogiczeskij ocz~rk jugo-zapadnoj czasti Pietroi<Owskoj 
gubel'nii. Predwaritiemyj otczot po lwmandirowkie lS~ó g. lzw. 
(;lieoł. Komit. t. V, 18'36, X. 7. 

kawalki porfiru. Wbrew zdaniu MICHALSKIEGo i 
geologów austryackich, p. ŁEMPICKI również jak 
RoMER zalicza zlepieńce i tufy do dyasu; geolo
gowie pruscy ohecni·e również uważają te zle
pieńce i tuty za równorzędne z Rotbliegendes, 
mianowicie z tak zwanymi zlepieiJCami Myślacho
winkimi. Geologowie austryaccy zaliczają te 
warstwy do tryasu na mocy dowiedzionego nie
zgodnego u.fawicenia ich z piaskowcami dyasowy
mi, z ara.ukaryami (w oko licauh Sierszy i Myśla
chowie tak zwane piaskowce Karniowickie i arko
zy Kwaczalskie), oraz charakteru transgressyjne
go tych zlepieńców i towarzyszących im piasków 
gruboziarnisty ch.*) 

P. ZAR:E,;CZNY zaznaczył już tę d owo! n ość, z 
jaką geologowie stosują nazwę tufów dv różnych 
skał, opisywanych pod tą nazwą w granicach 
Księstwa Krakowskiego; pod tą nazwą rozumieją 
tam ogniwo dość zmiennych utworów o dożeniu 
ziemistern, lub lupkowatem, które powstaly w ja
kikolwiek sposób ze zwietrzałych porfirów i me
lafirów. Takiemi skałami są albo bezpośrednie 
wytwory zwietrzenia zlepieńców porfirowych, 
albo też wytwory przekształcenia tych polo·u
szonych skał wulkanicznych, posiadające niepra
widłowe ulawicenie i utworzone zapewne w zLior
nikach słodkowodnych, lub też wreszcie uwar
stwione osady morskie. P. KoNTKIEWICz zazna
czył' stanowczo, że utwory, naz_ywane u nas tu
fami, nie mają nic wspólnego z prawdziwym tu
fem porfirowym Miękini, Myślacł:.owic i innych 
miejscowości w obwodzie Krakowskim. Należy 
zgodzić się ze słusznością tego zdania, jeżeli są
dzić według opisów tufów Krakowskich; pod 
względem petrograficznym nasze skały jeszcze 
mniej zasługują na nazwę tufów, niż skały Kra
ko~skie, które _służyły jako okazy przy porów
namu z naszem1. 

Typem normalnym naszych • tufów" j est ska
ła, będąca właściwie piaskowcem kwarcowym. 

Ze swego wyglądu zewnętrznego, oraz cha
rakteru ziaren kwarcu nasze piaskowce krzemo
we są nader podobne do piaskowców wapienno
kwarcowych z dołów cegielni pod zboczem pól
nocno-zachodniero góry Warpia. Ró?.nica zasad
nicza istnieje tylko co do cementu. I jfldnym i 
drugim towarzyszą gliny czerwone i białe; w obu 
"ypadkach glin y te służą podlo:i.em nieprzepu
szczalnem dla wody pierwszego poziomu wodo
nośnego pod wapieniem muszlowym. Jeżeli uznać 
poglądy geologów austryackich i MICHALSKIEGO, to 
te ogo~iwa warstw są identyczneroi i leżą na je
dnej linii, idącej w kierunku pólnocno-zachod
nim i zakreślającej jakby granicę morza w epo-
ce odnośnej. • 

*l Zaręczny. Atlfls geolOgiczny Galic;vi Tekst do zeszytu 
trzeciego. IE94, str 19, 86. 96-98 i inne Ta doskonała praca daje 
najwięcej kompletny i bezstronny ozkio kryt_yczny całej literatury 
geolngioznnj do r. lt;!la, dotyczącej części zagłębia Polsko-81ąskiego, 

l 
graniczących z Księstwem Krakowskiem. Por. równie~ artykuł Za
ręcznego w J ah• b d . k . k . g. łteichsanst. , Bd. 4\:! i Heft- Ue bel' die 
Stratigra~hie do< Karniowicer Kalkes. 
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Nie wiem, jakie dane faktyczne posiadał p. 
ŁEMPICKI, wskazując na swej mapie wzdluż tej 
linii na pólnocny wschód od niej pasmo warstw 
poziomu pia!:ikowca pstrego pomiędzy tymi 
~tufami", a marglami rothu, które rzeczywiście 
są tu r1ader rozwinięte, jak to wskazuje p. KoNT
KIEWICZ na mocy nowszych badań i robót poszu
kiwawczych; charakter kwarcowy wspomnianych 
powyżej utworów powinien być pierwotnym w 
zależności on tego materyału, który służył dla 
ich utworzenia. Charakter miejscowy tych "tu
fów" może zależeć przeważnie od blizkiego są
siedztwa tych utworów pierwotnych. które były 
burzone przez przebywające morze epoki dolne
go poziomu piętra piaskowca pstrego. Nie jest 
wykluczonym oczywiście wpływ procesów o1n·zem
niania, które nastą.pily już po utworzEmin się 
tych warstw i wprowadziJ'y te zmiany miejsco
we, które wyróżniają. obecnie te utwory od rów
norzęćlny ch im warstw z piętra piaskowca pstrego 

K r ą ż e k -- B o l e s .t a w -- B u k o w n o-- S t a r
czynów-- Wygielza--Dyabla Góra 

Teren po ,o:-yższy st.anowi poludniowo-wschod
mą częf;ć polskiego p t sma wapienia muszlowe· 
go, a jednocześnie i okrąg najbogatszych tu 
złóż rud cynkowych. 

Na wschód od Sławkowa szosa idzie pomię
dzy dwoma wycią.gnię . emi w kierunku z pólnoc
nego zachodu na poludniowy ·wschód Jtiedużymi 
gr:r.bietami dolomitowymi. W jedne,i z odkrywek, 
z której wydobywa się kamień bLldulcowy na 
pó.tnoc od szosy prawie na samym grzbiecie, 
skąd jnż za...:zyna się lagndne zbocze w stronę 
Bolesł a wia (zatem już po prze,iściu obok domów 
wsi Tłukien ka), zauważyłem płytowe dolomity 
żółtawe, czasem w pobliżu płaszczyzn utawicenia 
z wyraźnym lecz nierównym szarym szlakiem; 
dolomit.y zlekka burzą się pod wptywem kwasu 
solnego, silniej na płaszczyznach uławicenia. Te 
ostatnie są czasem usiane licznymi szczątkami 
fauny: 

Gervilleia co stal n. 
llf},acites mactroides. 
Loxollema grncilior S c h a n r. 
Chemnitz ia Haueri G i e b l. 
Lox. ci. loxonematoides G i e b l. 

Dolomity te ciągną. się w stronę Krl'lykawki 
i pod względem litologicznym są identyczne z 
warstwami (a ) przekroju dolomitowego na lewym 
brzegu Przemszy Białej w pobliżu fabryki dru
~u. Wzgórza na poludnie od szosy zlożone są 
Jeszcze z dolomitu, dalej zaś na południe na ich 
zboczach pod wsią. Świnia Góra (część wsi Bu
kowno) zjawiają. się już wapienie muszlowe z 
lekkiero pochyleniem na pólnocny wschód. Wyż
sze punkty tego grzbietu znajdują się w sferze 
dolomitów, wapienie zaś są odsłonięte hypsome
trycznie nieco niżej. W pobliżu Krzykawki do-

lornity są zapewne pochylone, jak o tern wspomi
nałem powyżej, na południowy zachód, cale zaś 
pasmo kamieniste pomiędzy Krzykawką a Świ
nią Górą można sobie wyobrazić w po!:itaci nader 
nieznacznie wygiętej muldy; byłoby to jednak 
niczem nie wytłumaczonem dążeniem do utrzy
mania schematu uważać, że dolomity leżą bezpo
średnio na wapieniach. 

Podobne stosunki przy kontakcie wapieni 
i dolomitów widzieliśmy jd wcześniej na górach. 
W ar piel., Ka wia i w pobliżu wsi Kozioł, przy
czem wcale nie obserwowaliśmy pokrycia wapie
ni przez dolołllity w odsłonięciach na powierzch
ni. Wapień Swiniej Góry ciągnie się dalej na 
wschód do doliny rzeczki Bukowno, na lewym 
brzegu której zjawiają się dolomity, wskazane 
na mapach RoMERA i p. Ł!!:MPICKJEGo w postaci 
znacznej krawędzi, wy!:imtiętej na poludnie. 

Od tej krawędzi spuszcza się w stronę rzecz
ki Bukowno kilka niegłębokich dolin. W po
łudniowej, leżącej najbliżeJ cło Wygielzy, można 
zau-ważyć, jak wapienie t.worzą nieznaczną mul
dę. Dalej na pórnoc spotykamy tak zwane dolo
mity kruszcon ośne, uważane za strop wapieni, 
dalej zaś na południe wprost. kąta, który tworzą 
linie domów Wygielzy i Starczynowa, są odsło
nięte znów dolomity. Na mapie p. ŁEMPICKJEGO 
dolomity są wskazane dalej na południe, gdzie 
pośród lasu były prowadzone roboty poszuki
wawcze, ja mam na względzie inne ich odsło
nięcia. 

Dolomity o zabarwieniu .1asno-szarem przy 
zwietrzeniu stają. się żółtawymi; są one mniej lub 
więcej dziurkowatego zło żenia i z kwasem nieco 
burzą się; pod lupą. można zauważyć, że dziur
kowatość w większej części jest uzależnioną od 
znacznej liczby ćlziur po drobnych muszelkach 
Gastropoda, lecz nie tvatica oolit/den, jak to np. 
ma miejsce w zbliżonych z temi dolomitami wa
pieniach w pobliżu Si?Jc._ natomiast nader dro
bnych Turitellt. Pośrod 1nnych szczątków or
ganicznych można wyróżnić: 

Gervilleia mytiloiries. 
Gervilleia cf. costata. 
.llyacites s p. 
llfyophoria /oevigata 
Omp!taloptyclw gregaria. 
Turitelln sp. ( Promathildin ). 

Warstwy te pod względem litologicznym 
nader różnią się od zwykle tu spotykanych, tak 
zwanych, dolomitów kruszconośnych ; są one 
zbliżone nieco do wapieni oraz do margli dolo
mitowych i mogą wskutek tego być łatwo uzna
ne ze swego wyglądu zewnętrznego za należące 
do rotha. Rzeczywiście warstwy te leżą hypso
metrycznie nieco ni i ej, niż wapienie, odsłonięte 
w kamieniolomach na wschód od drogi z Krążka 
do przystanku Bukowno, lecz z drugiej strony 
hypsometrycznie niżej tych warstw w studniach 
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wsi Starczynów wszędzie napotkano wapienie. W niedużej nizinie pomiędzy Dyablą Górą 
Niektóre odmiany dolomitu są pod · względem a znaczniejszerui wzgórzami na wschód o 25 sąż. 
litologicznym zbliżone do wspomnianych powy- (53,5 m) niżej od szczytu Dyablej Góry (180 sąż
żej dolomitów w Tlukience, z którymi lączy je ni = 381 m) w niegłębokich dolach w pobliżu 
również charakter skamienialości. drogi są odsłonięte żółtawe piaszczyste dolomi-

We wspomnianym tylko co kamieniołomie towe margle rothu, przy elluwialnem pokrusze
odsłonięte są następujące warstwy, licząc od góry: niu przechodzące w piasek. Margle przepelnio-

a) Wapień cienkopłytowy zwięzły z prze- ne są dużemi Myophoria costata i drobnem Ga
rostami gliny i nierówną walkowatą powierzch- stroporia, podobnemi do różnych Hologvra (?) i 
nią uławicenia. Przelam jest równy z drobnymi l Naticella. Z innych form są tu Myuplzoria /aevi-
kryształarni kalcytu (4 lll). gata. Gervilleia sp. i Loxonema. 

b) Wapień grubopłytowy różowy lub szary. Wzgórza na wschód od wsi Podlesie dają 
c) Wapień zwięzły ciemno-szary, identycz- początek bogatej w wodę rzece Sztole; sięgają 

ny z warstwami (d) Czeladzi. one nad Podlesiem wysokości 190 sążni (402 m ), 
W warstwach n-b znajdujemy: bliżej zaś do Sztoly 184-174 sążni (390-369 m). 

Na mapach DEGENHARDTA (Ri:iMERA) i p. ŁEMPICKIE-
Gervilleia m.vtiloides. GO jest tu wskazany wapień, który dalej ua 
Afyophoria laevigata . wschód od Sztoly ustępuje miejsce dolomitowi. 
Dadocrimts gracilis. Badania w tej miejscowości, pokrytej przez lasy, 
Gastropoda. zasługują na większą uwagę. Rzeczywiście naj-
Saurichthys apicalis Ag. wyższy poziom tych wzgórz przewyższa nawet 
Hybodus lollgiconus '~g. (?) poziom szczytu góry św. Doroty o 11 sążni (23 

Bliżej wsi Krążek odslonięć wapienia więcej lll), poziomy zaś najwyższych szczytów w ezęści 
nie spotykamy. pasma polskiego pomiędzy Gołonogiero i Olku-

Pierwsze odsłonięcia. wapienia można ujrzeć szem więcej niż o 20 sążni (H 111). W dolnej 
tylko daleko na wscl1odzie w kamieniołomach w części zbocza gór Pocllesia na warstwach rothu 
pobliżu szosy pomiędzy B'>leslawiem i Olkuszem; leży wapień muszlowy zwyldego w tej miejsca
wapień, identyczny jest z warstwami a-b Star- wości typu i grubość wa1·stw wapienia musi tu 
czynowa, nieraz ze stylolitowymi przerostami. sięgać nie mniej niż 40 sążni (86,5 lll). Charakter 
Tu można dość wyraźnie obserWO\vać pochylenie źródlany rzeki Sztoly, nader prędko w pobliżu 
warstw na ONO pod kątem do 10°; hypsomet.rycz- wzgórz niosącej już petną ilość wody, naprawa
nie wapienie te leżą znacznie wyżej, niż po- dza na myśl, że wzdfuż zbocza odsfaniają się 
wierzelinia pól kruszcowyeh Starego Olkusza. margle rothu, które stanowią tu iedyny poziom 

Następne odsłonięcia wapienia są znanH wodonośny. Poziom rzeki Sztoły w ~iejscu 
już na lewym brzegu rzeki Sztoły w pobliżu przecięcia jej przez drogę z Podlesia do Zurady 
tartaku i dalej na wschód, gdzie wapień tworzy wyno~<i 146,6 sążni (3l3 m). Brzegi Sztoty zŁo
kilka samotnych wzgórz w pobliżu wsi Podlesie. żone są z piasków, nad którymi na zachoclzie 
Dwa takie wzgórza noszą nazwę Djablej Góry; wynurzają się wapienne zbocza gór Podlesin. O 
są to nieznaczne pagórki, wydłużone w kierunku ile te piaski nie powstały z pokruszenia warstw 
z południoweo-o zachodu na pólnocny wschód rothu, to powierzuhnia icil na niewielkiej prze
lagodnem pólnocno-wschodniero zboczem i ostrem strzeni od Podlesia do Sztoly obniża się nie mniej, 
poludniowo-zach.odniem. Swą figurą l_Jagórki te niż o 10 sąi.ni (21,5 m), będąc pochyloną w stro
przypominają dwa olbrzymie .łby baranie" wyszli- nę Starczynowa nie tak stromo. U ile na szczy
fowane przez lodowce, posuwająue się z północ- tach gór Podlesia niema innych warstw oprócz 
nego wschodu. warstw dolnego wapienia muszlowego. to obec-

Na zboczach Dyablej Góry można zauważyć, ność ich na takim poziomie (190 sążni, czyli oko
że górne poziomy są utworzone przez naprze- lo 400 111.). którego sięgają najwyższe szczyty wa
mianlegle cienkie i grubsze warstwy wapieni fa- pienia muszlowego w sąsiednich prowincyach 
listych. Wszędzie znajdują się w dużej liczbie: Austryi, wskazuje na znaczniejszą dyslokacyę 
Lim.a radiata, Gerwilleia mytiloides i człony Cri- warstw tryasowych pasma polskiego w jego czę-
1taidea. Na średniej wysokoś0i zbocza leży wy· ści południowo-wschodniej w porównaniu z czę
raźny poziom mocnego wapienia o charakterze ściami północno·zachodniemi. 
brekczyi, lub raczej zlepieńcowego, którego po- Dolomity kruszconośne Boleslawia i Krąż· 
wierzchnie przełamu są usiane przez człony Cri- ka stanowią wysunięty w kierunku poludniowym 
1zoidea. Na szarem tle tej skaly z równym zlek- półwysep, łączący się bezpośrednio na pólnoc
ka zadzier7.ystym przełamem, wyraźnie odbijają nym zachodzie z dolomitami Krzykawki. GJębo
zaokrąglone przekroje otoczaków wapienia żól- kie i obszerne odkrywki Towarzystwa Sosnowiec
tego. Zupełnie podobne wapienie obserwowa- kiego, oraz Francusko -Rosyjskiego dostarczają 
liśmy w warstwach (b) i (d) Gołonoga, w części wybornych przekrojów ogniwa dolomitowego. 
zaś w warstwach (c) Czeladzi. Najwyżej hypsomet1·ycznie leży odkrywka 
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starej kopalni rządowej Ulisses. Glęb0kość od- rakter zlepieńca z powodu znacznej liczby za
krywki wynosi 7 sąż . (15 m). W kącie zachod- okrąglonych bul naskorupionych; konkrecye krze
nim brzegu pólnocnego leżą na dolomitach mienia napotykamy chociaż r zadziej i w tym 
marg le jasno-szar e, zlepieńce i wiśniowo -czerwo- poziomie. W warstwach tych zi'lalazlem duże Li
ne gipsonośne gliny kajpru. Utwory te wypel- ma radiatai drobne Retz ia trigonella i Ostrea di/
niają zH.glębien i e na r ozmytej powierzchni dolo- formis . 
mitu, który na wschodzie i poludniu podnosi l 3) N a głębokości okolo 19m od powierzch
się do brzegu górnego odkrywki, stanowiąc ca- ni (o 8 m pod dnem odkr ywki) napotkano 
łe jej brzegi. Dolomit gruboplytowy, z liczneroi robotami podziemneroi zwięzły dolomit zielan 
szczelinami nieraz o charakterze brekczyi jest ka wy, t1vorzący warstwę niekruszconośną pomię
żóltawo-brunatny; czasem dolomit staje si ę zwię- dzy p olami kopalnianeroi pod odkrywką Jerzy 
zlym. mocnym, o szarem nawet zielonka wem za- i potem na pólnocnym zaehodzie (szyb Gaspar) 
barwieniu w świeżym przełomi e . W dolomitach w stronę kopalni Ulisses. Dalej na poludnie w 
szczególnie w zachodniej ścianie odkrywki I-Ja- tym samym poziomie napotykamy wapień. 
potykamy liczne gniazda; czasem zaś żyły kal- Zaznaczymy tu tylko, że skamieniał'o ści, 
cytu krystalicznego. Szyb poszukiwawczy, prze- znalezione w dolom icie, dają pewne prawo 
bity w dnie odkrywki, napotkał na głębokości zaliczyć warstwy (2) d0lomitu do. poziomu 
8 .m wapi~ń cienk~plytow_y z licznem.i ~i111a m- tak zwanych :warstw Mik~lczy ckieh Sląska, Gór
dtata . Gorna pow1erzchma tego wap1ema leży o nego. Dol0m1ty odkrywln Towarzystwa Sosno-
11 m. wyżej od powierzchni wapienia, napotka- wieckieg o, leżącej na północ od kopalni Ulisses, 
neg0 dalej na południe przez roboty podziemne pod względem stratygr::tficznym nie dają nic no
pud główneroi eksploatowaneroi obecnie polami wego, są za to nader ciekawe z punktu widzenia 
w pobliżu wsi Tlukienka. Pocl względem lito] o- tektoni ki i charakter11 złóż kruszców, do ezego 
gic1mym wapień ten jest zupełnie identyczny z jeszcze wrócimy w miejscu właściwem. 
poziomem górnym wapienia w kamieniołomie W starych odkrywkach w pobliżu Ujkowa 
Starczynowa. można ujrzeć tylko brunatne popękane dolomity 

Na poludniowy wschód od odkrywki U lisses lawieowe z gniazdami kalcytu krystalicznego i 
w odległości około 1.5 wiorsty leży odkrywka przerostami żelaziaka brunatnego. D olomity te 
Jerzy, od której zaczyna się pochyln ia wyciągo- są pod \Yzględem litologicznym najwięcej z bliżo
wa głównego pola kopalni Towarzystwa l!"'ran- ne do dolomitów w kopalni U l isses. 
cusko-Rosyjskiego. Górna powierzchnia tej od- Dolomity krusz conośne Krążka i Boleslawia 
krywki leży prawie o 13 111. niżej od powierzch - różnią się pod względem litologicznym i fauni
ni odkrywki Ulisses; głębokość odkrywki docho- stycznym od dolomitów Wygiełzy, również: jak 
cizi do 11 m; s ą tu odsłonięte następujące war- i od dolomitów Tlukionki, stanowiąc razem z ni
stw , rachując od góry: mi naj wy:?.szy poziom stratygraficzny tutejszych 

l) Grubopłytowy dolomi t żółtawo-brunat- warstw tryasowego wapienia muszlowego. W 
ny, zlekka burzący się z kwasem soln ym . W nim przekrojach sztolni Czartoryskiej moi na zauwa
znaleziono odciski muszli, pod obnych do N1tcztla żye zamianę w kierunku poludn iowym wapieni 
lub , 1starte, cale przerosty kon krecyi krzemien- przez piaskowce i zlepieńce piętra piaskowca 
nych i w dolnych warstwach liczne duże czło- pstrego. co już oddawna slużylo tu jako dowód 
ny Cry11oide7. . co pozwala n azwać te warstwy łagodnego pochylenia warstw w kierunku pól-
trochitowemi. nocnym. 

2) Grubopłytowy dolomit brunatny, mocno (c. d. n.). 
burzący si ę z kwasem; czasem dolomit nosi cha- 1 K. Bogdanowicz . 

~eorya prądów pr?ehąfnych. 

Wstęp. 

Przy projektowaniu przewietrzania. kopalni 
za pomocą wentylatora należy przedewszystkiem 
określić wielkość otworu równoznacznego A oraz 
żądaną ilość powietrza. Q. Wówczas depresya H, 
wywołana wentylatorem, określa się na zasadzie: 

A=0.38 . Q *) 
fi H+lz 

użyteczna praca wentylatora 

T. =g~ w 
e 75 

"l h <lepresya. naturalna.. 
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wreszcie praca motoru 
Te 

Ti=R· 

gdzie R współczynnik pracy użytecznej wenty
latora. Koszta przewietrzania są przeto określo
ne podł'ug ilości zużytej pary i węgla. · 

Q określa się w zależności od: l) liczby lu
dzi i koni, 2) ilości gazów wybuchowych, R) ilo
ści materyał'ów wybuehowych, używanych do ro
bót górniezych, 4) ilości ró?.nych szkodliwych dla 
zdrowia gazów i t . d. Określenie Q wogóle nie 
nastręyza trudności teoretycznych. 

Scisie natomiast określenie otworu równo
znacznego A jest jedynie możliwe dla istniejącej 
kopalni w danym momencie lub dla czasu naj
bliższego przez bezpośrPdnie pomiary q i h: 

q 
A=0,38. v-

h 

Częściej atoli wypada projektować wentylatory 
na przyszłość mniej lub więcej odległą lub na
wet dla zupeł'nie nowych pól i pokładów. W ów
czas wielkość A trzeba albo przyjmować na ol~o 
przez analogie ?.e znanymi innymi przykładami 
lub też wyliczać. zapomocą rachunku. 

Takie wyznaczanie A bywa nieodzownem, 
gdyż od prawidłowego określenia tej wielkości 
zależy: l) osiąg-nięeie danym wentylatorem żąda
nej ilości powietrza, ~) strona ekonomiczna obra
chunku, każdy wentylator bowiem bywa ściśle 
dopasowatJy do danej wielkości A i wówczas pra
cuje ekonomicznie w pewnych choć niezbyt wąz
kioh granicach. Jeżeli przeto przyjęto w pro
jekcie A wychodzi z tych granic w jedną lub 
drugą stronę, współczynnik pracy użytecznej 
wenty. latora obniża. się. Tak więc przy danym l 
wentylatorze zbyt maly jako też zbyt wielki 
otwór równoznaczny kopalni wpływa jednostaj-
nie ujemnie na. zużycie energii. . 

W kopalm Saturn w polu zaohodmem wen
tylator byJ: dostosowany do wielkości otworu 
równoznaeznego 2,13, otrzymanej z wyliczenia*), 
przyozem gwarantowany (przez firmę Schiichter
man i Kremer) wspMc'qnnik użyteczny wentyla
tora (systemu Rateau) wynosił' R = 0,66. W r. 
1906 było osiągnięte A= 2,16 oraz w spółczyn nik 

9) 

lO) r. cv- v- v- )2 ~ v-)2 t 1 + t2+ .. + tn = ( _, t 

. Wzór: (l) służy dla określenia oporu prze
wodu powietrznego o stał'ym przekroju w mur
g~e'ach**) ; v:zory (2), (3) i (4) określają współ'za
lezność pomiędzy oporem, temperamentem i otwo
rem .. Z tych v:z01:ów wi.dać, że wszystkie te 
terminy określaJą Jedno 1 to samo prawo nie-

*J Priegląd Górniczo-Rutni<"zy, r·. 1905, .V.X. Jl i J9. 

l 
pracy ~żytecznej R = 0,69. W r. 1908 A zmniej
s~ył'o się do 1,80, co spowodowało zmniejszenie 
s1ę R do 0,50. W polu _wsch.odniem A nie było 
okr.eślone zapomocą wyhczema, lecz przez ana-
logię z polem zachodniero był'o przyjęte takie 
samo 2,13. W rzeczywistości okazało się A=3,05, 
co spowodowało bardzo znaczne obniżenie się 
współczynnika R do 0,26. 

Z przykładu tego widać, jakie znaczenie 
praktyczne I?JOgą. mieć wyliczenia teoretyczne. 

Dla obhczema otworu równoznaczne o·o nale
ży mieć projekt robót przyszłych (o ile "'takowy 
moż~ .być w .da'?ych warunkach wykonany! dla 
chwili, w ktoreJ wentylator zacznie działać. dla 
naj bardziej rozwiniętych robót lub wreszcie. in
nych momentów. Podł'ug projektowanej sieci 
p;ądów powietrznych określa się przyszJ'y otwór 
r?wnoznaczny ?gólny. ~e okreśhmia dokonują 
się na podstawie następuJących znanych z teoryi 
przewietrzania wzorów: 

L p 
l) [1 = ------sa . I{. l 000 

l R l 
2) JI = T . l 000 = Q2 . l 000 = 144 . A2 

l Q2 
3) T= -Af l 000 = ·H - = 6,9 A 2 

Q v- l 4) A=0,38V_ = 0,38 T= 12. -=== 
H V Y! 

l l 
6) Jl1 = --cl:;-----:;-1 ------c--1 = ' l 2 

<v- + v- + .. +- )2 (~-) 
f11 f12 v~ ..o..~ v-p: 

l 

zmienności stosunku między H i Q2 w danym 
przewodzie, co przez różnych autorów zostało w 
różnych postaciach przedstawione celem udogo
dnienia w wyliczeniach. 

*"' \ Mur~ue .i?st to. jednos~ka oporu, zaproponowana w r. 1900 
pr.zez frn_no':lsklego mżyn1era Pet1ta. na C7.eśó twórcy teoryi prze
WI~trzania 1 'YYlla.l azcy. te·rminu: otwór równo'linac,zny. Jest to 
o por przewodmlra, w ktorym przy ciśnieniu jednnstlri (0,001 mm J w 
J~dnostkę cz~su: (l sek. ) płynie jednostka powietrza (l ms ). Etude sur 
J aerage des travaux preparatoires. P. P etit. J9CO. 
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Wzory (5-10) służą do sumowania: (5) i (6) 
oporów, (7) i (8) otworów, (9) i (l01 temperamen
tów kilku przewodników o różnych przekrojach, 
przyczem wzory (5), (7) i !9) służą dla przewod
ników złączonych ieden po drugim, wzory (6), 
(8) i (10) służą dla przewodników równoległych, 
wychodzących z jednego punktu ogólnego i łą
cząr.ych się w drugim, w tak zwanych złącze
niach normalnych. O użyciu tych lub innych 
wzorów stanowi ich postać. N aj prostsze wzory 
są (5) i (9). Ponieważ jednak na zasadzie wzo
rów (2) i (4) łatwo jest przejść od .1/ do A i od
wrotnie*), przeto sumowanie przewodników ko
lejnych wygodniej jest wykonywać podług wzo
ru (5), sumowanie zaś równoległycll podług wzo
ru (9). 

Rys. l i 2. 

Z~ykle systemy prądów powietrznych w 
kopalm przedstawiają złożone kombinacye złączeń 
kolejnych i równoległych. Jeżeli cały system 
prze-~vietr~ania podobny jest do tego, jaki przed
stawiony Jest na rys. l i 2, gdzie wszystkie bocz-

* 1 Zwłaszcza posiłkując się linią logarytmową, 

nice, dzieląc się w pewnym pun kei e, łączą się 
następnifl w tej samej liczbie. przyozem każda 
bocznica może · dzielić się podług tegoż schematu 
powtórnie na bocznice klasy 2-ei, 3-ej i t. d., 
wówczas · system taki może być zawsze określo
ny na zasadzie wzorów powyższych. 

W rzeczywi:;tości jednak systemy przewie
trzania nie zawsze są tak proste i bardzo często 
niektóre prądy dziE>lą się na. bocznice, które nie 
łączą się następnie we wspólnym punkcie, lecz 
idąc w kierunku przekątnym od jednego prądu 
do drugiego, łączą w ten sposób jakiebądź pun
kty środkowe bocznic równoległych (rys. 3 i 4). 
Takie ugrupowania dla odróżnienia od zwykłych 
normalnych nazywają się przekątnami i zapo
mocą wzorów powyższych nie mogą być rozwią
zane. 

Rys. 3 i 4. 

Systemy przekątile spotykają się każdorazo
wo, jeżeli pomiędzy dwoma szybami przechodzi 
szereg przynajmniej trzech pokładów równoleg
łych (rys. 5 i 6). Bardziej zawikłany przyklad 
prądów przekątnych przedstawia kopalnia Saturn 
w polu zachodniem**). 

Usiłowania w celu rozwiazania tak złożone
go systemu, j aki istnieje w k~palni Saturn (przy 
projektowaniu dla niej przewietrzania), zniewoli
ły mnie do ułożenia teoryi prądów przekątnych, 
zawieraj ącej sposoby i wzory dla określenia opo
rów i otworów równoznacznych ugrupowań prze
kątnych, oraz sp oso by ustalania żądanych ilości 
powietrza w ich bocznicach. Teorya ta stanowi 
treść książki autora, wydanej w języku rosyj
skim pod tytułem "K woprosu o projektirowanii 
wentilacii rudnikow". 

Artykuł niniejszy stanowi streszczenie tei 
pracy. 

* Przegląd G-órniczo-Hutni'!zy, r , l) ~) .; ; " t l, 
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Systemy przekątne proste. 
O k re ś l e n i e o p o r u i o t w o r u r ó w

noznaczne.go systemu przekątnego 
pro s t e g o. · 

System prz~kątny prosty składa się z dwóch 
bocznic normalnych AlB i Al~B oraz jednej bocz
nicy przekątnej kl (rys. 7). 

w bocznicy przekątnej c płynie w kierunku od 
k ku l. Lite~·ami . temi będziemy dla skrócenia 
nazywali nadal i oznaczali również odnośne 
bocznice. 

. Jeżeli r~żn~ca. ciśn ień między A i h wyno-
SJ H a spadln c1śmenia w odnośnych bocznicach 
hu• to: 

A 11' 

Rys. 5 i 6. 

Oznaczmy przez Jf opór ogólny systemu. 
przez a, a', b. b', c liczby murgue'ów w boczni~ 

A 

Rys. 7. 

H= h", + ha' 

H= ho + h b' 

H= hb + he + ha• 
(a) 

H= ha - he + hb' 

Jeżeli ilość ogólna powietrza wynosi Q, a 
ilości w bocznicach wynoszą ąu• to na zasadzie 
wzoru (2) 

l 000 H= M. Q2 

l 000 hu 

oraz przyjmując, że 

qa•-= ąa + ąe 
c ach Al, ZE, Ak, kB, kl, przypuszczając, prąd l otrzymamy 

Q = qa + qb' + ąe 
że 

J/ (q a + qb' + q e )2 a q2a + a'. (ąa + ąc )2' 
b' q2b' + b · (qb' + qe Y 
a' (q a + qe )2 + b (qb• + qc )Z + C • q'l.e 

- a (qa l + b' (qb'2) C . q2e 
lub 

~) '}. 
l . = 

l r = 
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M l. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 9 

Oznaczamy: 

.!!.!:__x 
q c 

q b• 
- Y 

. . (b) 

ąc 

W ów czas wyprowadzamy cztery wzory dla 
oporu: 

l) 
M = a. X2+a'(X+l)2 

(X+Y+l)Z 

b'. Y 2+b (Y+l)2 

2) M= 
(X+ Y+l)2 

i na zasadzie: 
l 

M = 144 . --:;p:-

1 
n= 144. --2 no 

gdzie 4 i n0 s_ą otwory równoznaczne całego sy
stemu 1 boczmc odnośnych, wyprowadzamy czte
ry wzory otworu równoznacznego: 

6) A 

7/ (b: f+ ( Y~j-1 f Jl o o 

7) A 

8) A= 

Pozostaje określić stosunki X, Y w zależno
ści od wielkości danych a, b, a', b', c. 
Z (a) wynika: 

ha - hb - h0 =O 

hb' - ha' - h0 = O 

Stąd układamy: 

a. qz .. - b (ąb+ąc )2-c. q2c = O 

b'. ą2b' - a'( q .. -+- q0 )2-c ą20 = O 

Dzieląc przez (ą20 ) otrzymamy: 

l) a (.!l!:___)
2

- b(..!!_!!__+ l f- c= O 
ąc qc 

2 2 
b'( ąb' ) -a' ( ą .. + l ) -c= O, 

ąc ąc 
2) 

oraz wstawiając wyrazy (b), otrzymamy: 

l) a. X 2-b (Y+l)2-c=0 

2) b'. YZ-a'(X+l) 2-c=0 
lub: 

l)~ 
(+) 

yz 
2) --

c 
(y) 

Są to równania dwóch hyperbol, które ozna
czymy literami cll c2 i nazwiemy hyperbolami 
zasadniczerni danego systemu przek11ttnego. 

Rozwiązanie równań (C1) i (C2) lub zbudo
wanie krzywych i znalezienie z rysunku spół
rzędnych punktów ich przecięcia da nam wiel
kości X , Y, a zatem podług wzorów (1-8) opór 
lub otwór równoznaczny systemu. 

Z wzorów (M) i (A) mamy: 

a. X 2 

Jeżeli a' - o, wówczas M1 = -~~~---,--~-
(X+ Y+ 1)2 1) (9) 

X+ Y+ 
-- C~) 

. . . . . (10) 

2) J eieli b - o, wówczas . . . . . . . (11) 
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lO PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 1910 

o • (12) 

(system normalny potrójny), wówczas 

c 

cx+i-=t-1f2 

Co (X+ Y+ l ) 

(13) 

(14) 

W wypadku tym oczywiście: 

Stąd: 

X=::= J/ ~ 
Y=::·= J/ ~· 
c 

b' o 

l 

= ao + b'o + Co 

Są to znane wzory (5) i (9) dla systemu 
trzech bocznic normalnych. W ten sposób wzo
ry systemu trzech bocznic normalnych wypro
wadzają się z bardziej ogólnych wzorów systemu 
przekątnago prostego, obejmuj ącycb również wy
padki normalne. 

H y p e r b o l e z a s a d n i c z e. 

Rozwiązanie bezpośrednie równań (C1) (C2) 

doprowadza do równania stopnia 4-go postaci 
ogólnej: 

a X4 + b X3 + c X2 + d X + e = O. 
To wskazuje, że X i Y mogą mieć po Clzte

ry wielkości. Istotnie, d wie krzywe stopnia 2-go 
przecinają się zawsze w czterech punktach rze
czywistych lub urojonych. 

Rozwiązanie równania stopnia 4-go jest na
der klopotliwe, wskutek czego lepiej jest stoso
wać sposób określania spółrzędnych punktów 
przecięcia dwóch krzywych stopnia 2-go, z~any 
z geometryi analitycznej. Sposób ten ma uha
rakter ściśle teoretyczny, wymaga również sporo 
wyliczeń i dla tego w praktyce nie będzi(' stoso
wany; przedstawia on wszakże rozwiązanie zada
nia w postaci najbardziej ścisłej i najbardziej 
ogólnej. 

Zupełnie ścisłe określenie X, Y daje zwykły 
sposób wy kreś]ania krzywych ( C1) i ( C2) podług 
punktów, znany z geometryi analitycznej. Spo
sób ten w porównaniu z rozwiązaniem analitycz
nem wymaga znacznie więcej czasu. 

l Równania: 
xz 

c 
(y) 

(Y+ 1)2 

(f-) 
(X + 1)2 

(~) 
a' 

Y 

Rys. 8 . 

l 

-l 

\ 

wskazują, że: l) Środki hyperbol zasadniczych 
nie leżą w początku uldadu spółrzędnych, lecz 
środek (0 1) leży na osi OY w odległości -l od 
środka O (na dól), środek zaś (C2) leży na osi OX 
w odległości -1 (na lewo) (Rys. 8) 
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M l. PRZEGLĄD GÓRNlCZO-HUTNlOZY 11 
-----------------------------

2) Krzywa ( C1) przecina oś OX 

" " 

3) Oś rzeczywista ( C1) 

" 

" " 

OY 

b?= 11 c - f b' 

nania nie posiadają ani jednej pary pierwiastków 
jednocześnie dodatnich. Niektóre pary pierwiast
ków mają jednocześnie znaczenia co. 

3) Jeżeli Tget1 < Tgo:2, 

, a < a' 
wowczas b łl 

Asymptoty przecinają się w dolnej ćwierci 

l 
lewej. Ryperbole mogą przecinać się, stykać się, 
lub wcale nie spotykać się. W szystkiP, pierwiast
ki rzeczywiste równań (C1) i ( C2 1 są zawsze ujem

, ne. W wypadku tym ciśnienie w k jest mniej-re l sze, niż w l, i w c prąd pł'ynie w kierunku od
a2 = 7 ,, wrotnym. T? wsk~zuje, że rów~auia .(C1) i (C2~ 

ułożone są n1epraw1dł'owo. Nalezy zamiast a 1 a 
1 postawić litery b i b' lub odwrotnie; wówczas 

4) :Styczna trygonometryczna kąta nachy- 1 otrzymamy jednak wypadek pierwszy Tga
1 

> 
lenia asymptot względem osi OX jest ' > Tgo:

2
• 

dla hyperboli ( C1) 

cHa h yper boli ( C2) • 

a a' 
Ponieważ w wypadku, gdy b >-p, hyperbole 

zawsze przeciuają się w czterech różnych ćwier-

1 

ciach, przyczem niektóre znaczenia X, Y mogą 
być co, a system przekątny jest możliwy, z dru-

a a' 
j giej zaś strony w wypadku gdyb < l}, nawet 

Dane powyższe wystarczają dla 
krzywych (C,) i (C2). 

zbudowania jeżeli krzywe przecinają się, system pnr,ekątny 
jest niemożliwy, przeto warunek 

1) Je żeli Tgo:1 > Tget2, 

a d 1 

_!!_> 
b -

n' 

wówczas - > - , l 
b b jest nie~będny.m, żeby zadanie J?li.ał'o rozwi~z.anie: 

. . . . . ; , . . Wielkości X, Y przed stawiaJą stosunki 1lośc1 
. AsyJ?ptoty pizecina.Ją .się, w . praweJ gorneJ powietrza, olynacych w bocznicach systemu prze-

ćwierCI 1 hyperbole przecmap; się bezwarunko- k t z te 0• 'ka ·e tvlko wa.r·tośc1· do-
4 C 1- ·d · ć · . · 1 . ) W d ą n ego. g wym , z J 

wo razy w ~~z. eJ . :VI.erc.I raz : >yypa · datnie X, Y mogą mieć sens, a ujemne sensu nie 
k~. tym ?CZ~Wl~Cle Cismem~ w k Jest więk<>ze, mają. Ponieważ cztery punkty przecięcia hyper
mz w l; 1 sti~mień :V c .Pł'yme od k .do l: , l boi leż ll, w cz terech różnych ćwierciach, przeto 

, Row~ama posia.daJą 4 pa~y pierWiastk.ow, z czterech par pierwiastl~ów równań ( Ct) i (C2) 
z ktorychJedną parę Jednocześme obu dodatmch. tylko jedna para może mieć jednocześnie dodat-

nie znaczenia X, Y. Stąd warunek: 2) Jeżeli Tgo: 1 = Tga 2 , 

, a a' 
wowczas - b- = Y 

a 

b > a' 
b' 

jest wystarczającym, żeby zadanie miał'o raz-
Asymptoty są równoległe do siebie i nie wiązanie i tylko jedno. . 

przec~naj~ się .w p~awej _g?rnej ćwierci (lub Na zasadzie powyższego w zastosowamu 
s~yk.aJą .s1ę w meskonczonosm); ~yperbole prze- praktycznem prawa hyperbol wystarcza wykreś
ClDaJą, s1ę tylko dwa :azY:: w dwoch lewyc~ l~b lać tylko te części krzywych, które leżą w gór
w dwoch dolnych ćw1ermach, albo wreszCie Je- l nej ćwierci prawej (dodatniej). 
den raz w lewej ćwierci dolnej. W wypadku l 
tym oczywiście w lz i l panuje ciśnienie jedno- (c. d. n.). 
stajne i w bocznicy c prądu wcale niema. Rów- Henryk Czeczott. 
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12 PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 1910 

JrziDJsł illmztmJ 1 p1istwi1 l~SJjsfdlll WJ Iip~w r~k1 1101. 
(P odlug danych Central nego biu ra statystycznego dla przemysiu żelaznego w Rosyi). 

Miesie"oe okresy 

Sierpień • r. 1908 

Wrzesień . 

Październik 

Listopad 

Grudzień • 
Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień. 

Maj. 

Czerwiec 

Lipiec, , 

» 

» 

» 

l> 

r. 1909 

)) 

» 

» 

> 1908 
» 1!107 
)) 1906 

Za 7 miesięcy » 1909 , 
» 1908 

." 

» 1907 

) 1906 

Miesis,ce i okresy 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień • 

Styczeń , 

Luty 

Marzec • 
Kwiecień 

Maj • 

Czerwiec 

Lipiec • 

» 

r. 1908 

,, 

" 
" 
" 

r. 1909 

" 
" 
" 
" ,, 
., 

r. 1908 

r. 1907 • 

~ r. 1906 

Za 7 miesięcy r . 1909 • 
> r. 1908 

> r. 1907 • 
~ r. 1906 • 

Wytwórczo$ć i zapasy podług okręgów. 

Całe państwo Rusyjakie Południe Rosyi 

S u r o w 1 e c Połwyroby żelazne 1 stalowe stalowe S u r o w 1 e c . l . . Wy-roby gotowe ~el~<zne i . 

l-- /Zapasy w koń - /Zapasy w koń- /Zapasy w koń- IZaoasy w koń 
Wytwórczość cu miesis,ca Wytwórczość cu miesiąca Wytwórczość c u mieste"ca I Wytwórczość cu m iesi e"oa 

lub okresu lub okresu lnb okrt~su lub okresu 

1316o 

12 B91 

I33BI 

14170 J 

15455 
15300 

14549 

I5 419 

14277 

14370 

13614 

140g6 

I33II 

14 jB? 

13643 
IOI 625 

102017 

g86?B 

94 394 

'f y s i e" c e p u d ó w 

46 6go 14 6B4 14 j29 II 34B 20 491 9 976 

~W ~~ ~% u~ w~ 9~ 
45 010 14 g86 13 721 l 2 14B 21 337 9 8o7 
45329 
47 Br5 

4B353 

47695 

4B 'i41 

4) 6?0 

46427 

46175 

45 299 
467~9 
4B 642 

46974 

45 299 

46759 
4B642 

46974 

15 020 

14 743 

rs 795 
I) 551 

r6 779 

r6 542 

14204 

14 886 

12go6 

roB B26 

102 j62 

g8 Ijj 

95 sg8 

14 !46 

14 370 

14375 

13 749 
13 371 

13 245 
132.)2 

12976 

12771 

13 r6o 

12361 

II 230 

12771 

13 r6o 

!2 361 

II 230 

li 338 
ro g8r . 

l I 707 
12 6rr 

12 B52 

13427 
13 III 

1466g 

1-io68 

II 764 

12 735 
roB 17 

92 446 
B7o2B 

B5o46 

B3025 

23 262 

23757 
25003 

26 B55 

27 015 

246go 
21 682 

20 596 
:l03BB 

20 212 

19 6BB 

19335 
20 3BB 

20 212 

r96BB 

19335 

10 253 
ro662 

10535 

gB5o 

10 455 

975' 
1oorB 

9497 
TO 147 

9 559 
9B53 
B 704 

7°254 
67 1Br 

6r 163 

56o65 

10417 

9537 
9915 

107B4 
1286g 

14246 

14 B30 

r6o63 

14 757 
14468 
12g6g 

II58g 

IO 47B 
ro 141 

9 47B 
r I 5ag 
lO 47B 

IO 141 

9 47B 

p 0 ł u d n i e R o s y il U r a l 

Półwyroby żelazne 1 stalowe stalowe S u r o w 1 e c Połwyroby żelazne i stalowe . l Wyroby gotowe ~elazne i , . l . 
\

Zapasy w koń- /Zapasy w koń-, l Zapasy w koń- l Zapasy w koń'-
Wytwórczośó cu miesiaca Wytwórczość ou miesiaca Wytwórczość cu miesiąca Wytwórczość cu mie~ia,ca 

lub okresu lub okresu lub okresu lub okresu 
-- T y s i e" c e p u d ó w -

7 B82 

?687 
7 220 

6 975 
6456 

7099 
7659 
7 646 

B6gs 

B4sB 

9133 

9246 

7103 
B J66 

6247 

57 93B 

52351 

4B 729 

4295B 

4 41 4 
4 499 
46go 

4 935 
s r67 

5 25B 

5 ros 

4B45 

4 B.J.2 

4756 

4574 
4032 

3B46 

4 IIO 

3315 

4032 

3B46 

4 IIO 

3 315 

6 357 

6355 
6 II9 

5 559 
5 151 

5 BI4 
6 B5B 

6go5 

7 453 

7 554 l 

B 48g 

B639 
6140 

71I9 

5565 
51712 

45Bro 

41386 

37146 

9153 

927B 

9445 
ro26g 

9 65r 

103B3 

II 6os 

II 56B 

II 004 

9 542 
868o 

9003 

9005 

B3B4 

7040 

9063 

9 o6s 

B3B4 

7 040 

2 045 

2174 
2361 

2407 

3 26s 

3375 
3224 

3 473 
3213 

2972 

2700 

2 502 

24BS 

2 7?I 

2 513 
21 47B 

23 sB4 

23 976 

23 995 

23192 

22657 

22092 

21321 

21 rso 

2045B 
19435 
rB636 

I? 035 

17746 
IB B14 

rB 627 

23 9Br 

23169 

22 925 

rB627 

23g81 

:.t3 r6g 
22 925 

2956 

3143 

3455 
3 541 

3 752 

36B9 

3721 

3610 

3SB7 

3465 

3725 

3029 

2913 

23g8 

2372 

24B26 

22?6g 

21319 

21935 

5202 

4903 

4714 

4 714 
4 726 

4 552 

4315 

4 soa 
4629 

4595 
433! 
466B 

44B9 

4 I99 

35B4 
4 t 6B 

448g 

4 I99 

35B4 
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Miesi&ce i okresy 

Sierpień . • 
Wrzesień 

Październik . 

Listopad . 
Grudzień . • 
Styczeń 

Luty 
lilarzec 
Kwie-::ień 

l\ !aj 
Czerwiec 
Lipiec 

, •. 
,, 

Za 7 miesi ęcy 

r. 1908 • 

" . 

r. 1909 • 

" 1908 
" 1907 • 

" Hl06 
" 1909 
" 1908 

" 1907 • 
• 1906 

l\Iiesi&ce i okresy 

ierpiuń 

:Vrzesień 

s 
l 
p aździernik 

istopad L 
G 

s 
L 

M 
I 
l\ 

c 
L 

rudz i ań 

tyczeń 

u ty 
a rzec 

<. "ieci eń 

1aj • . 
zerwiec 
i piec 

" 
" 
" 

o 

z a 7 mi esięcy 

» 

)) 

)) 

r. 1908 
» 

» 

» 

» 

r. 1909 
J> . 
» 
» ' 
» 

> o 

» . 
" 1908 

" 
1907 

" 
1906 

" 1909 o 

" 1908 
" 1907 
» 1906 o 

PRZEGLĄJJ GÓRNICZO -HU'l'Nlv.Z Y 13 

U r a l 
Wyroby ~otowe ~e

lazne 1 stalowe 

2000 

3074 
3063 

2773 
2824 

3 IOI 

2 730 

3175 
2230 
2 !66 

I 764 

I 563 

I98g7 
18276 

I8 IO I 

I8300 

ok - r & g 

6 I69 
62I8 

64g8 

7 52! 

8445 

8997 

9500 
g667 
8 I6r 

6?g8 

6842 

6456 

6o&J 
5 972 
6842 

6456 

6o6? 
5972 
6842 

N d a 
Półwyroby ~el azne i 

stalowe 
"<> • .;.,>! 
<f) 

" 
oow 

N .>:d". 
o ·~ ... ... ~~.!4 

•O ~·,....o 

~ :lla.o .., 
~ §'g~ 

1$:: ~ 
T 

6+0 383 

?SO r6r 

873 ISI 

788 199 

539 202 

63! 271 
628 287 

373 I93 

S+8 146 

547 IS7 

66s 227 

794 232 

848 341 

8sr 270 

Sos 278 

4188 232 

4 Sos 341 
4 8r8 2]0 

5499 2?8 

350 
2668 

3o6g 

3 r68 

3 I6S 

I 870 

I 921 

I 927 

I 936 

2070 

2122 

2 !83 

22g8 

2234 
2 355 
2 494 

2 421 

I 987 

2073 
I 788 

2 421 

I g87 
2073 

I 788 

w o ł ż a n s k" l 
Wyroby gotowe że-

l azne i stalowe 

~ -b .e>! 
o OOw 

" -'< d"" c ~·~_g ... 
·O ~· ... o 
~ ~S.o .., 

l ~ :i g.:! 
~ l t'< 

Y s i 

ss6 582 

8IS 633 

723 663 

57! 768 

512 ?63 

453 720 

44S 642 

381 5ga 

471 6o8 

46S SI? 

479 436 

s8s 46S 

797 490 
743. 6gr 

?SS 8!4 

328o 46S 
4 IIO 490 
43IS 6gr 

S 735 81 4 

s 

l 
ę 

6g8 

588 
6o8 

64! 

soo 
5°4 
725 

544 
6or 

652 

717 

6o? 

46g 
482 

sg6 
4350 

4051 

4158 

46gg 

u r 

"<> 

""' o 

" o ... 
•O 
~ .., 
~ 

':'> 
c 

--
--
·-

6 

26 

32 

29 
30 
6 

--
-

-
-
-

-
97 
88 

141 
202 

o w 

Y 

----------------------------

Ok r"'g 

i e c 

• .; .. >! 
o o., 

.>: d"" 
·~" ~:rl-"1 

~- ... o 
:lla.o 
~g.:! l t'< 

p 

48g8 

5 I29 
S2I3 

S327 

S325 
s I4I 

494S 

s 149 

s 103 
s r66 

s 133 
s 153 
46oo 

6720 

6S3I 

s IS3 

46oo 

6 720 

6 53I 

503 

SII 

526 
48o 

474 

529 

6o? 
577 
521 

637 

647 

554 

4S9 

S7S 

S09 
4071 

39I2 

4538 

4071 

I )!8 

I 474 

I s67 

I 486 

I 58I 

1595 
I 524 

IS75 
I 482 

I 520 
I 478 

I 323 

r526 
I 341 

rJ68 

I323 

I 526 

I 341 

I~ 

2 I73 
I g8o 

I 843 

I 637 

I 409 

I 490 

I 58g 

I 664 

I4g6 
2270 

2003 

2703 

3142 
2270 

2003 

2703 

3142 

o oocny l a a yc 1 . N db l t k" 
e-Półwyrobl ~elazne i Wyroby gotowe ź 

sta owe l azne i stalowe 
-o -~ "<> ~~p ""' <f) 

o o o., o 

" ~.~~ " 
.!0 oj" W 

" " ·~"' 

" ~~.!4 ... ~ "'] -o ~-~o •O ~·~o 
ec :lla.o ~ ~ . a .., .., 
~ ~g~ l 

;., ;-g.8 
!S: t'< ~ t'< 

u d ó w 

785 2 195 s6g I 294 

744 r g8I 66I I 350 

9I4 I 666 648 I3S6 

976 I 67I 679 I 539 

8o7 r Sos 548 I 6o8 

897 I 9II j82 I 6s7 

799 I 774 623 I 822 

787 I 756 s6r I 852 
68o I S76 524 r 66r 

6gr qg8 S36 l S74 
838 1449 640 I 543 

88? I 437 S42 I 544 
8r6 2221 554 I 283 

92S 2 o88 722 I 413 

872 I 3S6 824 I 6o8 

SS79 1437 4oog I 544 
49II 2221 4 r8r I 283 

S226 2 o88 4 7S8 I 413 

s6ss 1356 6 194 I 6o8 

J. H . 
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14 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1910 

Handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi we wrześniu r. 1909-go. 

N a z •,v Y w Y t w o r ó 

Wywóz z Rosyi za granicę. 

Żużl e metalurgiczne 
Węgi el kamienny i koks 
R uda żelazna 
R uda manganowa . 
Galman 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków. 
Nafta . 
Odpadki naftowe . 
Wyr o by z surowca 
Wyroby z żelaza . 
Wyroby ze stali . 
Maszyny i ich c~ęści 

P rzywóz z zagra nicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 
Żużle Thomasa w ka waJ kac h . 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego . 

" " " Bałtyckiego 
" komorę w Szczypior nie . 
" " w Sosnowcu 
" " w Granicy 
" komory morza Czarnego 
" pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
z Anglii 

w 

Razem 

Razem przez komory zach odniej g r anicy lądowej 
Koks 

przez komory morza Bałtyckiego 

komorę w Sosnowcu 

" " w Granicy 
" pozostale komory . 

Razem 

H.ok 

Wrzesień 

T Y s 

532 l 
342 

l l !85 
l 408 

l 

l 

21 
IOI 

74° 
-

2 223 
I30 

2 

IQ 

I 
6 

75 
l -

430 
4 

I4) 
20 SIS 

267 
l 23) 

45 
-
986 

23 I93 

l 4082 
l r88I7 

I 547 

456 
352 

324 
4I 

-
l I 173 

1908 

Od poczo1tkn 
rolm do 30 
września. 

l Ę o 

3 835 
3997 

27897 
20 cg9 

20 

53° 
I 265 

4 174 
35 

21 333 
l 540 

22. 
lb4 

9 
67 

46 1 
84 

3293 
21 

l 244 
n6 225 

2674 
26029 

394 
858 

5 729 

153 153 

..jO 359 
III 183 
29°97 

..j 595 
6 567 
5 203 

387 

r6 752 

Rok 1909 
-

Wrzesień 

l 
Y p u 

245 
438 

2 --o J) 

2 398 
-

3 
63 

873 
-

23 11 
288 

2 
l-l 

2 

4 

36 
-
315 1 

l 

7 
1 5 936 

35 1 

3 35<-1 
3 

373 
C)22 

30946 

7 178 
22 613 
3 708 

l 271 
627 
iló8 

236 

3 0')2 

l 
l 

l 

Od po czątku 

D 

r o ku do 80 
września. 

b w 

l 925 
3406 

:q 232 
28844 

42 
823 

7 691 

53 
22 428 
2009 

16 
127 
!l 

495 
I Q 

S 154 
14 

832 
129 149 

2 ÓOO 

26 4<-13 
352 

IO..ji 
10 695 

171 II2 

47957 
II7 418 

29 395 

4 839 
5 "!45 
6 972 

993 

r8 2 49 
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M l. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

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

Razem przez komory zachodn iej gran icy lądowej 
Siarka n ieoczyszczona w brylach . 
Siar ka oczy szczona i kwiat si ar czany 
Surowiec z wy Idy 

przez komory 

" " 

morza Baltyckiego 
zachodniej granicy lądowej 

" 
morza Czar n ego 

z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

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

" " zachodniej gr anicy lądowej 
" pozostałe komory . 

Żelazo i stal sztabowa oraz wsze lkie handlowe 
przez komory morza Baltyckiego 

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

z Finlandyi . 
przez pozostałe komory . 

Szyny żelaz ne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

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

" komorę w Moskwie 
z Finlandyi . 
przez pozostale komory 

Cyna w plytach, prętach złamkach 

Olów w plyta.eh i zł'amkacb 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 

" Anglii 

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

Olów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w plytach j złamkach oraz pylek cynkowy 

Razem 

Razem 

,. 
' . 

Razem 

Razem 

3 
-

-
-

3 

5 
2 

-

7 

70 
9 
3 
I 

3 
II 

97 
7 

55 
I7 
4 
I 

3 
II 

-
gr 

22 

5 
II 

197 

6 

94 
64 
7 
2 

15 

5 215 870 7002 
6646 q69 7776 
p62 50 I 2700 

I I 770 l 495 12417 
756 50 866 

99 13 140 

rs TO 

I4 I7 
I 7 l i 

78 22 25 

7 - 8 

n s 30 7I 

57 23 79 
rs 5 25 
I2 I 6 

84 29 IIO 

388 36 319 
82 4 7Ó 
SS 7 4I 
6 - 3 

32 3 33 
167 I9 132 

7~0 69 604 
r6 4 II 

s6o ~2 so8 
222 25 r8g 
rg8 37 314 
r8 - 9 
7 - 9 

I38 27 191 

l I43 121 l 220 

203 '9 203 

40 3 35 
84 8 84 

2058 236 2032 

98 29 173 
749 s8 752 
852 8o 6g6 

83 - 6s 
s6 s 43 

45 
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16 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałty ckiego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czar n ego 
" " Rosyi śror1kowej 
~ pozosta~e komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
» Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" Belg ii 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Baltych:iego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozosta~e komory 

23 
2 

-
4 

---

II 

!(} 

rfi 

224 
203 

7 
20 
6r 

Razem 515 

432 

72 
3 
7 
l 

43 
25 

-

--
47 

Razem l I 5 

)68 
29 
8 

26 
-

78 
R2 

I94 

1384 
1405 

2IO 
I7I 
54 1 

3 791 

z s86 
977 

38 
124 
13 

715 
23) 
!96 
178 
Ó93 

2 Ol 

ft 
~. 

7 

37 
6 

-

2 
-

6 
14 
I4 

187 
193 
46 
26 

127 

579 

.. p6 
Jl(} 

7 
14 

l 

s6 
22 

I3 
23 

107 
221 

l 

l 

l 
l 

1910 

390 
66 
2 

26 
-

76 
100 
156 

I 196 
1 .:;oo 

220 
I66 
94Ó 

3 928 

2 8~9 
889 
35 

'3:1 
8 

l 162 
270 
310 
312 
go8 

2 62 9 
}. B 

(Podług danych Warszawskiego Komitetu Okręgowego dla regulow ania przewozów na drog ach 
żelaznych) . 

j W okresie ~za.- Herby-Kielecka . 7,5 II,3 
W r z e s i e ń su od l lipca 

Rodzaj e odbiorców 
st. st. r . 19091 st. st. ~o 30 Marecka !2~ 

wrześma s t. 
st. r. 1909 Jabłonno-Wawerska 3,9 n,4 

l Tysięcy pudów Zgiersko-Pabj ani ck a !4,6 

Drogi żelazne. Razem 5349,5 r7 226,5 

N ad wiślańskie 2998,6 ro28r,r Zakłady metalurgiczne. 
Północno-Zachodnie . 438,6 I 105,5 Huta cynkowa pod Będzinem. II2?8 :F2,6 

Południowo-Zachodnie 229,8 aoo,3 " 
Z~twiercie 95,2 2II,7 

Warszawsko- l linia główna . !385,3 3823,4 " 
Bankowa 38,5 248,4 

Wiedeńska l linia Kaliska . r6r,r 953,6 Katarzyna. 290,9 901,9 
Fabryczno-Łódzka 124,7 209,5 Zakład Milowice 205,0 5o8,9 
Riazańsko-U raiska 3,6 Huta Ostrowiec . 570,9 1568,8 
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Huta Stąporków 
" Częstochowa 

Razem 

Cukrownie. 
W obrębie, obslu giwanym 

n e: przez drogi żelaz 
lYioskiewsko-Brzesk 
Nadwiślańskie 

Północno-Zachod ni 
Poludniowo-Zachod 
Warszawsko- } linia 

ą 

e 
nie 

glówna 
Kaliska . Wiedeńską l linia 

Fabryczno-Łódzką 

Poludniowe dojazdo we. 

Razem 

e przerób-Zakłady metalurgiczn 
cze oraz macha niczne. 

W obrębie, obslu giwanym 
n e: przez drogi żelaz 

N ad wiślańskie 
Pólnocno-Zachodnie 
Warszawsko- J linia 
Wiedeńską /linia 

Fabryczno-Łódzką 

glówna 
Kaliska . 

Razem l 
Pozostałe zakłady pr 

i fabryki. 
zamysłowe 

W obrębie, obslu giwanym 
przez drogi żelaz n e: 

. , 
Poleskie 
Moskiewsko-Brzeska 
N ad wiślańskie 
Północn o-Zachodnie 
Południowo-Zachod 

W ar sza wsko- 1 linia 
nie 
gł'ówna 

Kaliska. Wiedeński\ /linia 
Fabryczno -Łódzką 

Herby-Kieleck4. 
Poludniowe dojazd owe 
lYiarecką 

l 
Razem' 

-
2I5,6 

I sz8~9 

-

rr8,5 
-

32,I 

5B9,8 

o,9 
-

-

74I,3 

4I,7 
-

430,0 
-
6,4 

478,I 

30,6 

o,9 

I 8g7,7 

2I.5 

3I,2 

3622,2 

750,3 
2648,7 

5,6 
-
3,0 

9 orr,7 

l 2,5 

294,2 

4039~0 

o,? 

956,8 

o,9 

137,9 
r&;;o,6 

93,8 

8,4 

l I,8 

28go,g 

82,5 

o,9 

IOI4,4 
-

?,I 

I 104,9 

rr4,o 

o,9 

3563,4 

47,8 

68,4 
8823,8 

r 828,I 

6o34,8 

6,4 
I,8 

3,0 

l 20492,4 

lnstytucye państwowe i spo
łeczne oraz składy miejskie, 

społeczne i rolnicze. 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 
N ad wiślańskie 
Północne 

Północno-Zachod nie 
Poludniowo-Zachodnie 
Warszawsko- J linia glówna . 
Wiedeńską l l inia Kaliska. 

Fabryczno -Łódzką 
Maski ewsko-Kazańską 
Moskiewsko-Kurską ----

Razem 

Pozostali odbiorcy w Warszawie 
Pozostali odbiorcy w Łodzi 
Pozostali odb iorcy (poza W ar-
szawą i Łodzią) . 

W obrębie, obsługiwanym 
przez drogi żelazne: 

Moskiewsko-Brzeską 
Poleskie 
N ad wiślańskie 
Pół:nocn o-Zach od nie 
Fałudniowo-Zachodnie 
Poł'u.dniowe 

Moskiewsko-Niżegorodzką . 
Warszawsko- 1 linia glówna . 
Wiedeńską l linia Kaliska. 

Fabryczno-Łódzką 

lYioskiewsko-Kaza.ńską 

Moskiewsko· Kijowsko- Wora-

35,7 
o,9 

12253 

3I,5 

43,8 

53f,4 
6s,3 

195,9 

I297,o 

36I,7 

3,5 
27,0 

neską 4,5 
Herby-Kielecką . I?,o 

Poludniowe dojazdowe 9,2 
---------!---~~--

Razem! 
Wywóz za g ranicę. 

Przez .Granicę 
Przez Sosnowiec 

Razem 

Wogóle wysłano drogami że
laznemi 25 797,5 

I76,r 

5,4 

75,4 
6,2 

4oo,I 

90,7 
96,o 

2,7 

4,5 

I8o,o 

3,5 
3 399,4 

I50,9 

553,4 
o,9 

5,I 

5SIS,5 
I304,1 

7,7 

45·9 

74788,o 

K. D . 
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Na zebraniu V-em WarszawskiE>go Komitetu l polożone są w calości na lewym brzegu Wisly. 
Okręgowego dla regulowania przewozów. drogami Pomimo tego powiększenia linii kolejowej w po
żelaznemi, odbytem w Warszawie w dniu 11 i 1~-ym ludniowo-zachodniej części Królestwa Folskiego 
listopada r. 1909, przedstawiciel przemysłowców lewy brzeg Wisly będzie jeszcze znacznie ustę
węglowych w zaglębiu Dąbrowskiem, p. JÓzEF A- pował: prawem11 brzegowi pod względem rozwo
TANSON "':ystąpil z refe_ratem treści ~astępu_jącej : ju _dróg żelaznycl_t, poni~waż n~ _prawym brzegu 

Krol est~vo. Polslue. przedstawia_ kraJ o _gę- ~1sł:y. v_v _g~berr~1~ch StedleclueJ, _ ~omżyńskiej, 
stem zaludmemu. a pomeważ środln komumka- SuwalskieJ 1 częsc t owo w Lnbelslne.J. zbt1dowane 
cyi powinny mieć na widoku interesy ludności, są linie strategiczne, pozbawione wszelkiego zna
nie krępując się mniej lub więcej równomiernem czenia ekonomieznego i :1.nacznie powiększające 
pokryciem siecią kolejową różnych części pań - współczynnik gęstości dróg żelaznych w stosun· 
stwa, więc dla uprzytomnienia sobie względnego ku do przestrzeni i zalndnienia. Mianowicie w 
bogactwa lub ubóstwa kraju zapomocą środków 10 guberniach Królestwa Folskiego pod wzglę
komunikacyi nie można zadawalać się pobieżnym dem gęstości dróg żelaznych pierwsze miejsce 
rzutem oka na mapę, stwierdzającym bezwzgl ęd- zajmuje gubernia SiecliPcka (6,271 wiorst na 10 
ną gęstość sieci dróg żelaznych, lecz należy mieć tysięcy mieszkaitców), następnie Suwalska (±,265 
koniecznie na względzie \npólczynnik gęstości wiorst. na 10 tysięcy rnieszknńc<'>w). Łomżyńska 
zaludnienia. danego kraju i dopiero wówczas, ze- (4 wiorsty na 10 000 mieszkańców); ostatnie miej
stawiając te dwie wielkości, możn ~:>. wysnuć wnio- sce pod tym względem zajmuje gubernia Kaliska 
ski właściwe . (0,57 wiorsty na 10 000 mieszkańców), następnie 

Gęstość topograficzna sieci kolejowej w Kró- Plocka, położona na. prawym brzegu Wisł:y (0.8 
lestwie Polskiem niewiele różni się od takiejże wiorsty na 10 000 mieszkańeów). Ostatnie dwie 
gęstości kolejowej w guberniach środkowych, za- wymienione gubernie posiadają dotychczas zale
cbodnich i południowych państwa Rosyjskiego dWJe 120 wiorst linii kolejowej. 
(28 gubernii tego pasu, zajmujące przestrzeń Linie kolejowe w Królestwie Polskiem roz
J 188 000 wiorst kwadratowych, posiadały w r . wijal_y się pod wplywem różnych okoliczności. 
1907-ym 27 610 wiorst linii kolejowej, co stanowi Przedewszystkiem budowane były linie tranzyto-
2,324 wiorsty na 100 wiorst kwadratowycl1; Kró- we na zachód: do Wiednia i do Berlina; następnie 
lestwo Polskie, zajmująee 11155-± wiorsty kwadra- dla poł~czenia Królestwa Polskiego z Cesarstwem: 
towe, posiadalo 2826 wiorst linii koiejowej, co sta- do Petersburga i do Moskwy; dalej dla połącze
nowi 2,524 wiorsty na 100 wiorst kwadratowych). W nin. Kijowa i Odessy przez Warszawę z Gdań
stosunku zaś do ludności wypada dla wyżej przy- skiem. Dla potrzeb ruiejscowy ~h i spo7.ytkowa
toczonych gubernii państwa Rosyjskiego po 4 nia bogactw przyrodzony ch kraju byla zbudowa
wiorsLy linii kolejowej na 10 tysięc y mieszkań- na odnoga z Dąbrowy do Dęblina (Iwangrodu), 
ców. wówczas gdy w Królestwie, przyjmując licz- a w ostatnich czasach linia, łącząca Łódź z Ka
bę mieszkańców za 11687 tysięcy. wynosi tylko liszem. Następnie na prawym brzegu Wisł:y bu
po 2,4:2 wiorsty na 10 tysięcy mieszkańców, co w dowane były linie strategiczne dla połączenia 
porównaniu z cyframi dla środkowych, zachod- oddzielnych miejscowości przy istniejący ch już 
nich i poludniowych guberuii Rosy i Europejskiej liniach glównych. N aj bogatsze i najżyzniejsze 
stanowi zaledwie 60 ~. okolice kraju przy wypadkowym zbiegll okolicz-

Taki sam stosunek, mianowicie 4 wiorsty ności pozostał:y poza systemem dróg żelaznych, 
dróg żelaznych na 10 000 mieszkańców, otrzymu- zbudowanym w Królestwie Polskiem w ostatniero 
je się dla calej Rosyi Enropejskiej z Kaukazem, pólwieczu. 
lecz bez Królestwa Polskiego i Finlandyi (okolo Jak wiadomo, gleba czarnoziemna w Króle-
45 800 wiorst dróg żelaznych przy 115 miliottach stwie Polskiem spotyka się na poludniu gubernii 
mieszkańców). Jeżeli włączyć do obrachunku te- Lubelskiej (czarnoziem Hrubieszowski) i w pól
go i Rosyę Azyatycką z krajem Zakaspijskim, nocno-zachodniej części kraju na zachód od Wio
wówczas cyfry te wedlng danych z r . 1907 wy- clawka ku granicy Pruskiej. Ta część bogatej 
kazują 4,2 wiorsty linii kolejowej na 10 000 miesz· poł:aci ziemi nazywa się Kujawami (we wschod
kańców (63 tysiące wiorst sieci kolejowej przy niej jej części leży osada, dawniej miasto, Brześć 
150 milionach mieszkańców). Kujawski). Proponowana budowa drogi żelaznej 

W roku 1907-ym, dane którego byly wzięte z Kielc do Kamienicy (gubernia Wolyńska) prze
do obliczeń powyższych, rozpoczęła się budowa cięlaby okolice Hrubieszowa. Linia drogi żelaz
drogi żelaznoj z Częstochowy do Kielc oraz uzy- n ej ·warszawsko- W iedbńskiej, przecinająca część 
skano konce~yę na budo'Vę linii kolejowej po- wschodnią powiatów Wloclawskiego i Nieszaw
między Sieradzem, Częstochową i \Vieruszowem skiego gubernii Warszawskiej, przechodzi popia
(na granicy pruskiej). Te nowe liniP- kolejowe sku napływowym okresu alluwialnego i zupełnie 
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nie dociera do czarnoziemu na Kujawach. Dru- ~ wianego pasa ziRmi używany jest węgiel śląski, 
gie miejsce pod względem urodzajności gleby w przywożony przez pograniczne komory, głównie 
Królestwie Polskiem zajmują południowe części przez Szc~ypiorno (w sąsiedztwie Kalisza) i 8łup
gubernii Kieleckiej i Radomskiej , tak zwane zie- cę. Przywóz węgla śląskiego przez Szczypi01·no 
mie Proszowskie i Sandomierskie głębokie pokła- według sprawozdań drogi żelaznej Warszawsko
dy gliny. I w tej miejscowości kraju niema dróg Wiedeńskiej z roku 1908 wynosił 3 775 tysięcy 
żelaznych i nawet ni ema nadziei ua z bu dowa- pudów; przez S:tupcę w roku 1907-ym przywiezio
nie ich w najbliższej przyszłośr.i. no węgla śląskiego 1138 tysięcy pudów. Nawet 

Z kolei po tych wyjątkowo bogatych zie- połączony z zagłębiem Dąbrowskiem linią kole
miach następują ziemie urodzajne, zdntne do po- jową Kalisz i okolice Sieradza spożywają nie 
siewu przenicy i plantacyi buraków, w guber- nasz lecz węgiel śląski. 
niach Warszawskiej, Lubelskiej, Kaliskiej i Pło- Zjawisko to objaśnia się większą odległością 
ckiej. Na os t.atniem miejscu pud względem uro- wzdłuż istniejąGych linii kolejowych K alisza i 
dzajności gleby należy umieścić gubernie Sie- okolic od zagłębia Dąbrowskiego, mianowicie od
dle~ką, Łomżyńską i Suwalską, gdzie stosunkowo legł'ość ta przez Koluszki i Łódź wynosi około 330 
jest jeszcze dużo lasów i gdzie zaludnienie jest wiorst, tymczasem kopalnie śląskie oddzielone są 
znacznie rzadsze, niż na lewym brzegu Wisly mniejszą odległością od Kalisza i korzystają ze 
( W Królestwie Polskiem wogóle według danych specyalnej nizkiej taryfy wywozowej do Szczy
statystycznych z roku 1908 przypada okolo 105 piorna. 
mieszkańców na l wiorstę kwadratową; na pra- Wobec nowego projektowanego połączenia 
wym brzegu Wisły około 78- 80 mieszkańców, kolej o wego Częstochowa- Wielurl-Sieradz-Ka
tymczasem na lewym brzegu Wisły gęstość za- lisz odległość ta od naszych kopalń węgla ka
ludnienia wynosi oko{o 130 mieszkańców na l miennego zmniejszy się blizko o 100 wiorst. Oko
wiorstę kwadriltową) . l i czność ta da możność usunąć węgiel niemiecki 

Zestawiając geografi ezne i inne naturalne z rynków gubernii Kaliskiej i przyczyni się do 
warunki, właściwe poszczególnym częściom Kró- znacznego obniżenia ceny opału, co bez wątpie
~estwa Polskiego. oraz z rzutu oka n~ mapę kra- n.iEI:. b~?zie po bud l~ ił do rozw~j~ prz~mysl:u wzdłuż 
JU można odrazu wskazać na pozbawwne cłogod- lmn S1eradz-Kahsz. Na po-lnoc Jednak od S1e
nych środków komunikacyi części kraju z wy - radza w kierunku do W>lpomnianego pitsa pierw
śmi enitq glebą urodzajną, lecz o mal'o stosunko- szarzędnej dobroci ziemi ornej na Kujawaeh i 
wo rozwiniętym przemyśle . Jeden taki pas ezęści ' gubernii Kaliski ej należy koniecznie prze
ziemi to część gubernii Kaliskiej i północna część prowadzić !1ową linię kolejową główną z polud
Warszawskiej w formie trójkąta pomiędzy linia- nia na północ , od Sieradza w kierunku do Wł'o
mi dróg żelaznych : Łowicz-Aleks a,ndrów i Łódź- dawka dla połączenia z vVisł'ą i drogą żelazną 
Kalisz do granicy Pruskiej. Drugi pas to g u- Warszaw3ko-Wiedeńską. Projektowana lin ia ko 
bernia Płocka r azem z J.!Owiatem Płońskim guber- lejowa powinna iść z biegiem Warty do miasta 
nii Warszawskiej, pomiędzy Wisłą i linią kole· powiatowego Koła, skąd rzeka ta skl:ęca na za
jową Praga-Mława i granicą Pruską od póJ: nocy. chód; od Kola przez osady. dawniej miasta, [z-

Urodzajna część pólnocna gubernii Kaliskiej bicę i Lubraniec do Brześcia Kujawskiego i Wlo
i kąt gubernii Warszawskiej pomiędzy Wislą od cławka. Po drodze do Koła linia ta powinna 
Włocławka do Ciechocinka i granicy Pruskiej być. przeprowadzona przez miasto Wartę (14 
pomimo wyj ątkowego bogactwa przyrodzonego wiorst od Sieradza), przyczem przejdzie przez 
gleby dla braku dogodnych środków komunika- lub w pobliżu cukrowni Cielce (23 wiorsty). W ów
cyi pozostały w tyle za postępem ekonomicznym czas Kolo będzie odległe od Sieradza o 76 wiorst, 
i rozwojem przemysłu . Pas czarnoziemny Ku- Izbica o 100 wwrst, Lubraniec o 116 wiorst, 
jaw, pozbawiony dróg- żelaznych, wyróżnia się Brześć Kuj a wski o 123 wiorst, Włocławek o 136 
także brakiem piasku. knmienia i żwiru . co po- wiorst od Sieracłza i około 315 wiorst od kopalń 
woduje kosztowność budowy gościńców. w zagłębiu Dąbrowskiem, to jest zaledwie o 20-

Wubec takich warunków przemysł nie roz- 25 wiorst dalej, niż wynosi odległość z Warsza
wija się . Wyjątkowo istnieją ty lko dwie cukrow- wy lub Dęblina (Twangrodu) od Dąbrowy . Wę
nie: w Brześciu Kujawskim i druga istniejąca od giel, wysyłany przez Częstochowę, Sieradz. Kolo 
r. 1908, we wsi Dobre powiatn Nieszawskiego. clo Włocławka dla przeładowania tutaj na statki 
Opał cukrownie te muszą opłacać bardzo drogo; będzie w sposób najtańszy zl.Jliżony do systemu 
obie zmuszone by!y zbudować drogi dojazdowe: wod ne,e:o morza Bałtyckiego dla wywozu za gra·
Brześć Kujawski do Wiodawka dł'ugośc i 14 wiorst, n i cę drogą wodną lub dla przewozu tranzytowe
a Dobre do Nieszawy 27 wiorst. W gubernii Ka- go do rosyjskich portów Nadbaltyckich, gdzie 
liskiej w kierunku z Kutna do Kola lub z Ł<i~- wcześniej czy później powinien zastąpić on wę
czycy do Dniejowa węgiel kamienny z kopalń giel angielski. 
zagłębia Dąbrowskiego dowozi się końmi. W ca- Linia kolejowa Sieradzko- Włocławska, dlu
łej natomiast części zachodniej i północnej oma- gości z ale d wie 136 wiorst, rozwiązałaby w o be c 
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powyższego najpowazmeJsze zagadnienia ekono
miczne przecinanego przez siebie naj bogatszego 
ze względu na przyrodzone bogactwa gleby za
kątka kraju. Oprócz tego zbliżyłaby ona punkt 
przemysłowy, przedstawiający w zarodku poważ
ny port rzeczny, jakim jest Włocławek, do ko
palń w zagłębiu Dą,browskiem, ułatwiają,c prze
mysłowi węglowemu wywóz ciała kopalnego na 
oddalone rosyjskie lub zagraniczne rynki. Lud
ność miejscowa, która w powstaniu drogi żelaz
nej znalazłaby podtrzymanie ekonomiczne, wy
nosi przeszlo 1 milion mieszkańców. Ludność ta 
znalazłaby możność zajęcia się przemysłem, co 
przy obecnych warunkach jest bezwarunkowo 
wykluczonem. Całe porzecze Warty, płyną,cej w 
kierunku do Prus i wpaclają,cej tam do Odry, 
wobec układu stosunków upadło ekonomicznie, 
pomimo że posiada przyrodzon e warunki rozwo
ju w takim stopniu, że droga żelazna, umożliwia
j ą,ca przywóz matery al ów pierwszej potrzeby i 
obniżają,ca koRzta wywozu, łatwo mogł'aby zmie
nić tę część kraju w kwitnący o wielkiej wytwór
czości i gęstem zaludnieniu okrą,g. 

·Druga część kraju, w całej swej rozcią,gł'o
ści pozbawiona środków komunikacyi z przyle
głeroi do niej okolicami, mianowicie gubernia 
Płocka (zaledwie tylko n a p ogranicz u z gubernią, 
Łomżyńską, posiadająca odnogę dróg żelaznych 
:Nadwiślańskich) z powiatem Płońskim gubernii 
Warszawskiej 'znajduje się poCi względem środ
ków komunikacyi bodaj jeszcze w gorszem poło
żeniu od części kraju, o której była mowa po
przednio. Cały ten kraj, położony po prawej 
stronie Wisły, głównie zaś zachodnia i północna. 
jego część (powiaty Płocki. Lipnowski, Sierpiec
ki i Rypiński) pod względem przemysłowym od. 
cięty jest zupełnie od wszelkich dogodnych środ
ków komunikacyi, za wyjątkiem chyba pobrzeża 
Wisły podczas lata, kiedy kornunikacya wodna, 
mówiąc nawiasem nadzwyczaj ograniczona, niere
gularna i kosztowna, daje możność wysyłania 
wytworów i otrzymywania towarów, wytrzymu
jących powolny przewóz i wszelkie postoje w 
drodze. Najważniejszy punkt gubernii, miasto 
Płock, odlegle jest od Kutna po drugiej stronie Wi
sły o 46 wiorst, od stacyi dróg żelaznych Nad
wiślańskich na wschód i południe więcej, niż d w a 
razy dalej, okolo 100 wiorst. Podstawa przemysłu, 
węgiel kamienny, przychodzi tutaj Wisłą, z zagra
nicy, mianowicie przez Gdańsk z Anglii (przywóz 
węgla angielskiego przez komorę Nieszawstą w ro
ku 1907-ym wynosił 450 tysięcy pudów), ponie
waż przywóz węgla dąbrowskiego do Kutna 290 
wiorst koleją, ską,d 46 wiorst końmi (przez Wi
słę) zupełnie jest niemożliwy. Otrzymywanie wę
gla dąbrowskiego przez Warszawę z przewozem 
przez miasto końmi i następnie Wislą do Płocka 
jest również niemożliwe ze względu na koszta 
przewozu. Jeszcze. mniej możliwy jest przywóz 
węgla do Płocka przez stacye dróg żelaznych 

Nadwiślańskich, skąd odległość jest znaczna i 
stan dróg kołowych uniemożliwia tani przewóz 
węgla. . · 

Dla połączenia z tym zupełnie straconym 
dla przemysłu ką,tem kraju należy koniecznie 
zbudować okolo Plocka prze~ Wislę most i prze
prowadzić przezeń linię kolejową do jednej z 
naj bliższych stacyi drogi żelaznej Warszawsko
Wiedeńskiej na południowy zachód lub ua po
łudnie; następnie przeprowadzić drogi żelazne w 
gubernii Plockiej: w kierunku na północnywschód 
po przekątni do Mławy dla spotkania się z dro
gami żelaznemi Nadwiślańskieroi i na pólnoc dla 
połączenia drugorzędnych miast Sierpca i Rypi
na oraz tych bogatych ciążących obecnie do 
Prus powiatów z Płockiem i pozostalą siecią, ko
lejową. 

Skoro projektowana linia kolejowa ma po
łączyć istniejące z obu stron Wis-ły drogi żelaz
ne, powinna być ona szerokotorową. Wobec te
go punktem wyjścia dla nowego ]JOłączenia po
winien być Zgierz lub Łowicz, gdzie obecnie 
schodzą, się oba typy dróg żelaznych: wą,zkoto
rowy i szerokotorowy. Kolej od Zgierza do Płoc
ka prowadziłaby przez Ozorków, Łęczycę i Kutno, 
gdzie po drodze leżą bogate ziemie Łęczyckie i 
Kutnoskie, punkt przemysłowy Ozorków (12 
wiorst od Zgierza), cukrownie Leśmierz, Młynów 
(gub. Kaliska) a także Sojki i Strzelce (gub. War
szawska). Linia ta, dłuższa w porównaniu z li
nią Łowicz-Płock, wynosilaby około 93 wiorst, 
linia. zaś z Łowicza do Płocka (po drodze cu
krownia Sanniki o 27 wiorst od Łowicza) wyno
silaby prawdopodobnie zaledwie 65 wiorst. 

Dalej linia kolejowa Płock-Bielsk-Drobin
Raciąż (cukrownia Izabelin obok Raciąża) wynie
sie 82 wiorsty, lub przy zastosowani u prostszego 
kierunku od Drobina o 10 wiorst mniej. Wresz
cie linia od Plocka przez Sierpiec (38 wi0rst) do 
Rypina wyniesie zaledwie 69 wiorst, razem w ca
łej gubernii Płockiej około 140-150 wiorst linii 
kolejowej, która ściśle połączylaby okolice te z 
resztą, kraju i znakomicie ożywiłaby całą guber
nię Płocką, posiadają,cą 600 tysięcy mieszkańców, 
gdy by w dalszym ciągu od Płocka na lewej stro
nie Wisly była zbudowana linia kolejowa długo
ści, jak wyżej, 65-93 wiorst, przecinająca boga
te i odczuwające potrzebę dogodnej komunikacyi, 
miejscowości Królestwa Polskiego. 

Po wybudowaniu tych linii Płock, odległy 
dotychczas od zag.tębia Dąbrowskiego (przez War
szawę o 290 wiorst drogą żelazną, 6 - 7 wiorst 
przez miasto Warszawę i około 100 wiorst z bie
giem Wisły (wyłącznie latem) znalazłby się przy 
polą,czeniu z Łowiczem w odległości o 310 wiorst 
i przy środkach komunikacyi działających regu
larnie i caly rok bez przerwy, oraz cokolwiek 
dalej przy połączeniu z Kutnem. Odległość z 
Dąbrowy przez Płock do Mławy będzie cokol
wiek mniejszą lub prawie taką samą, jak przy 
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-obecnie istniejącero pol'ączeniu kolejówem przez 
Warszawę. Przewozu choćby samego węgla po 
tych nowych liniach kolejowych należy spodzie
wać się wielu milionów pudów przy wielkiem 
zaoszczędzeniu drzewa i lasów i ograniczeniu 
przewozu torfu, który zbyt forsownie obecnie wy
dobywany jest z torfowisk; głównie zaś nieod
zownem zjawiskiem wybudowania tej nowej sieci 
dróg żelaznych będzie szyb ki wzrost przemysłu, 
zaniedbanego zupełnie przy obecnych warunkach 
w kraju. 

Najlepszą zresztą oceną, jak ważne znacze
nie miałoby zbudowanie w tych kierunkach linii 
kolejowych, jest przewrót w cenie opału, który 
wówczas musiałby dokonać się wskutek przywo
zu węgla na dane terytoryum z zagłębia Dąbrow
skiego. 

W Kole węgiel dąbrowski, wysyłany przez 
Kutno, kosztuje obecnie 23 kopiejki za pud (11 1/ 4 -

111/2 kop. za pud węgla ę:rubeg0 loco kopalnia, 
przeszło 6 kp. z puda przewóz do Kutna i 5--6 
kp. przewóz z Kutna rio Kota końmi); węgiel 
ten w 'rurku (gub Kaliska) kosztuje jeszcze dro
żej, około 24-25 kp. za pud, wówczas gdy wę
giel zagraniczny, otrzymywany przez Kalisz, wy
pada po 22'/2 kp. Okolice Lubrańca do Izbicy, 
otrzymujące węgiel końmi ze <>tacyi Krośniewice 
lub Czerniewice drogi żelaznej Warszawsko- Wie
deńskiej, otrzymują węgiel krajowy po tych sa
mych mniej więcej cenach. Tymczasem wobec 
nowego połączenia kolejowego Koło będzie od 
Dąbrowy w odległości Łodzi (około 250 wiorst) 
a Brześć Kujawski w odległości mniej więuej 
Warszawy; wtedy w miastach tych węgiel gru
by będzie kosztowal 17 do 171

/ 2 kp. za pnd, to 
jest o 6 kp. na pudzie taniej, co ~tanowi do 26% 
oszczędności. W Turku zniżka ceny będzie jesz
cze większa, i oszczędność jeszcze znaczniejsza. 

Przechodząc do określenia ceny węgla w 
gubernii Płockiej, należy zaznaczyć, że otrzymy· 
wany przez fabryki z Gdańska fabryczny węgiel 
angielski kosztuje na wybrzeżu powiatu Płoc
kiego lub w P ·locku po 27-28 kp. za pud, wę
giel gruby z naszych kopalń przez Warszawę 
około 24 kp ., węgiel fabryczny pochodzenia kra
jowego około 20-21 kp. Przy komunikacyi ko
lejowej przez Łowicz lub Kutno węgiel krajowy 
będzie kosztował w Płocku w przybliżeniu tyle, 
ile kosztuje w Warszawie, to jest około 17-171

/ 2 
kp.. za pud gatunki grube i okuło 13-14 za pud 
węgiel fabryczny, co stanowi 25 - 30% oszczęd
nośc~ na węglu grubym i około 3iY/3 u~ oszczęd
ności na węglu fabrycznym przy możności do
wożenia go regularnie przez cały rok bez prze
rwy, nie tylko zaś, jak dotychczas, latem, to jest 
okresi~ r~ku, sprzyjającym żegludze rzecznej. 
Dla w1ęceJ oddalonych niż Płock powiatów tej 
gubernii. zniżka ceny węgla będzie jeszcze więk
sza, pomeważ zamiast przewozu końmi po dro-

gach kołowych węgiel będzie wieziony drogą że
lazna. 

·znajdujące· się obecnie w pewnego !·odz3:ju 
upadku i zastoju ekonomicznego urodzaJne zle· 
mie gubernii Kaliskiej i Płockiej po wy budo,;~ a
ni u projektowanych linii kolejowych w przeCią
gu paru lat przedstawiałyby zupełnie odmienny 
od dzisiejszego wygląd czy to pod względem rol
niczym, czy też pod względem przemysłowym. 

Referat ten dobitnie charakteryzuje ważność 
i znaczeniA nowych projektowanych linii kole
jowych dla miejscowości, przez które linie te 
przechodziłyby. Powtarzać te argumenty jest 
zupełnie zbytecznem, należy jednak wskazać, że 
głównym motorem do podźwignięcia w miejsco
wościach tych przemysłujest niezawodnie taniość 
opału. jaką osiągnie się przez dotarcie do oma
wi<tnych okolic węgla pt)chodzenia krajowego, to 
jest z zagłębia Dąbrowskiego. 

Tę właśnie stronę kwestyi z punktu widze
nia przemys.fu węglowego należy rozważyć. 

N ajidealniejszem polażeniem dla wszelkiej 
wielkiej wytwórczości, do jakich niezaprzeczenie 
należy zaliczyć przemysł węglowy w Królestwie 
Polskiem, jel'lt możność zbytu przedmiotu wy· 
twórczości we wszystkich kierunkach z jednako
wą łatwością, czyli sfera wpływów ekonomicz
nych powinna zataczać jak najszersze i o ile 
możności zamknięte koło, którego punktem środ
kowym powinno być miejsce wytwórczości dane
go przedmiotu. Zagłębie Dąbrowskie pod tym 
względem znajduje się w warunkach opłakanych, 
ponieważ, jakkolwiek warunki geograficzne po
łożenia naszych kopalń nie stanowią niepokona
nych trudności dla zbytu węgla, to jednakże wa
runki polityczne, a co za tem idzie i warun
ki ekonomiezne. w jakich przemysł ten znaj
duje się, zacieśniają pole dla naszego węgla do 
1/~ części naturalnego zbytu, pozwalając mu 
korzystać z tenmu, zamkniętego mniej wię
cej w granicach kąta prostego. wierzchołek 
którego znajduje się w zagłębiu Dąbrowskiem. 
Zdawałoby się, że na terenie t.ym bez granic 
sztucznych węgiel dąbrowski panuje niepodziel
nie, że te skromne ramy zbytu, jakie zakreślone 
zostały wskutek zbiegu najróżnorodniejszych oko
liczności, są wyzyskaue całkowicie. Tak jednak, 
niestety, nie jest dla wielu przyczyn. Przede
wszystkiem węgiel nasz nie może dotrzeć do 
wszystkicll · zakątków Królestwa Folskiego ze 
względu na brak środków komunikacyi. 'l'akimi 
zetkątkami są poludni owe części guberni i Kielec
kiej, Radomskiej i Lubels1óej, następnie zachod
nia część gubernii Kabskiej; część gubernii War
szawskiej i prawie cała gubernia Płocka. Dalej 
na wschodniej granicy Królestwa Folskiego wę
giel dąLrowski spotyka się z węglem donieckim, 
pomimo czterokrotnej blizko odległości tego 
ostatniego w porównaniu do odległości, dzielącej 
zagłębie Dąbrowskie od granic wschodnich Kró-
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lestwa Polskiego. W spóJ'za wodnichvo węgla do
nieckiego z dąbrowskim na tym terenie ułat
wione jest z powodu właściwości stawek taryfo
wych, które równomiernie z odległością przewo
żonego towaru stosunlwwo obni~ają się, sprzyja
jąc tem samem do jak najdalszego wysyłania da
nego towaru. Niezawodnie i niższa wartość cie
plikowa węgla dąbrowskiego w porównaniu do 
węgla donieckiego ulatwia niewspółmierne do 
odległości obu tych punktów współzawodnictwo 
węglowe; zważywszy jednak, że różnica w war
tości cieplikowej obu tych g atunków węgla nie 
jest zbyt znaczną, ponieważ wed~ug ostatnio do
konywanych analiz stosunek ten wynosi od l: 0.91 
do l: 0.!16, należy przyjść do wniosku. że oprócz 
tych wyłuszczonych powyżej powodów muszą 
kryć się jeszcze inne, z racyi których węgiel dą
browski jest stale wypierany ~>rzez węgiel do
niecki w kierunku zachodnim, a pokonanie któ
rych stanowi wdzięczn~ pole dla węgla dąbrow
skiego. 

Sprawa węglowa na zachodniej granicy Kró
lestwa Pohkiego przedstawia się jeszcze gorzej, 
niż na wschodniej i pólnocnej. Tam węgiel śląski ma 
o wiele latwiejsza zadanie, niż na wschodnieJ gra
nicy węgiel doniecki, ponieważ, pomijając nawet 
większą wartość cieplikową '-vęgla śląskiego w po
równaniu z dąbrowskim, bezwzględna odleglość 
kopalń śląskich od zachorlnich granic Królestwa 
Folskiego wzdluż istniejących środków komuni
kacyi jest mniejszą, niż odległość z zag-łębia Dą
browskiego. Różnica w odległości pozwala na 
oplacenie cla od węgla śląskiego i rozszerzanie 
go wgłąb naszego kraju w kierun lm wschodnim. 
Polożenie to dla węgla dąbrowskiego pogorszyło 
się znacznie z chwilą podwyższenir.t w państwie 
Rosyjskiero tary±y na przewóz węgla, wobec cze
go koszta przewozu do miejscowości, zawładnię
tej przez węgiel śląski, powiększyły się j eszcze, 
koszta zaś przewozu węgla śląskiego stosunkowo 
bardzo niewiele podniosły się, ponieważ stawka ta
ryfowa, stosowana do węgla dąbrowskiego, obowią
zuje węgiel śląski tylko na przestrzeni od granicy 
Prus wg.Jąb kraju naszego; do granicy zaś Królestwa 
Folskiego kopalnie śląskie korzystają ze zniżonej 
taryfy wywozowej. Wobec takiego ukladu sto
sunków linia jednakowego kosztu węgla d ąbrow
skiego i śląskiego przesunęła się w ostatnich cza
sach na wschód w gląb Królestwa Polskiego, od
dając znaczny stosunkowo pas pograniczny w wy
łączne władanie węgla śląskiego. N ajlepszem po
twierdzeniem tych wywodów jest zupełne nie
wysyłanie węgla dąbrowskiego do Kalisza i 
okolic. 

Te wszystkie powyżej omawiane trudności 
sprawiają, że spożycie węgla dąbrowskiego w 
Królestwie Polskiem dokonuje się tylko na sto
sunkowo wązkim wycinku terenu naszego kraju, 
mianowicie w kierunkach: Dąbrowa -Warszawa 
i Dąbrowa-Dęblin (Iwangród) wzdłuż linii kole-

jowych Warszawsko- Wiedeńskiej i Nadwiślań
skich ze slabem na zachód od pierwszej i na 
wschód od drugiej linii kolejowej promieniowa
niem. Twierdzenie, że z węgla dąbrowskiego 
korzysta zaledwie 50% terenu Królestwa Fol
skiego bynajmniej nie jest przesadą. Wywóz wę
gla dąbrowskiego poza granice Królest>va Fol
skiego jest nadzwyczaj niewielki, mianowicie: w 
roku 1901 spo~yto w kraju 97,44 ?~ wysyłki wę
~la. drogami żel~znemi: wysłano poza wschodni~ 
1 po~nocną graniCę Krolastwa Polsktego 2,56 ~ 1 

wywieziono poza granieę państwa 214 centnarów 
metrycznyclt; w roku 1!10±-ym spożyto w kraju 
94,64 °0 ; wysłano do Rosyi 2,57% i wywieziono 
za granicę państwa 2,79 ?o ; w roku 1908-ym wresz
cie spożyto w kraju 95,73%, wywieziono do Ro
syi 2,29 °0 i za granicę państwa 1.98% .*) 

Tak więc przemys~ węglowy w zagłębiu Dą
browskiem rozwija się w warunkach bardzo nie
przyjaznych: l ) zacieśniony jest obręczą granicy 
politycznej, 2) wypierany ze wschodu i północy 
przez węgiel doniecki, 3) z zachodu przez węgiel 
pruski, 4) brak w kraju środków komunikacyi, 
które umożliwiałyby spoży cie węgla na całym 
obszarze Królestwa Polskiego. Tymczasem bo
gactwo przyrodzone zagłębia Dąbrowskie~o po
zwalałoby na o wiele intensywniejsze wydoby
wanie węgla z ~ona ziemi. Według dokonanego 
przez p. STEFANA CzArlNOCKIEGO obliczenia zapasy 
węgla w zagłębiu Dąbrowskiem, nadające się do 
eksploatacyi,**) wynoszą 2 miliardy tonn, czyli 
przy obecnej wysokości rocznej wytwórczości 
wszystkich kopalń w zagłębiu Dąbrowskiem, wy
noszącej około 5,5 milionów ton n, węgla tego wy
starczy na 360 lat. 

Nowa sieć linii kolejowe.i, stwarzając nowe 
dostępne ze względu na komunikacyę rynki zby
tu, ważną jest nie tylko dla przemys~u węglowe
go. Przemys~ nasz ż elazny jest też, jakkolwiek 
nie w tym stopniu, co przemysł węglowy, zain
teresowany w budowie nowyc·h linii kolejowych. 
Ju~ sama budowa drogi żelaznej powoduje znacz
ne ożywienie pracy hut żelaznych i zakładów 
p~zeróbczych, które pod tym względem w ostat
nich latach wskutek przesilenia ekonomieznego 
w naszym kraju i w Rosyi znacznie ucierpiały. 
Oprócz tego stale pozyskanie nowych rynków 
zbytu wobec przewidywaneg o powstania przemy
słu w dzielnicach kraju, dla których projektuje 
się po~ączenie kolejowe, nie może być bez zna
czenia dla przemysłu żelaznego w Królestwie 
Polskiem, jak zresztą i dla każelego innego prze
mysłu krajowego. 

Również doniosłe znaczenie nowe linie kole
jowe mialyby dla Królestwa Polskiego, jako ca
łości, korzyść poszczególnych części którego by-

*) Węgiel du,bro wski , wysyłan~· poza granicę państwa Rl)
syj skieg o, idzie przeważnie do Austryi n a stosunkowo niedogodnych 
warunkach zbytu. 

** 1 Przeglu,d Górniczo-Hutniczy, r. 1909, X. 4, str. 115. 
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J:a rozpatrywana powyżej. Łącznie z roawojem l 
nowego przemysłu w gubernii Kaliskiej, części 
Warszawskiej i Plocbej (na terenach tych znaj
dują się złoża rudy żelaznej, węgla brunatnego 
i t. d., nie wydobywane z łona ziemi wskutek 
trudnych warunków wywozu wydobytych bo
gactw przyrodzonych) oraz wzmożeniem się prze
mysłu węglowego i żelaznego zapotrzebowanie 
sil roboczych wszyst.kich kategoryi byłoby znacz
ne. Zacieśniające się tereny d?.iałalności dla in
teligencyi polskiej oraz brak pracy dla rzesz ro
botniczych z niepokojem każą patrzeć w pr;~y
szlość, i jakkolwiek nowo powstała dzielnica 
przemysłowa w naszym ktaju nie będzie mogla 
stać się środkiem uniwersalnym dla zaspakajania 
w tym kierunku potrzeb sil roboczych polskich, 
to jednakże przyczyni się w znacznej mierze do 
łagodzenia tych bardzo ciężkich niekiedy warun
ków wywalczania sobie bytu, samodzielności, a 
co za tern idzie i wyrabiania charakteru pracow· 
uika polskiego wszelkich kategoryi . 

Projekt budowy nowych linii kolejowych w 
Królestwie Polskiem pozyskal uznanie na zebra
niu Warszawskiego Komitetu Okręgowego; po: 
nieważ jednak po dość szeroko przeprowad.zoneJ 
dyskusyi stwierdzono, że w tych ramac~ me .za
spakaja on całokształtu potrzeb ~omumkacy1 .w 
Królestwie Polskiem, lecz wskazuJe tylko na Je
den z większych w tym względzie braków, prze
to uchwalono wypracować caly system nowych 
niezbędnych sieci kolejowych dla Królestwa Pol
skiego; rozszerzony w ten sposób projekt budo
wy dróg żelaznych w kraju naszym postanowio
no złożyć na następne zebranie Warszaw~kiego 
Komitetu Okręgowego (według dotychczasowego 
zwyczaju należy spodziewać się następnego ze
brania na wiosnę r. 1910), poc?.em projekt ten 
będzie w sposób należyty złożony do zatwier
dzenia władz wyższych. 

Julian Hofman. 

.Jrzegfąa fiteratury górniczo H nutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1909) Październik a) s. Su
rzycl~i. Notatki o 'Wytwarzaniu stali (dok.). Prze
gląd różnych modyfikacyi procesu martenowskie
go; wyrób stali z surowca z dodatkiem rudy żelaznej, 
sposób Talbota, Bertrand-Thiela, Duplex, Rughe
sa i Monela. Własności metalu martenowskiego 
w blokach. b) A. Zamiatin. Spra woz danie z po
szukiwa1~ gliny oglliotrwalej zloża Patrowskiego ·w 
gubernii Otoniecldej. Opis złóż czarnej gliny 
ogniotrwałej. Własności czarnej gliny. Analizy 
glin . c) S. Auerbach. O odbudowie cienkich i śre
duich stromych pok:tarlów węgla lcam.ienllego sposo
bem be.e: p.1dsadz ki z zawala~ziem stropu. Autor jest 
zdania, że gdyby w zagłębiu Donieckiem podję
te zostały energiczne środki celem zmuszenia 
przemysłowców do zaniechania systemu od budo
wy węgla bez p0dsadzki, wówczas większość ko
palń, w których prowadzi się odbudowa cienkich 
i średnich pokładów stromych, z powodu wyso
kich kosztów podsadzki zostałaby zamknięta . 
Ażeby temu zapobiedz , naJeży opracować warun
ki, na jakich mogłaby być dozwoloną odbudowa 
cienkich i średnich pokładów bez podsadzki. 
Autor podaje opis kilku odpowiednich sposobów 
odbudowy bez podsadzki. d) A. Dreher. Nowe 
ujęde źródla Narz amt i odbudowa studni na pod
stawie danych pos.e:uldwmz geologicz nych w Kislo
wodsku. (pocz.). e) A. Seviere. Oz nacz anie wolfra
mu ·w ferrowolframie. Autor podaje opracowany 

przez siebie sposób oznaczania wolframu w bo
gatych stopach wolframowych. Analiza może 
być wykonana w ciągu dwóch dni. Rozkład 
stopu następuje szybko przy stosunkowo !llZ

kiej temperaturze, wobec czego on może być 
wykonywany w tyglu porcelanowym. f) A. S .e:tof. 
Z powodu projeldu glównych z asad uowego prawa 
o przemyśle górniczym. Artykuł ten zawiera we
dlug zdania autora nie projekt nowego prawa, 
lecz tylko program prac, mających posłużyć do 
zredagowania projektu prawa. Autor daje wy
jaśnienie następujących oddzielnych paragrafów 
projektu: l) minerały, podpadają0e pod moc 
prawa; \3) osoby, mające prawo zajmowania się 
przemysłem górniczymi 3) o zajmowaniu się 
przemysłem górniczym wogóle; 4) o dokonywa
niu poszukiwań i wyjednywaniu nadań; 5) prawa 
i obowiązki właściciela nadania; 6) tryb wnosze
nia skarg i przepisy o przestępstwach charakte
ru kryminalnego. Osobne przepisy, dotyczące 
górnictwa na ziemiach skarbowych. Przepisy dla 
okresu przejściowego. Projekt nowego prawa. 
g) Projekt Pl'zepisów dla urz qdzdz elełltr_vcznych w 
kopalniach. Wobec braku jakichkolwiek przepi
sów dla urządzeń elektrycznych w kopalniach 
redakcya podjęła druk projektu takich przepi
sów, mając na względzie, że tym sposobem wy
wola uwagi specyalistów, które będą uwzględnio
ne przy ostatecznej redakcyi tych przepisów. 
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Opracowaniem projektu zajmowała się ]romisya, twarzaniu suro·wca i stali na drodz e elel~trycznej .. 
utworzona przy Rosyjskiem Towarzystwie Tech- N a początku autor omawia wszystkie znane sy
nicznem z udziałem specyalistów górników, de- stemy pieców elektrycznych i zastosowanie ich 
legowanych przez Radę Zjazdu przemysłowców do wyrobu różr.ych gatunków stali, zwłaszcza. 
górniczych Poludnia Rosyi. W następstwie specyalnej. Następnie opisuje nowy piec elek
projekt był rozpoznawany i przyjęty n'a. ostat- tryczny do wytapiania surowca z rud, zastoso~ 
nich trzech zjazdach elektrotechników. wany tytułem próby w Donwarvet (Szwecya). 

Metallurgie. NQ 21. a) W. Borchers. Piec Piec zbliżony jest kształtem i działaniem do· 
elektrycz ny Giroda i z aklady metalurp,icz ne "Proce- pieca wielkiego; główna różnica polega na zasto
des Paul Girod." Autor na wstępie zaznacza, że sowaniu elektrodów zamiast form do wprowadza
zmienił swe zdanie, wygłoszone przed kilku Jaty nia powietrza ogrzanego. Pod względem tech
o pi8CU Heroulta, kiedy uważał go za najlepszy nicznym otrzymano doskona?e wyniki. Jeżeli 
z pieców elektrycznych. Dziś pierwsze miejsce spraw~:~. wytwarzania surowca w piecu Plektrycz
należy się niezaprzeczenie piecowi systemu Giro- nym da się również dobrze rozwiązać ekonomicz
da, tak pod względem budowy, jak bezpieczeń- nie, będzie to miało wielkie znaczenie dla roz
stwa biegu i wysokiej wydajności. Ogrzewanie woju przemysłu żelazuego w Szwecyi. 
pieca. jest podwójne za pomocą oporu i łuku ele- NQ 22. a) G. Jones. Wplyw równomiernej wil-· 
ktryeznego. Bieg pieca nie jest zależny od ro- gotuośd wiatru na bieg procesu wielkopiecm..rvego .. 
dzaju materyalu surowego. Bezpośrednio po so- Celem otrzymania wyników porównawczych uży
bie mogą być wytwarzane różne gatunki metalu. to do prób dwa piece wielkie, jednakowe pod 
Zużycie elektrodów dochodzi do 12 - 15 kg na względem rozmiarów, namiaru, ilości wiatru i t. p . 
l t gotowej stali. Zaprawa pieca jest bardzo Wiatr dla jednego z tych pieców utrzymywany 
trwała i może wytrzymywać po 80 operacyi. W był stale w jednakowym stopniu wilgotności w 
piecu wytwarzane są wszystkie ga,tunki stali ciągu calego czterotygodniowego okresu prób~ 
węglowej i narzędziowej. Mały piec na 2'/2 t Wyniki doświadczeń nie wykazały żadnych róż
wraz z calem dodatkowem urządzeniem kosztuje nic tak co do składu chemicznego wytworzon0go 
15 000 fr. Piec na 10 - 12 1/~ t kosztuje około surowca, jako i zużycia koksu. b) H. Rugan i 
30 000 fr. W Sawoi w miejscowości U gin e po- H. Carpenter. O "rośnięciu" surowen pod wplywem 
wstał zakład metalurgiczny do wytwarzania sto- 'LVielollrotnego o;:rz ewania. Badania, dokonane przez. 
pów żelaza. Obecnie pracuje tam 19 pieców, zu- auturów, miały na celu wyjaśnienie przyczyn sta
żywających każdy silę 400 - 600 kor.i elektr. lego powiększania się objętości surowca szarego 
Projektuje się powiększenie liczby pieców o 12; pod wpływem wielokrotnego ogrzewania. Bada
zużycie siły każdego z nich obliczają na l 200- nia wstępne potwierdziły wyniki doświadczeń 
-1800 koni elektr. b) W. Frnenkel. O dziataniu Outerbrudgea. że wraz z powiększeniem się ilo
węgla i krz enut na bleJZdę cynkowe! 'LV temperaturze ści krzemu w surowcu i liczby powtarzających 
wysokiej. Wyniki badań, dokonanych przez au- się ogrzewań wzrasta objętość surowca, docho
tora, potwierdzają spostrzeżenia Lepiarczyka, że dząc po 99 ogrzewaniach do 37%. Zauważono
blenda cynkowa z węglem w tflmperaturze cyn- przytem, że jednocześnie ma miejsce powiększe
kawego pieca muflowego ulatnia się. Badania nie się wagi surowca o 8%. Badania dalsze wy
wykazały, że pary, zawierające siarkę, cynk i kazały, że przyczyna tyeh zjawisk leży w utle
węgiel, są w możności zredukować bezwodnik nianiu się krzemu a po części i żelaza. Krzem, 
krzemowy na krzem. Tworzy się skutkiem tego utleniając się, daje Si0 2, który podnosi wagę i: 
związek lotny, którego wzór może być ZnSSi. objętość surowca. Jednocześnie ma miejsce ut le
Związek ten można otrzymać przez ogrzewanie nianie się węgla, który t worzy CO i C02 i tym 
ZnS i Si. c) J. Ne wton Friend. Wplvw powietr.za sposobem zmniejsza wpływ utleniania się krze
i pary wodnej na żelazo czyste. Badania czynio- mu. c) E. Adamson. Doświadczenia nad surowcem 
ne były nad blachą żelazną, zawierającą 99.9% odle'Lmziczyrn. Badania podjęte zostały celem wy
metalu czystego. Wyniki stwierdziły, że żelazo jaśnien:ia przyczyn, powodujących różnice wy
czyste lączy się z tlenem zwykłego powiet rza trzym ałości prób surowca, przygotowanych w 
suchego tern łatwiej, im wyższą jest temperatura. sposób rozmaity. Najlepsze wyniki badań wy
Para czysta w temperaturze 350°0 działa na że- trzymaJości na, ciągnienie i zginanie daly próby 
lazo czyste. Przedewszystkiem para rozklada obrobione. Próby o kantach ostrych ze szwem 
się a następnie tlen wolny działa na żelazo. d) po stronie, poddanej ciśnieniu. miały największą 
J. Newton Friend. Rdze7.vienie żela '2fa. Czysta para wytrzymałość na zginanie. Zastosowanie w od
wodna i czyste powietrze działają bardzo słabo lewniach ferrosilicium wysokoprocentowego nie 
na żelazo czyste, lecz wystarcza najdrobniejsza daje szczególnych korzyści. Najlepsze wyniki 
ilość dwutlenku węgla lub innego kwasu w wo- badań wytrzymałości na zginanie i ciągnienie da
dzie albo powietrzu, ażeby rdzewienie postępo- je surowiec, odlany przy możliwie najwyższej 
wało bardzo szybko. Drobna ilość kwasu dzia- temperaturze. d) T. Swinden. O budow1:e stali 
la tu jako katalizator. e) E. Ljungberg. O wy- l 'Lvęglowo-woljramowej. e) N. Gutm.vski. Przyczynek 
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do teoryi topliwości i l~rzepnięCia stopów żelaza i stało oparte na podstawach teoretycznych i po-
węgla (pocz.). twier dzone wi eloletnią praktyką. 

NQ 23. a) N. Gutowski. Przycsyllek do teoryi . Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg und 
topliwości i lcrzeptzięcia stopów żelaza i węgla (dok.). Hiittenwesen (1909). NQ 39 a) [{atzer. Notatki 
b) O budowie stali w wysokich temperaturach. Stresz- geologiczne o Starej Serbii i ilfacedo~tii. Stresz-
Dzen ie pracy A. Bajkowa, zamieszczonej w cza- ezen ie dziela prof. Ovijića, wydanego niedawno 
sopiśmie f?evue de .IJet~llur gie i zawierają?ej p. t . "Zarys geografii i geologii Starej Serbii i 
opis sposobu otrzymywania czystego austemtu Macedonii" . b) J . V . Ehrenwerth. vvartość ogr.'ife
przy temperaturze zwyklej . c) Lindt. Zachowa- ·wallla paliwa w piecu szybowym a zwlasz cz a w 
nie sie t lenku cynku 7JJ galmanie prażonym i blen- wielizim piecu (dok.). c) U. Ca111.po, Sortowanie 
dzie cyllkowej. Wiadomo z praktyki, że blenda l rud cynkowych i otowianych 'W Rosas ( Sardynia) 
cynkowa, zawierająca dużo żelaza, r edukuje się (dole.) . Opis przyrządów . 
trudno; przypisywano to chemicznemu działan iu NQ 40 a) H . Keckstein. Nowe urz qdzenia prze
żelaza podczas procesu destylacyi w mufli . Nie- 'Luozowe w sortowniach wegla. b) E . Donath i A. 
dawno temu autor ogłosił wyn i ki swoich badań, Lissner. Stop krz emu z 1;apniem (silicocalcium) i 
które wyjaśniły, że żelazo, dodane do maili , nie jego zastosowanie w hutllictwie żelaznem (pocz.). 
wywiera szkodliwego wpływu na wydzielanie się Otrzymywanie krzemków metali może być do
Dynku. Obecn ie autor podaje wyn iki dalszych w konywane zapomocą: 1) bezpośredniego po!ącze· 
tym kierunku badań, które wykazują, że galman nia krzemu z metalem; 2) redukcyi tlenku me· 
nieprażony zawiera cynk łatwo red u kujący się; talicznego krzemem; 3) redukcyi metalu, zawartego 
w galmanie prażonym już pewna niewielka część w · krzemianie, pod wpływem węgla; 4) przeta
cynku zostaje związana z żelazem i nie podlega piania metalu z krzemkiem miedzi; 5) redukcyi 
des tylacyi; w blendzie prażonej, zawierającej d u- k r zemianu sodu i fluoru glinem albo metalem gru
żo i:elaza, objaw ten występuje w ca_łej ;:; ile. py a lkalicznej w obecności met alu, k;tór~go k~ze
zwJaszcza że wysoka temperatura p rażema sprzy· mek ma być otrzymany; 6) reclukcy1 m1eszamny 
ja łączen iu się tlenku 0ynku z żelaze m. Stąd dwutlenku krzemu i t lenku metalicznego glinem 
wniosek dla praktyki, że celem łatw iejszego i na drodze aluminotermicznej; 7) dziaJ'ania chlor 
dokładniejszego wyzyskania blendy należy przed ków lub fluorków krzemu na metal. Z pomię
prażeniem starann ie oczyścić ją z żelaza zarów- dzy przytoczony ch tu sposobów tylko 2, 3 i 7 
no jak wapna i magnezyi, które ze swej strony znajdują zastosowanie przy wytwaTZaniu krzem
wywi e rają wpływ szkodliwy przez zatrzymanie ku wapni a na drodz e technicznej. d) Prz emysl 
pewnej ilości siarki, co_ jak wiadomo, sprzyja górniczo-lmtniczy w Ba waryi w r. 1908. 
tworzeniu się ponownemu siarczku <:ynku pod- NQ 41 a) G. Ryba . . Vowe francusleie i angiel
czas procesu destylacyi. d ) Lindt. E!.·onomicz ny skie prz_vrzqdy ratltltko we (pocz .) Autor podaje 
sposób usuwania wapna z rud cynkowych. Autor opis czterech przyrządów, z których trzy nale
podaje spos6b ługowania blendy 6,5% ·roztworem żą do grupy przyrządów regene racyj nycl~ ~ za
kwasu siarkawego. Pod wpływem ługowania na- stosowaniem tlenu ścieśnionego, a mianowiCie: l) 
stępuje koncentracya rudy o 141

/ 2 %, lecz, co waż- dr. Tissota w Paryżu, 21 Garfortha w Snydale 
niej sza, około 94: ~t wapna i magnezyi zostaje usu- Hall, i 3) Fleuss w Londynie. Przyrząd czwar· 
nięte. Pomimo że część cynku, znajdująca się w ty systemu Mandeta w Pary żu jest bez regene
postaci węglanu, przejdzie do roztwo ru, blenda racyi i służy do oddychania powietrzem ś cieś
staje się bogatsza i daje więcej cynku, gdyż pod- nionem. Przyrząd dr. Tissota posiada tylko je· 
czas prażenia tw orzy się zaledwie 1% siarczanu dną fl aszkę z tlenem, umieszczoną wraz z przy 
cynku. Jednocześnie ługowaniem rozdrabia się rządem dla regener acyi na plecach w tornist rze. 
rud ę na drobne ziarn a. co ułatwia następnie od- Jest to bardzo dog odne dla posługuj ącegv się 
dziełanie blendy od złoża i innych sia rczków. e) przyr7;ądem, gdyż piersi jeg o są całkowicie wol
W. Wnrdu!.:of/. U procesie spalania zauier.zyszcze1~ ne. Oddychani e odbywa się wyłącznie nosem 
pocicz as rafinOJvania miedz i ~u p1·ectt plomiennym. przy ustach zamkniętych . Jest to oddych anie 
Zanieczyszczenia w miedzi i ich wpJ'yw. Dane, nienaturalne a przy większych wysiłkach niedo
zawarte w literaturze, odnoszące się do procesu stateczne; wobec tego trudno przypuścić, aby 
spalania zanieczyszczeń podczas rafinowania i ten przyrząd mógł być z powodzeniem używany 
besemerowania miedzi. Krótki opis procesu ra- w każdym wypadku. b) E. Dollnth i A. LiS!:>Iter. 

finowania miedzi. Przygotowania do doświad- Stop lzrz enw z 'lY.Japlliem (silicocalcium) i jego z a
czeń i opis przetapian ia miedzi. Analizy, po- stosowanie 'LU hutuict1v1:e żelaznem (dok.). Krzemek 
miary i spostrzeżenia . f ) C. Heckmann. Jaka wapnia posiada barwę ołowiano szarą i nieprzy
miedź lepiej lladaje się do zuyrobtt skrzynek ogllio- jemny zapach, pochodzący skutkiem emau acyi 
zvych? A u tor dowodzi, że najlepszym matery a- fosforowodoru. Jeg o ciężar wiaściwy teoretycz
!em jest miedź, zawierająca arsen i niewielkie nie według wzoru OaSi2 jest 2,2, lecz w rze czy 
ilości niklu, gdyż przy wysokiej ciąg l iwości po- wistości z powodu obecności maJ'ych ilości żela 
siada znaczną wytrzymałość na ciągnienie, co zo- za i i nnych ciężkich domieszek podnosi się do 
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2,45. Krzemek wapnia pomimo znacznej zawar
tości wapnia na powietrzu nie zmienia się; 
ogrzany, utlenia się powierzchownie. Całkowite 
spalauie ma miejsce przy zastosowaniu dmuchaw
ki tlenowej. Roztopione metale miedź lub że
lazo rozpuszczaj"~: ślady krzemku wapnia. Kwasy 
nieorganiczne lub rozczyny alkaliczne niezależ
nie od stopnia stężenia działają nań bardzo po
woli. Wyjątek stan owi kwas solny, który już 
przy zwyldej temperaturze wydziela wodór i 1 

daje krzemowodór, zapalająey się i wybuchający 
sam przez się, tworząc substancyę barwy poma
rańczowo-żółtej, nazwaną "siliconem~. O sldadzie 
chemicznym krzemku wap11ia nie można powie
dzieć nic pewnego. Prawdopodobnie, technicz
nie wytwarzany, przedstawia stały roztwór róż
nych związków krzemowo-wapniowych w wol
nym krzemie. Wysokie własności redukcyjne 
przy wyższych temperaturach i łatwość two
rzevia topliwego bardzo żużla czynią krzemek 
wapnia znakomitym środkiem redukcyjnym. W 
przeciwieństwie do glinu nie wywoł:uje on kru
chości żelaza, natomiast w sposób łatwy usuwa 
z niego siarkę. Dodany do stali martenowskiej, 
będącej w stanie płynnym, krzemek wapnia usu
wa w znacznym stopniu fosfór a zwłaszcza siar
kę, niP. pozostawiając cząsteczek żużla. c) W. 
Foltz. Rynek węglo<vy i metatowv 'We wrześniu 
r. 1909. 

N!! 42 a) G. Ryba. Nowe francuskie i angiel
skie przyrzqdy ratunieowe (c. d.). Przyrząd Gar
fortlla systemu • W eg" zapewnia nos~ącemu 
przyrząd w znacznym stopniu swobodę ruchów 
z powodu, że flaszki z tlenem i regenerator za
wieszone Si'\: na kaftanie skórzanym, przyczem 
ciężar przyrządu rozłożony jest rówuomiernie 
na barki. Dopasowanie przyrządu odbywa się 
bardzo szybko. Do oddychania służy maska na 
usta i nos. Waga przyrządu wynosi 16,8 kg. 
Zapas tlenu wystarcza na 3 god. 10 min. Przy
rząd systemu "Fleuss• z r. 1908 zbudowany jest 
na zasadach, przyjętych dla tegoż przyrządu w 
r. 1879, i zawiera ulepszenia , wprowadzone do 
patentów Davisa i Hilla . Zwraca uwagę to, że 
manometr umieszczony został na piersiach i z 
łatwością może być obserwowany przez noszące
go przyrząd. W aga przyrządu wynosi 15 ltg. 

N!! 43 a) G. ~~-ilnzel. Straty z powodu z astoso
wania ciqgu pr.zy pomocy lwmilla i ciqg s.ztuc.zny. 
Autor wykazuje rozmiary strat, powstających 
przy zastosowaniu komina, wspomina o sztucz
nych sposobach wywoływania ciągu i zatrzymuje 
się głównie nad wykazaniem zalet i opisem urzą
dzeń sztucznego ciągu według systemu Schwa
nebacha-. Sposób polega na wprowadzaniu do 
rury dla uchodzących gazów spalinowych powie
trza atmosferycznego zapomocą wentylatora i 
otworów, mających kształt dysz; powstaje przy
tern depresya wysokości dowolnie określonej, 
która, podobnie jak przy zastosowaniu wysokiego 

komina pn;enosi się do paleniska. b) G. Ryba. 
Nowe tra11cuskie i angielskie pr.zyrzq,dy ratwtkowe 
(dok.). Autor zestawia wspomniane wyżej przy
rządy ratunkowe regeneracyjne z przyrządami 
typów "Draegera" i ~Westfalia" celem wy kaza
nia dodatnich i ujemnych stron pierwszych. 
Ostatni przyrząd, opisany przez autora, systemu 
Mandet-Vanginot służy do oddychania powie
trzem ścieśnionem, które po użyciu zostaje od
prowadzone na zewnątrz. Powietrze znajduje się 
w dwóch flaszkach stalowvch pod ciśnieniem 150 
atm. w ilośei l 098 l, wystarczających na 5& 
minut. 

N!! 44 a) F. Czastek. Oznac.za1tie otowiu w 
rudach przy pomocy ·wirówki (pocz.). Celem przy
spieszenia wykonania analizy ołowiu w rudzie w 
postaci siarczanu autor dla uniknięcia długo
trwatego sączenia, mycia i prażenia osadu, za
stosował sposób Eggertza, używany do oznacza
nia fosf9ru w stali. Ilość ołowiu określa się z 
objętości, jaką zaimuje osad siarczanu ołowiu, 
otrzymany z rudy, badanej w porównaniu z ob
jętością osadu siarczanu ołowiu o wiadomej za
wartości oł<,wiu. Autor podaje tablicę, zawiera
jącą wyniki oznaczań ołowiu, dokonanych przez 
dwie pracownie chemiczne w 20 próbach rudy 
zapomocą różnych sposobów analitycznych. a 
mianowieie: drogą suchą, miarową, elektrolitycz
ną i wagową, celem przekonania się o wartości 
swojej metody. b) A. Jliillner. Uroczystość t;órni
cza w Leoben w r. 1766. c) Przemvsl górniczo
hutiticzy 'W r. !908 (ooez.). Dane statystyczne o 
wytwórczości i wartości wytworów przemysłu 
górniczo-hutniczego. 

Ni.! 45 a) R. Grund. IV spra'wie oznaczania 
srebra i z lata na drod.ze suchej (pocz.). Wyniki 
badań, dokonanych w labaratoryurn zarządu gór
niczego w Przybramie. Pierwsza serya badań 
miała na celu określenie st.rat srebra przy zasto
sowaniu kupeli, wykonanych z różnych materya
łów. b ) F. Cz as tek. Ozuac.zanie otowiu w rudach 
przy pnmocy 'WŹ1'Ówlzi (dok.). Analizy porównaw
cze dały wyniki zgodne przy oznaczaniu ołowiu 
w rudach ubogich (niżej 35 ~6 Pb), przyczem 
sposób z zastosowaniem wirówki daje nieco za 
wysokie cyfry. W zastosowaniu do rud boga
tych, hranych do analizy w ilości mnie.iszej ani
żeli l gr, wyniki są niepewne. Błąd można 
zmniejszyć przez nadanie wirówce szybkości 
większej i powiększenie rurek kalibrowanych. 
Sposób nowy daje możność wykonywania więk
szej liczby oznaczeń jednocześnie. Ilość czasu, 
potrzebna do wykonania 14 prób, nie przekracza 
5 godzin. c) Pr.::e111ysl górniczo- hutniczy ·w Au
stryi w r. 1908. 

N!! 46 a) A. Holan. Lokomotywy, dzialajqce 
po'wietrzem ście.~nionem w kopalni Łazv ua Ślqsku 
(pocz.). Do wytwarzania powietrza ścieśnionego 
s!uży znajdujący się na powierzchni kompresor 
trzechstopniowy Norwalka, który przy objętości 
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5,4 m 3 powietrza na minutę ściska je pod ciśnie
niem 70 atm. b) R. Grwzd. IV sprawie oznacza
nia srebra i z lo ta na drodze suchej (d ok.) c) Prze
myst węglowy w o/eręgu Brunn. Dane o wytwór
czości węgla kamiennego i brunatnego d) lł. 
Foltz. Rynek węKlowy i metalowy ·w październiku 
r. 1909. 

NP 47. a) A. Barpj; Jltf. Lallger i H. F6eissner. 
Niebieski żużel wielizapiecowy (pocz.). Celem wy
jaśnienia przyczyny niebieskiego zabarwienia 
niektórych żużli wielkopiecowych autorzy zebra
li rozproszony tu i owdzie materyal literacki, 
dotyczący sprawy powyższej, i podali go w po
rządku chronologicznym, następnie wykonali ba
dania chemiczne uad znaczną liczbą prób żużla 
wielkopiecowego. Opinie hutników w ciągu okre
su sieQemdziesięcioletniego hyly bardzo różne; nie
bieską barwę żużli pr11ypisywano: obecności tlen
ku tytanowego, wplywowi wysokiej temperatury 
na tlenek żelazawy. odpowiedniemu ugrupowaniu 
cząsteczek żużla, powstawaniu ultramaryny, ouec
ności t lenku manganowego i t . p. Leciebur w 
każdero wydaniu swego "Hutnictwa żelaznego" 
zmienia! pogląd w sprawie powyższej; ostatecz
nem jego zdaniem bylo, że żnżel, bogaty \Y kwas 
krzemowy i glinkę, pod wplywem niewielkich 
ilości tlenku manganowego i tlenku żelazawego 
zostaje zabarwiony na kolor niebieski. b) A . Ho
lan. Loleomotywy> dz~atajqce powietrzem ścieśnianem 
·w leopalni Laz_v na Slqslw (dole). Opis lokomotyw 
i przewodów dla powietrza ścieśnionego w ko
palni. c) F. Bartonec. Kralwws/de zaglębie węglo
we. Streszczenie .Monografii zagłębia Krakow
skiego", wydanej przez Związek górnik6w i hut
ników polskich w Austryi. 

NQ 48. a) E. Sclunid. Graficzny sposób przed
stawienia wy1lików sortowania węgla. CelP-m po
równywania wyników sortowania węgla na róż
nych kopalniach autor kreśli krzywe, odklada
jąc na linii rzędnych rozmiary otworów sit a na 
linii odciętych tę ilość węgla w procentach, jaka 
przechodzi przez dany otwór sita. b) A. Harp.t; 
M. Langer i H. Fleiss,zer. (c. d. ) . • Viebieski żużel 
wiellwpiecowy. Opis żużli, użytych do badań. Ze· 
stawienie sposobów analitycznych, zastosowanych 
do badania żużli. c ) E. Schmelz. Pierwszy piec 
elelctrycz lly systemu Stassa11o w Austryi. Piec, zbu
dowany w St. Poelten. należy do typu, stosowanego 
już od wielu lat w Turynie i Bonn. Zasadnicza 
ró ż nica polega na tern, że użyto tu prądu stale
g? .o 25 okresach na sekundę. podczas gdy daw
meJ używano prąd o 50 okresach. d) F. Bar
tonec. Kralwwslde zaglębie węglowe (dok.) . 

NQ 49. a) B. Granigg. Uwagi o wydobywaniu 
rud i fosforytów w środkowym Tunisie i w pasie 
uadm.orskim Algieru (pocz.) . Polożenie geogra
ficzne okolic z rozwiniętym przemyslem górni
czym. Znaczenie ekonomiczne przemysiu górni
czego. Roboty poszukiwawcze i rozwój przemy
siu górniczego. b) A. Harpf .lf. La,zger i H. F/eis-

s11er. Niebieski żużel wiel!eopiecowy (c. d.). Opis 
badań, dokonanych nad zabarwionymi na niebie
sko żużlami wielkopiecowymi. 

NQ 50. a) B. Granigg. Uwagi o wydobywaniu 
rud i fosforytów w środkowym nmisit~ i w pasie 
nadmors/dm Algieru. (c. d.). Warunki pracy. Wa
runki geologiczne. Złoża fosfol'ytów w Kalaat 
Djerda. b) A. Harpf. .11. Langer i B .. Fleiss1!er. 
Niebiesld żużel ·wielkopiecowy (dok.). Jakkol w1ek 
autorzy nie uważają badań swoich. podjętych 
celem wyjaśnienia przyczyny zabarwienia żużli 
niebieskich, za ukończone, to ,iednakże na pod
stawie danych. zaczerpniętych z literatury hut
niczej i własnych dotychczas wykonanych ba
dań. przyszli do wniosku, że zarówno tytan jak 
i wanad nie wywoJ'ują tego zabarwienia. Inne 
w literaturze spotykane opinie, przypisujące to 
zjawisko wpływowi fosforanu żelaza, tlenkowi 
żelazowemu i siarczkowi manganu są nieprawdo
podobne i niemożliwe do przyjęcia. Czy, jak to 
wynika z badań, dokonanych przez Drallera, za
barwienie szkiel a więc przypuszczalnie i nie
których żużli pochodzi skutkiem działania tlen
ku żelazawego, .nie moż~a .twierdzić ani zaprze
czyć z pewnością. Taki Jednak żużel powinien 
być szklisty a więc przezroczysty nie zaś kamie· 
nisty, jak to najczęściej spotyka się u żużli, za
barwi.oi~ycl~ na niebiesko. ~utorzy na,iwięcej 
sklamaJą s1ę do przypuszczema, że powodem za
barwienia jest ultramaryna, tworząca się w żużlu 
w okresie jego stygnięcia, gdy temperatura do
statecznie obniży się, ażeby mogJ'a zajść odpo
wiednia reakcya. Wszystkie składniki, potrze
bne do utworzenia ultramaryny, znajdują się w 
żużln plynnym. Kwas solny dziala na żużel nie
bieski podobnie jak na ultramarynę. c) W. Foltz. 
Rv11ele 'i.vęglowy i metalowy 'W listopad.sie r. 1909. 

Stahl und Eisen (1909)- NQ 30. a) C. Bris
ker. Nowy piec marte1lowslci o spodku podwójn vm. 
Autor obmyśli! piec na rolkach o spodku po
dwójnym, umożliwiającym częściowe lub calko
wite przel~wanie za;vartości pieca z jednego spod
ka na drug1. Przerabka surowca cieklego odby
wać się może z większą niż normalna ilością ru
dy; tworzy się przytem bogaty w żelazo żużel, 
który przed ostatecznem świeżeniem surowca 
p~·zelew.a się . do Cl~·ugi~j części pieca, g dzie za
rowno Jego meplo Jak 1 żelazo może być wyzy
skane w zupelności przy świeżeniu nowej porcyi 
surowca. b) B. Osawz. Oblicz anie nagr;,:ewacza 
wiatru na podstawie zdolności ogrzewalnej cegiel 
ogniotrwałych (dok J. Obliczanie nagrzewacza wia
tru i jego powierzchni ogrzewalnej. Środki, ma
jące na celu podniesienie temperatury wiatru. 
Wymiary cegiel. 

NQ 31. a) C. Ju11gst. Przyczynell do badmz 
nad suro1vcem lejarslzim. Autor zwraca u wagę na 
doniosłość badań, dokonanych przez Mayera ce
lem wyjaśnienia wpływu powolnego ostygania 
surowca na jego ziarno i wytrzymałość ua ciąg-
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nienie, oraz znaczenia, jakie posiada przyterp. gru- r ze 1300° spa.da do 2,62 a nas~ęp_nie . do 2,57, gdy 
bość ścianek przedmiotu odlanego. Badania stwier- temperatur a wypalan ia podmesie się do 1400o. 
dzi ły, że własności surowca w od lewie zależą nie Zmiany takie powstają skutkiem tworzenia się 
tylko od składu chemicznego, lecz także i od trydymitu ·z kwasu krzemowego. Godnem uwa
temperatury, przy jakiej mial miejsce odlew. Na gi j est to, że podczas zm ian powyższych parowa
grupowanie się składników suro.wca, a. co zatem tość nie zmienia si ę w sposób widoczny. Odwro
idzie, na jego własności wpływa temperatura tne zjawisko_ z_achodzi u cegieł mag-nezytowych. 
przetapian ia materyalów surowych, temperatura Z wr aca na siebie uwRgę porowatość cegieł grafi
odlewania w formy, prędkość krzepnięci a surow- towych, wynosząca 25-28%; pomim·o to sa one 
ca i stygnięcia przedmiotu odlanego. b) A . .lles- prawie nieprzenikli we dla gazów. B adania" nad 
sersclzmitt. Budowa !zopulaków i przetapialiże su- przenikliwością dla gazów z powodu niejednorod-
1'07.vca (pot!z .). c) C. Rott. Zastosowallie kollwerto- no~ci różnych częśui jednej i tej samej cegł'y 
1'Ó'W 7.V odlew1ziach stali. Na podstawie swej wielo- l połączone są z wielkieroi trudnościami a wyn iki 
letniej praktyki autor wykazuje korzyści stoso- wykazują znaczne wahania, zależn e od tempera-

. wania małych gruszek Besseroera w odlewni sta- tury wypalania cegły, wiel kości ziarna i t . p . b) 
li. d) Z praktyki odlewniczej (dok.). W szeregu Olbrzymi,! h11ta źelazna To7.V01'zystwa India1ta Steel 
drobnych artykułów autor pornsza kwestye, zwią- Co •w Gary (c. d.) . Opis stalow ni martenowskiej 
zane z odlewaniem surowca i stali. Pie<.: kopu- i walcowni szyn . e) Para·vicill i . . \Towy leolorymetr 
lowy ze zbior nikiem lu\.., bez niego. Porowatość do szybideg-o oznacz ania węgla w żela.sie i stali. f) 
odlewów stalowych. Dziury usadowe. Przyczy- KolorymP.tr.~c.zne ozn:1cz anie 7.vęgla 'W żela.sie z stali. 
ny tworzenia się szczelin . e) G . . 1/ars. Oz nacz a- Streszczema badań, dokonanych pTzez E . Mau
nie węgla w żelazie i stali z apomocr:; bezpośred11ie- rer a ce lem· wykazan ia, jaki wpływ wywiera ob
go spalania w piew elektrycznym. Piec składa się róbka stali na gorąco na wyniki oznaczeń kolo
z rury porcelanowej o średnicy wewnętrznej 10- rymetrycznych węg-la . Stal, zawierająca 1 ~ wę-
12 m·m i 170 mm dł:ugości, ow_iniętej ~ienką. bla- gla, p~ zahartow~mu przy 909-800°C ~oloryme
chą platynową lub drutem mklowym. Rura ta tryczme wyl~azuJe _tylko 0,6 r ~C Il osć węgla, 
mieści się w drugiej o znacznie większym prze- jaką wykazuJe analiza., większa jest w stali od
kroju, zamkniętej z obu stron korkami azbesto - puszczonej, przytern o tyle większą, o ile wyż
wyroi. Zużycie prądu przy ogrzewaniu do tern- szą jest temperatura odpuszczania. Rzecz ta jest 
peratury l 200°C wynosi ok(1Io l kw.; zużycie zresztą znana od?a_wna, lecz nie wszędzie jeszcze 
tlenu dla jednego oznaczenia. węgla wynosi naj - odnoszą się do meJ z należytą uwagą. 
wyżej 2 l . Czas trwania oznaczen ia wynosi 30 Zeitschrift fur das Berg-Hiitten u. Sali
min ut a nawet mniej, o ile przyrząd jest odpo- nenwesen 1909 Leszyt 3 a) Pr.semysl gómicz o
wiednio przygotowany . f ) R. Schroder . O o.z1za- -hutnic.zy ·w Prusach w r. 1908. Daue statystycz
cz aniu fosforu ·w stali. Autor podaje opis spo;;olJU n e o wytwórczości i stanie ekonomicznym róż
kolorymetrycznego oznaczania stali według Mis- nych gaJ'ęzi przem.) sJ'u górniczego i hutniczego. 
sona . Sposób polega na p0równywaniu odcieni Szkoły górnicze. Srodki przewozowe. Sprawy 
zabarwień roztworów stali, w których fosfór znaj- robotn icze. h) Wpty~v ciś11iellia atmosferycznego
duje się w stanie rozpuszczalnego związku mo- 1ta zawartość meta11u w po wietr.zu !zopatnianem. 
libdenowo-wanadowego. Sposób daje zgodne wy- Wyniki badań, dokonywanych codziennie w cią
niki w porównaniu z,e sposobem wagowym, na- gu całego roku w dwóch szybach dla powietrza, 
tomiast Z'!Jaczn ie mniej wymaga czasu. wychodzącego z kopalni Konig, położonej w po-

NQ 32. a) Pliitips. Badania materyalów og11io- bliżu stacyi doświadczalnej w Neukirchen. Otrzy
trwatych ?UT pr.zewodnictwo ciepta, porowatość i prze- mane wyniki potwierdziły przedewszystkiem daw
ni/mlność dla gaz ów. 8treszczenie odczytu. wy- ne badania, że znaczny spadek ciśnien i a barome
głoszonego przez S. W ologdin a na VII między- trycznego odpowiada znacznemu wydzieleniu się 
narodowym kongresie chemii st osowanej. Spra- 1 metanu i znaczne podniesienie się ciśnienia od
wozdawca podaj e opis sposobó w badania i wyni- powiadA. zmniejszeniu się ilości metanu w powie
ki tylko tych badań, które dotyczą materyalów trzu ko]Jalnianem. Lekkie wahania ciśnienia at
ogniotrwalych, używanych w hutni ctwie. Prze- mosferycznego nie wywierają widocznego wpł:y
wodnictwo ciepł:amateryałów ogniotrwałych wzra- wu na wydzielenie się metanu. Średnie waha
sta wraz z temperaturą, przy której byly wypa- nia miesięczne zawartości metanu w powietrzu 
lane. Cegły krzemowe (dynasowe), o ile nie są nie pozostają w ścisłej zale;i. ności od średnich 
za mocno wypalone, przewodzą ciepło trudniej, wahań miesięcznych ciśnienia barometrycznego. 
aniżeli cegły z gliny ogniotrwałej. Przewodnj - c) Sz koty górnic.se w P rusach. Rozwój historycz
ctwo ciepła u cegieł magnezytowych jest dwa ny szkol nictwa górnic?.ego w Prusach. Organiza
razy a węglowye;h i karborundowych ' pięć razy cya szkół górniczych. Szkoły górnicze w Tar
większe, aniżeli u cegieł szamotowych. Ciężar / nowickieh Górach, W alelen burgu, Eislebenie, 
gatunkowy cegieł krzemowych, wypalonych pr zy l Clausthalu, Bochum, Essen, Saar briicken, Siegen, 
l 050°, wynosi 2,75, wypalonych przy temperatu- · Dillenburgu, Wetzlarze i Akwisgran ie. Statuty i 
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-przepisy dla każdej ze szkóL Podręezniki szkol- taty ujemne w porównaniu z formowaniem ręcz
·ne. d) A. Rzehulka. Z powodu stuletniej rocznicy nem. Autor opisuje 3 typy specyalnych maszyn 
powstania pr:aemyslu c \·nlw we{{O na Ślqslw Górnym. do formowania w·anien; każdy typ posiada swoje 
Historyczny rzut oka na rozwój przemysłu cyn- odrębności, zależnie od różnego punktu wyjścia 
kowego. 8tatystyka wytwórczości. e) .lfeissner. konstruktora (porówn. Giesserei Zeit. r. 1908, .M 
Drugie sprawozdauie Komisyi angielskiej w sprawie 4. b) Ernst A. Schott. Piec mt~(lowv dla emalierni 
bezpieczdzstwa pracy w kqpalniach. Sprawozdanie ze zwyczajilem paleniskiem. (pocz.). Piec~:o z palenis
obejmuje prace komisyi we wszystkich sprawach, kiem gazowam nie zawsze są dla emalierui do
związanych z bezpieczeństwem w kopalniach godne i ekonomiezne, ponieważ wskutek nieciu
węgla kamiennego. Komisya nie byla jednakże żych zwykle wymiarów nie mogą zu~ytkować 
w możności wypowiedzenia ostatecznych opinii. całkowicie wartości otrzymywanego płomienia 
Zwłaszcza otwartą stoi sprawa środków, usttwa- gazowego; nadto pateniska gazowe pracują. tylko 
jąeych niebezpieczeństwo z powodu pyłu wę- l wówczas celowo, o ile posiadają. rege.1erator; re-
glowego. generator zaś daje, jeżeli pracuje ekonomicznie, 

· Revue Universelle, des Mines (1909) Paź- ta.k wysoką temperaturę, jaka dla celów emalier
dziernik a) L. De11oel. Srednia wytwórc:aość i ~vy- ni jest nieprzydatną.. Autor szczegółowo oma
dajność pracy robotnika w belg1jsldm przemyśle uę- wia powyższe zagadnienia i dochodzi do wniosku, 
glMvym. (pocz.). Zad an iem autora jest rozpatrze- że często dla pieców, które nie zużywają więcej 
nie: l) środków, które z punktu widzenia techni- nit. l 000 llg. węgla, albo koksu, (czyli około 
ki mogłyby utrzymać lub podnieść wydajność 6000 ciepłostek) na 24 godzin, można zalecać 
pracy robotnika wobec projektowanego OO"rani- zwykłe palenisko rusztowe, a nie gazowe. c) 
<!zenia długości dnia roboczego i 2) wpł'y;u tej Hutmacher. Uwrrgi o ramach formierskie/z. Autor 
reformy na wytwórczość krajową przy uwzglę- podaje wskazówki, jakie należy mieć na uwadze 
dnieniu możliwych ulepszeń technicznych i zu- przy wyrobie kompletów ram, mających służyć 
żytkowanie zapasów naturalnych. Dane, zgro- dla maszyn formierskich. Zarówno heblowanie 
madzona w tej pracy, mają siużyć materyalem jak i wiercenie dziur w uszach musi być robione 
<ila odnośnej Komisyi przy rozwa~aniu głównych z pewną dokładnością, w przeciwnym bowiem ra.
czynników, wchodzących w rachubę, a mianowi· zie i formy, otrzymane z maszyny, będą wadli
cie: l) Zmian, zachodzących w wydajności pracy we i niedoklad n e. d) Curt-.1/itller. A olej/d po
robotnika pod wpł"ywem warunków, w jakich ta wietrzne w odlewniach (pocz.). Kwestya przewo
praca odbywa się: 2) Przystosowania nowoczes- zu materyalów, odlewów i t. p. stanowi jedną z 
nyeh urządzeń wyciągowych i przewozowych do ważniejszych w każdej odlewni; ma to du~y 
powiększonej wytwórczości. 3) Wpływu ooTani- wpływ na szybkość wykonywania robót, a więc 
<!zenia długości dnia roboczego na czynnoŚĆ ko- i koszta własne. Oprócz wind i podnośnic róż
palń ubogic:h lub będących na wyczerpaniu. 4) nych systemów, które mają zawsze ograniczony 
Srodków, zapobiegającjch przypuszczalnemu promień działania, używają w odlewniach kolej
zmnieJszeniu się wyt,wórczości. Podawszy w ki wązkotorowe, wszystkie te jednak systemy 
krótkości opis warunków ogólnych belgijskiego do podnoszenia i przewożenia ciężarów posiada
przemysłu węglowego, autor rozpatrnje przyczy- ją bardzo wiele braków i słabych stron. W ostat
ny wahań w wydajności pracy, występujących w nich czasach zaczęto budować w tym celu kolejki 
<!iągu jednego dnia, i różnic, zale~nych od gru- powietrzne, które zdaniem autora są. bardzo prak
bości pokładu, sposobu od budowy i wnrtości ro- tyczne i dogodne w użyci u. Budową. takich Ieo · 
botnika. Zestawi enie kosztów wfasnych w prze- lejek zajmuje się firma J. Tourtellier el Eils w 
myśle węglowym. b) I de .Jfacrzr . . 1/atervrrly wy- Miluzie (Alzacya). e) TV. Hegnz. fflla/;ciwości i 
buchowe dla celów wojskowych (dok.). Macarite, charakterystylea nowych gatunleów stali (dok.). 
używany w armii belgijskiej, i torpedy. c) Wpływ chromu na stal i specya,lnie na gatunki 
PrzewóB podsad.<:ki w lwprrlJtiach węgla, należqcych stali do szybkiego toczenia. Wpływ wanadu nie 
do Towarz\'stwa "Harpemr Berg. A. G." Stresz- jest jeszcze dostatecznie zbadany; wiadomo tylko, 
czenie artykułu, zamieszczonego w czasopiśmie że w małych przymieszkach powiększa on wydtu
Gluck,wf. TV. K. żenie (0,15-0,35% Cr). Autor rozważa poszcze-

Giesserei Zeitung. NQ 22. a) Carlding. O gólnie wpł:yw domieszek niklu, kobaltu, tytanu, 
formowaniu surowcowych wmtien kąpielowych oraz uranu, glinu, tantalu, manganu i krzemu, oraz 
porównauie formowallia mas.zvJtowego i recznego. podaje rezultaty analiz różnych gatunków stali 
(pocz.). Wobec stale zwiększającego się ' popytu sa1nohartujących się i szybko-toczących, wreszcie 
na surowcowe emaliowane wanny kąpielowe za- podaje zasadnicze różnice w układzie cząsteczek 
częto kr~ątać się w odlewniach, aby wyrób tych 1 stali . f) ,Vowsze mas.s_vnv do formowrr11irr. Opis 
przedmiotów udoskonalić, ułatwić i wprowadzić l maszyny, która formuje jednocześnie wierzchnią 
na tory wyrobów masowych. Wobec dosyć sp e- i spodnią ramę (maszyna ta zbudown ną została 
<!yalnej formy, jaką posiada wanna, dotychczas przez amerykańską firmę A. Buch Sons i S-ka w 
istniejące maszyny do formowania dawnły rezul· 1 Elizabethtown). Ramy mogą byt.! naf'tępujących 
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wymiarów: 305 X 458 mm. i 407 X 610 mm, skok nemi o sile 6,5 konia; szybkość pojazdowa obcią--
205 rmn. Firma Osborn Mfg w Cleveland zbu- żonego wózka wynosi 90 m na minutę. c) WY
dowala maszynę do formowani;;~, przedmiotów do rób odlewów z glinzt 7U tormach uiesusz ouych. Ta-
320 kg wagi. Maszyna jest typu ze stołem obro- niość i lekkość glinu sprawia, że bardzo wiele
towyn,, skok zah może być dowolnie regulowa- przedmiotów. wyrabianych poprzednio z mosią
ny do 4,7 mm. Ramy mogą mieć wymiar: dzu lub bronzu, dziś wyrabia się z glinu; zwlasz-
840 X 840 cali przy wysokości od 76 do 254 mm. cza przy budowie samochodów bardzo wiele czę
g) Szybka budowa maszyn. Autor opisuje szcze- ści z glinu wchodzi w powszecł.ne użycie. Glin 
gólowo trudności, jakie zwalczyć musiała · firma jednak bez domieszek jest zbyt miękki, dodaje 
Mesta Machinen Company w Pittsburgu, aby do- się więc do niego cynk lub miedź. Domieszka 
starczyć leżącą maszynę Corliss'a (900 X l 800) cynku (od 26-35%) nadaje odlewom dostateczną 
w przeciągu 30 dni. Waga ogólna wynosi/a twardość, często jednak wskutek powstających 
181440 kg. Razem z maszyną dostarczono i kolo naprężeń odlewy mają rysy i drobne pęknięcia, 
zamachowe o średnicy 9120 mm., ziożone z 10 które przy obróbce uwidaczniają się. Domieszka 
odcinków koł'owych. Maszyna wspomniana w miedzi nadaje odlewom elastateczną twardość, ale 
tym przeciągu czasn byJa odlana i kompletnie wytrzymalość jest mniejsza, niż z domieszką 
wykot..ezona. h) Spra'woz danie z międzynarodowe- cynku, dla tego też zwykle dodają i cynk i miedź 
go konl(resu bada/z wytrzymatości materyatów. (dok.). w pewnych stosu n kac h. Przy topieniu glinu ez.y
i) Sprmvozda1zie .'!1 kougresu Iron aJtd Steel Institute. stego lub z domieszkami naj ważniejszą jest rze
(d. c.). Wygloszono następujące referaty: C. A. czą utrzymaniA przy tej operacyi odpowiedniej 
Ablell o określeniu oszczędności dla walcowni temperatury; glin przegrzany daje zawsze poro
zwrotnych; prof. Carpenter o wydłużaniu się f'U- wate i wadliwe odlewy. Rodzaj pieca i paliwa 
rowca przy powtarzających się nagrzewaniach. jest, tu bez znaczenia. Przetapianie kilkakrotne 
j) Dziat wskazówek pnktycz nych. Strupy na nd- glinu pogorsza jego gatunek, wresz()ie staje się 
lewach i sposoby zapobiegawcze: porowatość od- on zupe/nie na odlewy niezdatnym. Dla pnchło
lewów surowcowych, powstająca wskutek przy- nięeia tlenków, które mogą być w roztopionym 
mieszek ciał: organicznych do masy formiPrskiej; glinie, u7,ywa się chlorek cynku. b,ormy dla od
odlewy z dużą liczbą rdzeni; przetapianie obcin- lewów glinowych wymagają specyalnego stara
ków z blachy glinowej; tworzenie się pęknięć w ~ia. które autor szczególowo omawia. d) Nowe 
rurach stalowych lanych; porowatość walców; maszy11y do formowania. Opis dwóch maszyn do 
sktad chemiczny "Riibel" bronzu. formowania radyatorów. zbudowanych specyal-

NQ 23. a) Carlding. O jormowalliu surow- nie przez firmę Vereinigten Schmirgel und Ma
cowych 'Wa11iell lzqpiel07.vyclz oraz porównanie formo- schinen .:B'abrik w Rannowerze, Hainholz. Obie 
wania maszynowego i ręcznego (dok.). Opis ręcz· te maszyny 11adają się specyalnie do zamkniętych 
nego formowania wanny kąpielowej; wydajność ram formierskich i pracują samoczynnie; poru
maszyn do formowania (śrbdnia wydajn ość w szane są one przy pomocy elektryczności . e). 
przeciągu 8 godzin pracy wynosi 12-14 wanien). TVarullki techniczne dla dostmv odlewów surowco
Koszta budowy jednej podwójnej maszyny wraz 'l.uych. Warunki te czyli przepisy techniczne 
z urządzeniem hydraulicznem wynoszą około opracowa ne zostały przez Zjazd (Verband) dla 
40 000 marek; maszyn a typu prostszego około badań wytrzymałości materyałów w porozumie-
20 000 marek. Autor po szczególowem oblicze- niu ze Stowarzyszeniem odlewników niemieckich 
niu kosztów formowania wanien ręcznie i zapo- oraz syndykatem dla dostawy rur lanych. Przd
mocą maszyn przychodzi do wniosku. że przy pisy te obejmują odlewy maszynowe, oclie
dzisiejszej ich budowie uproszczone formowanie wy dla cPlów budownict.wl\ i rury i dotyczą za
ręczne lepiej opłaca się , niż maszynowe. Nie równo wymiarów odlewów, jak i gatunlm mate
wyklucza to możliwości, że biorąc na u wagę do- ryalu. Próby robione są na zginanie, (wytrzy
tychczasowe próby i badania, uda się zbudować małość na zgięcie), przeginanie i wytrzymałość 
tak<1, maszynę do formowani a, która okaże się na zewnętrzne ciśnienie. Sztaby próbne są okrą
ekonomiczniejszą od sposobu ręcznego. Co się l gle o średnicy 30 mm, cifugość użyteczna wyno· 
tyczy modeli, to również koszt modeli dlą for- si 600 mm przy cał'kowitej długości 650 mm. 
mowania maszynowego jest mniej więcej dziesięć l Wytrzymałość na zgięcie może wahać się zależ
razy wyższy, niż dla formowania ręcznego. b) nie od rodzaju odlewów od 26 do 34 kg na l mm 
Czert .lfuller. [(olejki powietrz 7le w orlleulliaclz (dole). kw., przegięcie od 6 do 10 m111. Dla rur lanych 
Szczegó:ty budowy kolejek powietrznych; kolej- mogą być dopuszcz ane następujące różnice wagi 
ka przerywana; kolejka do przewozu piasku i od wagi teoretyczn ej normalnej (8=7,25): dla rur 
masy formierskiej obstugująca całą odlewnię. W prostych + 5 t , dla ksztaltek od + 10 do + 15%. 
ostatnich czasach firma Benrather Mascbinenfa- Rury poddawane są ciśnieniu od 10 do 20 atmo
brik w Diisseldorfie zbudowała kolejkę powietrz- sfer w przeciągu 1

/ 2-1 minuty. równocześnie zaś 
ną z wózkiem ruchomym do obsługi kopulaków. należy uderzać je młotkiem (uderzenia średniej 
Wózek poruszany jest d wierna silnicami elektrycz- si:ty) wagi l kg z rękoj eśeią długości normalnej~ 
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f) Uwagi w spm_wie rewizy1: rosyjskiej taryjy cel- dzianej Anaconda. Leonard 111 .. Gree11. Ponzpowanie 
nej. Autor, pom1mo że znane mu są oświadcze- ro.ztworów zapomocq powietrza ścieśnionego. H. L. 
nia, jak sam twierdzi, osób kompetentnych, że Terry. Starożytne zwycflaje f!Órnicze ·w okręgu Peak 
rewizya ma jedynie na celu dostarczenie rosyj- Distriet w Derbvshire. Frank Lynde. Poszukiwallia 
.skiej wytwórczości nieodzownie jej pqtrzebnych antracytu zapomocq otworów wiertniczych. Dla do
.materyałów surowych, pólwyrobów i środków po- kładnego zbadania pokładów węgla wiercenie 
mocniczych technicznych możliwie tanio, oraz zapomocą koronki dyamentowej ma ogromną 
wyjaśnienia licznych niejasności taryfy celnej, przewagę nad innymi systemami wiercenia, to 
tern niemniej przypuszcza, że rewizya będzie też w zagłębiu Pensylwańskiem obecnie niomal 
miała na celu dążenia zwyżkowe z oczywistą wyłącznie stosują wiercenie dyamentami. Prak
..stratą dla przemysłu niemieckiego. g) Gramtlo- tyka wykazała, że dla otrzymania całkowitego 
'lMilie metali. .Metale w stanie granulowanym, rdzenia węglowego koronki 1 1

/ 2 cala średnicy są 
<Jzyli mniej lub więcej drobnych ziarenek uży- zbyt małe, gdyż węgiel kruszy się, zupełnie zaś 
wane są do spawania (lutowania). Ziarenka takie dobre rezultaty otrzymuje się koronką 2 - 21

/ 2 
-otrzymują się przy wylewaniu roztopionego me- cali średniey, które wydają rdzeń 11/ 4 do P/4 eali 
talu cienkim str11mieniem do zimnej wody; trud- średnicy. Przewiercane pokłady składają się 
ność polega na tern, aby ziarna były o ile można przeważnie ze średnio twardych piaskowców i 
jednej wielkości. Autor daje wskazówki prak- łupków, przez które można wiercić 500 - l 000 
tyczu~, j_akie zachować należy przy takiem roz- 1 stóp jedn~ k?ro_n.ką bez przesadzania dyamentów; 
drabmamu. h) Sprawozdanie z kongresu Iron a!ld l napotykaJą się Jednak pokłady tak zwane potts
Steel Institute (dole). Wy&łoszono następuj~c? re- willski~go ko?glome~·at~, do tego stopnia twa~·
feraty: E. Adamson· o probach wytrzymałosCJ su- df'go, ze nalezy z:m1emć lub na nowo obsadzić 
rowca? Th. Swinden o budowie węglowo-wolfra· dyamenty już po przewierceniu 5, a najwyżej 
moweJ stali; F. J. R. Oarulla o sztucznym ma- 30 stóp; pomimo tego jednak koszt ogólny wier
gnetycznym tlenku żelaza; J. Newton Friend o cenia koronką dyameotową jest względnie bar
wpływie powietrza i pary na czyste żelazo; R. dzo nizki dzięki nowoczesnym ulepszonym przy
Price Williams czas słnżby i koszt szyn, zuży- rządom wiertniczym, z których największą po
tych na angielskich drogach żelaznych od 1847 pularnością w opisywanym okręgu cieszy się sy
roku. i) Wyżarzanie odlewów stalowych. Przy stem Sulli.van. Dla 6 otworów ]Jrzeciętnej głę
wyżarzaniu odlP.wÓw stalowych najważniej- bokości po 115 stóp koszt wiercenia jednej sto
szą rzeczą jest utrzymanie odpowiedniej ternpe- py wynosił l d. 74 c., przebijając średnio 22,6 
ratury pieca. Dobroć wyżarzenia ocenia się prak- stóp dziennie; dla 10 otworów po 375 stóp głę
tyczoie według wyglądu zlomu stali, który wi- bokości, przeciętny koszt jednej stopy wynosił 
nien być drobno ziarnisty. Zbyt wysoka tempe- l d. 36 c., a w 7 oLworach różnej lecz znacznie 
ratura pieca i powolne ochładzanie powodują większej głębokości koszt przewiercenia l stopy 
gruboziarnistość złomn, mającego wygląd jak i w wynosił średnio l d. 72 c., przy średniej szyb
odlP-wach nieżarzonych. Mikroskop jedynie może kości .wiercenia 27,9 stót> dziennie. W wyszcze
wyświetlić wątpliwoM co do tego, czy stal jest gólnionych kosztach włączone są koszta opalu, 
przegrzana, czy niedogrzana. Badania bardzo dostawy wod.y, robocizna, naprawy i 15 ~ amor
drobiazgowe, czynione w tym przedmiocie przez tyzacyi urządzenia. Na zakończenie autor ze 
pro~. Howego i Oompbella, znajdą czytelnicy w względu na bezpieczeństwo robót w kopalniach 
t?mie 8-ym "Transactions of the American So- zwraca uwagę ~1a konieczną potrzebę dokładne
CJety for Testing Materials", oraz w "Foundry" go badania grubości warstw miękkich i wodo· 
M 2~5. Wyniki tycl1 badań są następujące: gru- noś!lycL nad wychodniami poldadÓ\v węgla. E. 
be z1arno, powstale w odlewie stalowym wsku- Lloyd. [(arboni.zrnya 1roęgla w piecach lcol<sn~Jych. 
tel~ przegrzania, znika, jeżeli stal tę poddamy Jl!. f?. WalkeY. Notat/d o polach zloto11ośnvclt 'lll Yi
działaniu temperatury od 804° do 840°0; począt- crrragua. J. T. Bnrlce!ew. Nowy lm11-acz Cocltrnna. 
kowe _zaś grube ziarno w niewyżarzonym jeszcze NQ 7. John Leggett Pult.z. Strona ekoiiO'•'licz
odlewJe zniknie przy wyżej wspomnianej t.empe- na .zaglt(bia Birmingham. R. B. TVoodwort!t. Ro.z
raturze, o ile temperatura ta będzie utrzymywa- wój typów stalowych wieży wiertnic.z)1ch. J. P. Gatn
ną w pr~eciągu_ 32 godzin; grube ziarno przy l ba. Bogactwa 111Ź1leralne Kolumbii potuduiowej. 
normalDJe trwaJącem wyżarzaniu znika przy tem- Jolln Hownrd. Zaglf!bie Wf(glowe }liddlesboro w [{en
p~raturze pomiędzy 1180° i 1194°0; ogólnie więc tucky. fV L. Flemh1g. Prowadzeuie i dozorowanie 
b1orąc_, dla poprawienia ziarna w przegrzanym (ł.Órnil2ńw PI'BY dniówkowym systemie pt,zcy. C. ]. 
odlewie _(przy wyżarzaniu) potrzebna jest tempe- Major . Notat/d górnicze .z P01tugatii. 
ratura mższa, niż dla dobrego wyżarzenia suro- NQ 8. John Leggett Pultz. C.zymze przedsię
wych odlewów stalowych. j) Dzial 'lllskazów"ek biorstwa 'lV okYf(gzt Birmingham. H . ./[usson Tlw-
praktyc.znyclz. · W. W. mas. Teorya odstrzeliwania za pomoce; silll_) ch ma-

The Engineering and Mining Journal. teryalów wybuchowych. Autor rozważa głównie 
NQ 6. C. Offerhaus. Piece s.zybowe w hucie mie- kwestyę kierunku, jaki naJeży nadawać otworom 
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dla odstrzeliwania, uważając to za .rzecz pier
wszorzędnej wagi, gdyż od tego zależy skutecz
ność strzałów. Kierunek otworów jest zależny 
od kierunku przesłojów i spękań w skale ale nie 
tylko kierunek lecz i głębokość otworów powin
na być zastosowaną do tych przestojów, aby 
wyzyskać całą sllę naboju czy to dynamitowego, 
czy też z innego materyalu wybuchowego. Na
stępnie autor zaznacza, że już przy przygotowywa
niu wybierki należy ją uplanować w ten sposób, 
żeby następ11ie Jatwo by!o bić otwory strzałowe w 
odpowiednim kierunku, nawet wówczas, gdyby 
to nie mogło być uskutecznione inaczej, jak 
kosztem utrudnionego ładowania i wywózki od
strzelonej skały. .Na zakończenie autor podaje 
kilka szkiców odpowiedoiego przygotowania i 
odbudowy z!óż w zastosowaniu do warunków, 
panujących w kopalniach złota w Transwaalu. 
E. Jacohs. H~ystawa górnicza w Seattle. J, S. 
Mac Arthur. Wspomnienia z Nandu. Phillips 
lhompson. Rudy żelazne ·w Nowej Szlcocyi. R. H. 
Rowtand. Obmurówka betonowa s.zybu . Opis wy
konanego betonowania szybu jednocześnie z po
głębianiem. Opisywany szyb mial 91

} 2 stóp śre
dnicy. Jako form do betonowania użyto pierś
cieni z blachy żelaznej 31

/ 2 stóp wys0kości i z.fo
żonych z 4 części. Po pogłębieniu szybu na 
głębokość 3 pierścieni, t. j. na 10'/2 stóp, zakła-

l( ro ·nih.a 
Zestawienie rezultatów badań, dokonanych 

w listopadzie r. 1909 przez komisye dla doko
nywania badań lekarskich robotników, ule
głych wypadkom nieszczęśliwym. W listopa
dzie r.1909 odbyły się dwa posiedzenia komisyi 
lekarskich, które zbadały 23 robótników, ule
głych wypadkom nieszczęśliwym w kopalniach 
Towarzyst-wa Grodzieckiego, Towarzystwa Hra
bia Renard, Towarzystwa Saturn, kopalni węgla 
kamiennego Antoni, fabryce cementu Admini
stracyi dóbr, kopalń i fabryk Grodziec i przę
dzalni p. Hemyka Dietla w Sosnowcu. Komi
sye określiJ'y u zbadanych robotników na~<tępują
oe ~r.mniejszenie się zdolności do pracy: 
l robotnik 
l robotnik 
l robotnik . 
2 robotników po 
5 robotników po 
l robotnik 
l robotnik 
3 robotników po 
l robotnik 
l robotnik 

dano pierścień dolny i przestrzeń pomiędzy nim
a ścianami szybu wypełniano betonem; zaraz po- · 
tern ubijano w ten sam sposób drugi i trzeci 
pierścień. Po ~:stwardnieniu betonu pog!ębiano 
szyb na dalsze 10'/ 2 stóp i znowu w ten sam 
sposób bBtonowano. Ogólna głębokość szybu wy
nosiła 330 stóp; wybicie i betonowanie zajęło 90· 
dni czasu. Szybsze posuwanie się robót było 
niemożliwe ze względu na mały przekrój szybu,. 
przez co nie można byJ'o w nim umieścić dosta
tecznej liczby robotników; koszt tego szybu wy
nosi! 27 d. 56 c. za l stopę bieżącą głębokości 
szybu. C. W. Beers. Obciażenie lin wvciago1~ych. 
Autor podaje szereg formuJ'ek empirycz~ych dla 
obliczenia obciążenia lin wyciągowych. Albert 
H . Fav. ZaJdady Vermont Capper Cnmpany. Percy 
E. Barbour. Przemysi nafciany w Los Angeles 
Antenor Rizo - Patron. Tworze1de sie nadtlenllów· 
żelaza w piecach szybowych. • 

A. B. 

. Steja11 Czarnocki. Budowa geologiczna utwo
rów 1~ęglowych ·w .eagl~biu Dqbrowskiem. Odbitka 
z Pr.?-eglq,du Góruiczo-Hutuiczego, wydana przez 
Radę Zj azdu przemysłowców górniczych Kró
lestwa P0lskiego. Cena l rub. 50 kop. Skład 
główny w księgarni J:wa Rowińskiego w Dą-
browie. r. 

b je? ą c a. 

5 robotników po . . . . . . . OOfo 
l robotnik został skierowany do zbadania przez. 

specyalistę. A. R. 
Opłacanie z gory kosztów przewozu dro

bnych gatunków węgla. Wydział ruchu drogi 
żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej wyjaśnił, że
wprowadzony od l sierpnia r. 1909 rygor opła
cania z góry kosztów przewozu węgla drobnego*) 
dotyczy tylko węgla,. przewożonego w komuni
kacyi bezpośredniej. Ządanie drogi żelaznej so
lidarnego poręcze,1ia dwóch znanych firm na za
pewnieniach zarządów kopalń pokrycia strat, ja
kie droga żelazna poniosłaby wówczas, gdyby 
sk_utkiem niewykupienia węgla przez odbiorcę 
os1ągmęta ze sprzedaży węgla drogą licytacyi 
suma nie pokryła kosztów jego przewozu, wyni
ka ze względów wyłącznie formalnych; od rygo
ru tego niewątpliwie zwolnione będą poważne 
przedsiębiorstwa górnicze w zagłębiu Dąbrow
skiero (jak to zresztą mialo już miejsce względem 
Towarzystwa Saturn i Towarzystwa Hrabia Re
nard), o ile z żądaniem takiem wystąpią do zarządu 
d:t:ogi żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej. r. 

*1 Przegląd Górniczo-Hutniczy, r . 1009, Nt 23, str. 687-688. 

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

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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Podział zasadniczy wagonów węglowych na styczeń r. 1910 między kopalnie zagłębia Dąbrowskiego. 
Zmiany w podzi ale niniej szym mogą być dokonywane t·az na tydzień od po n iedziałków pod warunkiem, że kopalnie zainteresowane 

zwrócą si ę o to do R ady Zj azdu przemysłowców gór niczych K rólestwa P olskiego najpóźniej w czwartek p r zed połudn iem tygodnia, popr zedza

jącego zmianę podziału . 

I. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska. 

S ty c z e ń r. 1910-go 
Nazwa kopalni 
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II. Drogi żelazne Nadwiślańskie. 

a) Podstawianie kopalniom na odnogi i na stacye. 

Nazwa kopalni 

Mortimer 
Paryż 

Red en 
Kazimierz 
Hrabia Renard 
Niwka 
Stanisław 

Razem 

S t y c z e ń r . 1910-go 
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b) Przeład owanie w Gołon ogu. 
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