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O pozwoleniu używania w robotach górn iczych ma· kolodyonowego 1 %, saletry amonowej 52,5%, saletry 
teryałów wybuch owy ch : " Nowo-Nobelit B", " Nowo No- sodowej 9% i węglowodanów 2,5%. 
bel it G" . Szlisselburgit". " Karb onit żelatynowy 5 " i „ Tu- Zastosowanie .,Nowo-Nobelitu B", „Nowo-Xo
neli t'" W § 1 przepisów tymczasowych o używa- beJitu C", „Szlisselburgitu i „Karbonitu żel atyno
niu materyałów wybuchowych przy robotach gór- wego 5" dozwolone zostało w robotach górniczych 
uiczycb , ułożonych w myśl Najwyżej zatwierdzonej w charakterze materyałów wybuchowych ochron
d. 22 lutego r. 1880 opinii Komitetu :l\1inistrów i nych w kopalniach, wydzielających. gaz wybucho
ogloszonych w ::\~ 92 Zbioru prnw i 1·0.~porządzeń wy lub niebezpiecznych pod względem pyłu, w ła
Bząd11 z r. 1887 oraz na moey uvvagi do art.11 t. dunkachowadzeokre~lonej: „1 owo- TobelitB" GOO 
VII ustawy górniczej podług uzup. z r. 1906, mi- gramów, „Nowo-Nobelit 0" 550 gramów, „Szlissel
nister Handlu i Przemysłu otrzymał prawo pozwa- bmgit''-800 gramów i „Karbonit elatynowy 5" -
lania na używanie nowych materyałów wybucho- GOO gramów. 
wycb w robotach górniczych. Wykonywanie robót strzelanych przy pomo-

Obecnie zgodnie z wni.oski.om Górniczego Ko- cy wyżej wspomnianych materyałów •vybuchowych 
mitetu Naukowego minister Fhmdlq i Przemysłu powinno być poł ączone z zastosowaniem kapiszo
uznał za możliwe pozwolić na używanie w robo- nów .\~ 8, zawierających dwa gramy rtęci piorunu
tach górniczych materyał6w wybuchowych: „Nowo- jącej. 
Xobelit B ", .. Nowo-~obelit 0", „Szlissrlburgit", Zastosowanie materyału wybuchowego "Tu
., Karbonit zelatynowy 5", i .. Tunelit" w składach n elit" dozwolone jest przy robotach g6rnicz:vch za
następującyeh: „Kowo-Nobelit B": nitrogliceryny że- równo odkrytych, jak podziemnych, za wyjątkie1n 
latynowanej 11,5%, azotanu amonu 47 ,0%, saletry zawierających gazy wybuchowe lub niebezpiecz. 
sodowej -±,0%, gliceryny 3,5i, mąki kartoflanej G,0%, nych (JOd względem pyłu węglowego. 
chlorku sodu 22,0% i talku G,0%; Pod względem nabywania, przechowywania, 

"Nowo-Xobelit C": nitrogliceryny żelatynowanej przewozu i używania wszystkie powyższe materya-
12,0?6, azotanu amonu 50,0%, saletry sodowej 3,0%, ły w:vbuchowe podlegają przepisom, ustanowionym 
gliceryny ':1-,0%, mąki kartoflanej 6,0% chlorku sodu dla dynamitu i wyrażonym we wspomnianych po-
20,00~ i talku 5,0%; wyżej przepisach czasowych o używaniu materya-

„Szlisselburgit": nitrogliceryny żelatynowanej łów wybuchowych przy robotach górniczych, z do-
12,0%, azotanu amonu 54,0%, gliceryny '4:,0%, mąki konanymi w nich następnie zmianami i uzupełnie-
roślilmej 6,0%, chlorku sodu 20,0% i talku 4,0%; niarni. 

„Karbonit żelatynowy f>": nit rogliceryny żela- O powyższem minister Handlu i Przemysłu, 
tynowancj 9,8%, azotanu amonu 49,3%, saletry so- d. 20 września r. J 913 oznajmił Senatowi Rza,d za,
dowej 9,8%, gliceryny G,8%, mąki kar toflanej ..J:,9?6 i ccmu dla ogłoszeni.a . 
chlorku sodu 19,'4:% i Zbi6r pmw i rozporządzdi Rządu, 

„ Tunelit": tr?jnitrogliceryny 5%, dwunitro- I , ;\,~ 235, art. 2 280. 
ehlorhydryny 20~, azotan6w toluolu 10%, drzewnika , 

Z badań współczesnych nad pochodzeniem węgla kamiennego. 
W roku 1838 botanik L INK ogłosił krótką clia nieuzbrojonego oka, w świetle mikroskopu wy

rozprawę, obejmującą wyniki jego studyów nad bu- stępowała jako nagromadzenie szczątków tkanek 
dową mikroskopową węgla kamiennego. Obraz, roślinnych. Były one wprawdzie silnie zmienione, 
który L INK ujrzał pod mikroskopem , miał stać się jednak zachowane dostatecznie dla stwierdzenia, że 
podwaliną nauki o węglu kamiennym. Substancya, należały do roślin i to roślin wyższych, lądowych. 
p ozornie zupełnie bezkształtna, czarna zbita masa I Obraz, jaki dawał mikroskop, do złudzenia przy-
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pominał budowę torfu. I oto studyum L 1 ~KA nie siejszo zloż<>. v\' tom tkwi '.lasadnicza rozn1ca po
tylko stwierdza pocl1o<lzenio roślinno węgla kamion- danych tutaj pogląd6w i stąd pochodzi nazwa 
nego, nie tylko odkrywa pierwotny matcryal, z tooryi a ntochtonicznoj. 
którego we.giel µowstał, lecz również, podając ana- Hozmiary artykuJu niniejszego nic po'.lwalają 
logię do torfu, zakla<la rusztowanie tlla mającej na podanie dow9d6w, jakimi brnnią si~ i zwalcza
później powstać nauki o pochodzrnin torfowom ją obie te t<'Orye. Zresztą tC'mat, który zaniicrzam 
w<:g la kamiennego. tutaj poruszyć, stoi nieco na uboczu walki, jak-

Pomimo niozaprzoczenie wielkiego znaczenia 
1 

kolwick wpływy µojt~<'.: j<'dnej i drugiej szkoły wy
praca Lnuu. nie zwróciła na siebie uwagi, jakby oisn~ly lu takie swoje pit;tno. 
należało oczekiwać. Znaczenie badań mikroskopo- Jak zaznaczyłem na początku , studya L1:-.:K.\ 1 

wych dla zagadnienia powstania węgla podniosły GibJBEru\, GoPPEHTA i in nych stwierd:i: iły pochodzo
dopioro późniejsze badania, zwlaszcza '.las podsta- nic roślinno węgla kamil'nMgo. Znano były jod
wowo i systematyczne stu<lya GibrsEr,A w roku nak oddawna fakty, kt6rc trudno było pogodzie: z 
188-t. zasadą jednakowego zawsze maleryału pocz<\tko-

Pochodzenic ro<linne węgla kamiennego srało wego. Tutaj praktyka wyprzodzila troryt:. ~a.i
się w nauce faktem niezaprzeczonym. Dyskusya przód w Anglii, gdzie nżyeio węgla kamiennego 
torzyła się już tylko dokola związanego ;i; nim bez- jest n ajstarszej daty, a później w innych krajach 
pośrednio innego zagadnienia. Chodziło o roz·wi<\- Europy zachodniej poznano rozmaite gatunki w1~
zanio pytania, w jaki sposób mogły ni0gdyś na- gli, kt6rym nadano sp0cyaliw nazw.'' cz,rto zależ
gromadziG się w pewnyrh obszarach powiorzclmi nie od własności fizycznych i chemiczn~'ch, czyto 
ziemi olbrzym.ie mas.v mater.valu roślinnego, '.l któ- od miejscowości. PowstaJy wi~c znane dz i ś po
rego powstał węgiel. wszC'chnie odmiany węgli tlnstych, chndych. gazo-

\Yszystkie pomysły grupowały Hit~ i grnpnj<\ wych , kannclów (Cannol-coal), boghedów (BoglH'tHl), 
si1~ do dnia dzisiPjszcgo dokoła dwóch troryi . .Jod- łupkllw paL1yrh i L cl. 
11a z nich. nazwijmy ją francuską, głosi, że ów Xasnwalo się pytanie, Pzcmn zawclziP.C''.laC: na
początkow.r materyal rośli1m~· został zni<'siony do loży t<: różnor6dnośfo. Czy wytworzyly j <\ tylko 
zatok morskich czy jezior przez wody plym1co. 1 odmienne warunki zcwrn:trznc, a więc odpowiednia 
Tutaj, ukryty od doSLl~pu powietrza, ulega] szerc- , przykeywa, nieprzepuszc~mlna dla gmr.ów, wywolu
gowi przeks'.ltał coii chemicznych, prowadzącemu I jąea ich kondensacyt? wewn'\trr. skał)· węglowpj i 
do ostatniego ogni wa w lańcuchu przc•o1Jraże1'i., do zmieniaj<\Ca tein jej własnośc:i; czy o<legraly tn 
'''ęgla kamie1rncgo. 1 wybitm\ rolt; zjawiska lPktonieztw, sprowa(haj<1t· 

\V tem ujęciu zagadnienie powstawania wę- wysokie ciśnienie i podnosz<\C temperatnn~ śJ"oclo
gla kamiennego przedstawia się tak, że roślin:·, z I wiska? Czy wreszcie gcne'.ly istnienia rozmaitych 
ktc>rych powstał węgiel, rozwijały się nic w miej- o<lmian węgla nie należało szukaG glębioj, w rna
scu clzisiejsz<'go '.lloża, w:i:glęclnie owego prastarego ' toryale pierwotnym, r. któl'ogo powstał:> Imwmi 
jeziora czy zatoki, ale zdala od niego. Stąd na- slo-wy, czy różnico, jakie dziś znamy wśród wt~gli , 
zwa toj teoryi pochodzenia allochtonicwogo wę- a przynajmniej najjaskrawsze, nic zależą od od-
gla. mienncgo sk~adu początkowej masy rośliunej:> 

vV przeciwstawieniu do niej stoi idea pocho- Już (hiMBEr, w roku 188:3 \\'vraźnie zaznacza, 
dzrnia autochtonicznego. Za punkt wyjścia przyj- 1 że rozmaitość gatunk<Jw węgla ~aloży w piorw
mu,ie ona Lodowisko. Jak wiemy, torfowisko po- szym lcltopniu od rozmaito<lci materyałn pi<'rwot
Wbtajc w miejscach nizkich, mokr~·eh, . umożliwia- nego . 
jących rozwój specyalno.i roślinności torfowej. Ro- Zbadanie tego zagad11ic'1ua podjęli w ostatni('h 
śliny torfowe nie rozkładają się zupełnie po śmier- czasach dwaj bada('Z<' fnrneusc~· pp. B. l{J.~~xur,T i 
ci, jak to dzieje si(~ normalnie, lecz d:i:ięki spocyal- E. C. BERT1u~u, a wyniki, do jakich doszli, przy
nyrn warunkom środowiska ulegają proresom t. I noszą nowy blask tak zaslnżoncj dla nauki szkole 
zw. nawęglania (Inkohluug), które powodują stałe franwskiej. 
wzbogacanie się masy torfowej w zawartości Wybór paell na grupę w~gli, objętyc:h dzit:ki 
pierwiastku węgla kosztem innych pierwotnych pewnym wspólnym im cechom nazwą boghedów 
składników rośliny. vVedług zwolennik6w teoryi oraz na spokrewnione z nimi podobnemi wlasnoś
torfowej, przemiany to idą dalej, ukryte dla nas ciami fizycznemi i ch cmicznorni. Pierwsze próby 
pod powierzchnią, ziemi, pro,Yadząc w wyniku do I czynione były na boghedzie z Autun we Francyi 
węgla kamiennego. I środkowej i stał się on klasycznym przykladem <lla 

Torf jest przeto pierwszem statlyum tych wszystkich innych węgli tego gatunku. 
przemian, których krosem jost antracyt. V\T po- Boghed·:·:) z Au tun według pp. BERTRA NT>A i Jh~-
jęcin tooryi totfowoj matoryał roślinny, który dal ' 
poc·zątek węglom kamiennym, rósl i rozwijał się 
w tem samem m iejscu, w kt6rem wyste.puje dzi-

*) Na.:twa -boghed" (boghea<l po nngiel~ku) pochodzi od miej
•«owo~ci noghead w Szkoeyi. 
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K.\CI,TA, jest skal<\ czarna, lub ciemno-brunatną, ma
tową 7. lekkim zapachem bitumiczny111. Jest on ela
styczny, twardy. trndny do złam ania \\' kierunku pro
stopadlym do uwarstwienia , o przelomie mu zlo
wym. Wzcl luż uwarstwienia lamie się łatw iej. Gę
i:;tość jcgo wa ha si ę między 1,30 a l ,H zależnie od 
i l o~c i domieszek m inrralnych. Analiza chemiczna 
najc·zysts7.y('h ok azó"'' dała wyniki następując·e: 

wanc zostały Pila bibractensis. O bok nich do ciał 
ż6łtych należą inne organizmy ni ższe oraz ziarna 
pylków kozdait6w, a więc roś l in wyższyeb. Wo
bec Pili bibractensis odegrywają w::;zystkie one wszak
że bardzo podrzędną. rolę. O znaczeniu tej ostat
n iej d la boghedu z Autun mogą dać pojęeie na
stępujące obliczenia pp. l:h~RTRANJ)A i R.1<;NA"CLTA: 

w I mm3 naliczono 250 plech Pil i. 8tanowi to 
' 0 ,7.55 calej masy skaly. 

IM nt. lotn e! l'opiół I 0 01 
U/ O 0/o O I 

Ciala żólte oraz spotykane tu i ówdzie łuski 
H •:. o+NO/o I ryb, bakterye i koprolity pogrążone są we wspom.-

n ianej bezkształtnej substancyi podstawowej. ~a 
nią przypada pozostało 0 ,24:5 części skaly. 

Okazy z ~ I argc1me I H5 ,60 J 34,40 / 

• 'l'h C' łots . . - ., - - 26 n - I / :>, /;) ) 1Lt> 
80 LO I O 

Wśród ciał mineralnych (piryt , kalcyt, krze
mionka) dają się wyróżnić dwie grupy. Jedne z 
nich powstały po osadzeniu i:;ię boghedu przez póź
niejszą infiltracyę i , jako takie, obco S<\ piorwot-

1 m3 bo~he<lu z Autun daje przy suchej de nej masie: drugie przeciwnir, związane Scl z hog
"tyla('_Yi .fhP ;>OO metrów sześciennych gazu , wy h edcm ab origine. Oo nich nal<'żą np. kryształki 
kazując· t<'m zdolność oświctlająeą d·wa razy więk kalcytu, tkwiące wewnątrz nienarnszonych komó
~"'\ od zwyc·za.inego węgla kamiennego. Ta cecha rek glonów. Zjawisko to byłoby niemożliwcm, gcly by 
C"zyni z<·1'i wytw<lr banho cenny dla przemysłu ga- krystalizacya kalc.vtn pochodzila z c•za;;n późni ej
zo\\·rgo, pomimo wielkiej zawartości popiciu. (Ilość szego, kiedy skala już sic; wytworzyła. Wó,wzas 
popioł n dochccizi w pa1tyach mniej czystych bowiem nrnsialyby tr kryształki nadwrr1:żyć ~cian-
do -18°0). k i komón'k. 

W po!:lzukiwaniach swych badacze franeuscy Zupełnie analogiczny obraz daje tak zwane 
post~powali dwirma drogami. Dla pobieżnego zo- „Kerosone sbale'" z .Am1tralii polndniowej. R6żni
l")'enlowania s i1~ w budowie wewnętrznej badanej ca między niem a boghoclc111 z Antu11 polega na 
skały 10:-:cic•rali ją, 11a drobny proszek i w takim tern tylko, że glon Pila wystcaHljC' w liezbic ogrn
sta11ir oglądali pod mikroskopom. Dla celów szcze- niczonej. Zastępuje go inn_,., o odmiennej bndo
~<>l owszych a mianowici<', gdy chodzilo o dokład- wie i odmionnem ugrupowallju kom<lrck w ple-
11<· poznauiP form i ulożenie składników skały, wza- chach, kt6ry badacze franc1rney nazwali Roinse ltia 
.iernnego ich stosunku jakościowego i ilościowego, anstralis. Inne skladniki są analogirzne. 
używali cirnkieh blaszek, wyciętych w rozmaitych I Podobną budowę wewnętrzną ma także t. 
kierunkach skały. l oto okazało sit;, źo obraz, ja- zw. ~torbanit~ ze Szkocyi, boghed z tegoż kraju i 
ki clawał pod mikroskopem boghed z Autun, róż- wogóle wszy tkic skaly węglowe, objęte dz i1~ki 
ni !:li<: zasadniczo od tego, jaki widział LINK i jego • wspólnym własnościom fiz.;cznym i chemicznym 
na!:ltc:pey. KiPdy bowiem tam, a więc w węgl<tch nazwą. boghedów. 
kamiennych, powiedzmy zwyczajnyeh, zasadniezą Studya pp. RENAULTA i B~'RTRANDA, wyniki 
trcśf. stanowiły tkanki roślin wyższych , to tutaj, w kt6rych podaliśmy w treszczcniu. cloprowadzają do 
hoghedzie, Rpotykaly się one bardzo rzadko. Co wniosków, posiadających wielkie znaczenie teore
wi'":ecj, W)T<lżniały się one wybitnie wśród otaczają- tyezne. Oto wśród skał, zwanych węglami ka
c·(•.i maRy matowej swym silnym połyskiem. miennymi, istni eje odmiana o pochodzeniu im1em, 

Przyjr7.yjmy się teraz bliżej obrazom, opisanym niż pozostałe. Kiedy większość wi:gli kamiennych 
prze?. pp. R !!:KA1ir/r A i B1mTRA1''T>A . powstanie swe zawdzięcza nagro mad7.cniu się w 

Pod mikroskopem boghed z Autun pozwala pewn.vch miejscach ziemi i nastc:pni o przeksztalco
\\',v różn i ć trzy części składowe, a mianowicie: J) 1ti11 roślin lądowycb , o orgauizacyi wyższej , to pew
~l' iała żciłte" (corps jaunes), 2) bezkształtną. masę na grupa wśród nich powstała z rośl in wodnych o 
bnmatną, nazwaną przez au torów „substancyą pod- organizacyi bard7.o ni?.kiej. Jest to różnica zasadni
i:;tawową" (matitire fondamentale) i 3) ciała m:ineral- cza i, jak zobaczymy następnie, ona to wlaśnie jest 
lle (piryt, kalcyt, krzemionka). przyczync1 odmiennych cech fizycznych i chemicz-

Tlościowo najobfitszemi a zarazem najciokaw- n)·ch boghedów. 
$Zemi są ciala ż6łta. Są to prze-ważnie glony o or- Z chwilą odkrycia matoryału genetycznego 
ganizacyi nizkioj, przypominają.cep ewne współczes- następowało , jako kon ekwencya, drugie pytanie. 
ne niższe glony. W lepiej zachowanych partyach Jak należało sobie tłumaczyć nagromadzenie się 
boghedu można było doskonale observ.-ować budo- , tak wielkich mas glonów i gdzie wśród zjawisk 
wę komórkową. tych roślin, jądra w komórkach, współczesnych trzeba było szukać analogicznych 
rozmaite stadya podziału i t. d. ; glony te naz- fenomenów? 
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,\.nalogię tą znajdują badacze francusry w I Ciekawym bardzo jest fakt, że k iedy owe 
zna nem w::>zystkim zjawiHku _zakwitu \\·ótl ~ W wody hunnrnowe !<potkaj;~ na swc>j drodze woc11:, 
cieple dni letnie obserwować można, jak w zacisz- zawicrająrą pewno solo mineralno, np. m~glan wap
nych mi<'jscach jezior C'zy sta"·ów woda stajo się niowy, wówczas nast(:pujP stn\eenic kwas6w hu
męt11 <\, zic>Jona\\ą. ~1ówi111y, że \YOda kwitnie. %ja- muHow.\·ch. Opadaj;~c· na clno, tworz<\ onc> tam 
wisko polPga na t<'m, iż prz~· ciepl<' i spokoju wód masę galaretowate\, calkowiC'ie organicznego pocho
rozwijaj <\ się w 11ich niezlit·zone ilo~ci glonów. Dla dz<'nia. Z nią razem mieszają się ciala ro~Jimw i 
nieuzhrojo1wgo oka !-i<\ to drobniutkie męty, za wie•- zwierzęce, które. albo samo uprzednio opadly rn1 
szo110 w wodzie, alo kropla tej wody, wzi1:ta pod dno, albo te:i: zostal_,. porwano strącauemi hnrnina
mikroskop, odsłania przed z<lumionemi oc·zami mi. Poza tem, osadzen i<> si1: na <lnic• gnlarP1y lrn
przehogaly świat, maluchnych istot. Jak tlziPjP Hi!-) nmsowPj mo:i:e nast<wi<- także w l'r.asi<' wyHy('l111-
dziś, tak Kamo clr.ialo sią w ubiegłych czaKach <lzic•jilw ni a środowisk wodnych, a to z powodu Z\\' i<:kszl'
ziemi. Podobnie jak w nasz.Ych stawach lnb j<•zio- j nia sic; koucentracyi i roztworn. 
rach~ tak i w jeziorach karl>ołiskich i 1><•rmskiC"h Tak samo dzialo si(: i ongi w j<'r.iorach i 
rozwijał.\· sif: masy Pili lnh R oinschii. To hnj11<' bagnach karboii:;kich i pPrnhiki<"h. Opadaj<\ea na 
ich ży<'i<' mogło jNlnak istnieć: tak długo jak clłn- dno galareta humusowa porywala z sob<\ gli11y, 
go istniał ::;pokój. KiPdy nadszedł s ilny wiatr i uno::;zą<'<' si(: w wodzi<' pyłki konlait<lw. i t. p., 
sfalował wody, w<>wczaH glony spadały na d110 i I W,\ hn1rzaj<\C sul>stanc-.n: orga11i1·Z11•\. kt<ira z l1i11-
tam albo g-in1:l.v, al ho. c·zP..'.;cio'Yo ocalałe. prowaclr.i- gi0m <"rnsn. ulP~aj•\<' pro1·pso111 skałot w<ln·zy111 . 
ly skromny żyw9t, 11i<'po<lol>n.\· do poprzedniPgo stwardn iała na boghc·d.\·· 
rozkwit n. 'l'nrnlo to tak cllngo, aż nadpjśc·i<' sprz_,._ Do takicgo jeziora dostmrnł s i t~ od C'Zi.lsu do 
jająC'yC'h warn11k1)\\' umożliwiło im nowy hu.in.' roz- czasu ułamek roślin,\· h1dowc·j o organizac·yi ' ''z
"·t'ij. Zjawiska t<' powtarzaly si1~ bardzo t•zt;sto a sz<'j. lli:i: glon~· miej:;c·owe. l oto (pn przyh_,·sz. tra
wy11ikiP111 i<'h było i-;talP nagromadzanie osadn or- frm zahł·\kan~· do ohcego mu środowiska, j1•st 11m 
ga11ic·z11q.{o, materyału dla przysżlego hoglwdn. Brak oh<'ym i w skale dojrzalej \\'_rróż11ia sit; ou w 'nid 
·wśnid bogll<'cln il6w i piaskowc1)w świacl<'zy, iż otoezC'nia swym silnym polyski<'m. znświadc:z.1j ~<· 
środowisko wodne, w kt6rem rozwijał sit~ świat h'm swą odrębność: i olwo~(. 
glo1H)w, by 1o r.amlrni(:te'" HpokojnP, lwz dopl_vwów J0żcli w hog;hrclal'h snhstan!'ya podshl\\ ,)\1a 
rzeez11y1· ll , a lho c·o najwyżej o <loplywaC'h bardzo stanowi 0,2..J.;) ez11ś(·i C"ałkowit1•j rnns,\' skahH·j. to 
malyc·l1. znam.'' pokrewne skaly, w kt<>1yc·h wy:;n\va Hi< ona 

Ohrar. , jaki rysnj<\ JH'zNl 1iai-;z1·111i oc·zami ba- na pic•rwszy plan , pozostawiaj:\t' wodorostom i in
daezc· franc·nsC'y, npiększa s i~ olwcJJoś<'i<1 w okolic·.r nyrn i-;]dadnikom roślinnym miPjHl'<' dalsz<'. Hkrom
las6w koulaitowy<'h. Podmuch wiatru niesi1• z nfrh 11iC'jHZ<'. Poznanie tych skal za\\·clzi1.t"zaii1y tyl1•
pylki i grzPhic• w wodacb jezior sąsi0clni l'h, tak kro(- już cy~owanemu ha1lac·zowi p. E. ( '. B1mT
jak clziś c·zyni to z pyłkami sosPn, roznoszonymi n~xnowr. \\' przeciwiP1lstwil' do m:gli gl<111ow~·c·h 
na ogromni p rz0strzenie. Przetrwaly onP na tych (hoghcdciw) nazywa je hnmnsowymi. (charhonH lm
starych dnat"li j<'ziorn)'C'h ty::>i(\colecia. i z:whO\\ aly miq lH'H). Prz0<lstawici<>lami ich s;r pc•rmo-karh0!'1-
si1: do dnia dzisi<'jszcgo. ski ~ oil-slrnl<'" w Broxl>nrn w Hzkoc·yi. lnpki trzP-

Pozostajc clo wytłumaczenia powstanie ,.suh- ciorz1;dowe w Boi::. a'.\sson w Alpach nizkich i 
stancyi podstawowej." Jak dowodzi j <'j sklacl cho- lupki krC'clowe w Ceara w Hraz.\·lii. 
micZJJy, należy ona clo grupy z-v,·i<l,zk6w stosu nk:o- \\'t-;gk te poeho<lz<\ z trzp('h forrna<"yi geolo
wo malo poznanycb , zwanych cialami humusowe- giC'Zllyeh, zroznmialom jest 1n·z1•to, żP n•szlki orga
mi. Powstają one z gnij<\Cej mater_vi roślinnej w nizmciw, jaki<' zawi0raj<\, H<\ odn1ipn11c•. /'.:ai-;adnic·za 
środowisku, uniemożliwiającom zn1)('lny jej rozkład, budowa jest jednak r.awsze jNliiakowa: podstawę 
np. pod powiorzc·hnią wody lub wogólc w mi0j- stanowi „substancya podstawowa," owa początko
seowościaC' h o malcm dostępie p owietrza i światła. wo galarc•towata m asa h umnsowa, ona też jest na 
Częś6 ich r ozpuszcza się w wodzie, zabarwiając ją, pierwszem miejscu pod względPm i l ośc iowym . \\' 
n a hrnn atno. substancyi podstawowej spotykają s iQ glony, hak-

Taką brun atną, wodę możemy obserwować w terye, ziarna pyłków i zarodn iki rośl inne, b l ysz<'zą
stawach torfowych , w rozmaitych bagnach i mo- co fragmen ty roślin wyższyeh , łuski 1y h , skorupki 
czarach , zawierających wiele gnijącego materyału malżoraczków, ślimaków i t. p. 
rollinnPgo. Gdy jednak u nas zjawiska te są, sto- Wśród trzeeh podan ych wyżej węgli hu
sunkowo rzadkie, gdy nasze rzeki i jezio ra posia- musowych zachodzą jednak pewne różnico, cloty
dają wodę czyst<l,, to w trefach podzwrotnikowych , CZ!:\-Ce nic ty lko jako ~ciowcgo lecz również ilo.~cio
gdzie gnicie roślin od bywa się bardzo szybko i wego stosunku wchodzących w ich skład szczątk<>w 
dzi~ki l>ogac;twu flor y n a olbrzymią, skalę, ·wody isto t uorgani.zowan!·ch . 
brunatno są zjawiskiem powszedniem . Odda wna Łupki z Bois d 'A son ą n ajbogat ze w glo-
slynno są „czarne wody~ Am azonki lub Orinoko. n y, zbliżając się tern d o bogh edów; natomia t lup· 
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• 
ki z Ccara, dzięki obfitości małżoraczk6w, dowo- dali b adacze fran cuscy. 
dzą, że w tworzeniu się substan cyi pierwotnej obok Znajdujemy ją istotnie, a glosicielem jej j est 
roślin braly również udział czasem i zwi erzęta. niedawno zm arly paleobotanik i geolog b crli1'1ski 

P. BBR1'HAND nazwał te skały węglami , czy prof. H. PoTO;\'J}:. 
jednak jest to i;:luszne. T ylko bowiem Jupki z Prof. Po'l'ONr}; był gorącym xwolcnnikiem 
Ceara posiadają istotną wartość handlowq, zawie- teoryi autoch toniczn ego pochodzenia węgla ka
rając LS,25% domieszek mineralnych , zwi ązanych miennego i ze śmiercią jego, być może, u bywa naj
gen etycznie ze skałą węglową; natomiast łupki ze silniejsza jej p odpora. ~'plyw tej idei zaznacza 
Szk ocyi (,.brown oil -shale~) i z Bois d 'Asson za- się niesłychanie wybitnie również w pojmowanin 
wi0rają tak znaczną domieszkę ciał mineralnych, zjawisk , opisan ych powyżej. 
iż do użytku praktycznego nie nadają się zupełnie. Powstanie boghedów widzi PoTONfl~ w pew
Wedlng geologa francuskiego te domieszki nic są 

1 
nych specyalnego typu jeziorach niżu poli:;ko-nic

jcdnak charaktery tyczną części~\ składową. J est I mieckiego, podobnie jak w torfowiskach, rozsia
ni<\ n atomiast owa substancya podstawowa, we nych w tych krajach, widz iał p ierwsze okresy two
wszystkfrh jednakowa, jakkolwiek nic występują- rzenia si ę węgla. 
C'a zawsze w tym sam ym stosnHku ilościowym ; Każdy, kto zwiedza! pól nocną Polskę lub Lit-
ona też. nadaje im cechy genetyczne. wę, mógł zaobsen.vo>rnć nrnle jeziorka, porosłe 

"\\' praktyce pojęcie węgl i hu musowych (BRR- dokoła· trzciną oraz s itowiem i otoczone zazwy
TRA:\"ll.\) łączy si ę z pojęciem łnpków bitumicz- czaj torfowiskiem . Są to resztki dawnych wicl
n~·<'h. ki ch jezior, zamulonych i zarosl.vch z biegiem lat. 

Posiadają one wielk~\ wartość teorelyczm\. Do- Z dawnego obszaru zostala zaletl wie mal a cząstka 
wo<lzą bowiem, że węgle mogly tworzyć się nic i t ę cz0ka w przyszłości ten sam loi:;. .Jeziora ta
tylko lwzpośreclnio z nagromadzonego materyalu kie posiadają zazwyczaj.dno muliste,''" które wio
rośli.Jmego, leez rówi.i eż na drodze chemicznej przez slo wch odzi glęboko bez oporu, niebezpieczne dla 
strącan ie' rozpmm::zonyeh w wodzie . związków hu- czlowicka, gdy do niego dostanie się . Zwykle po
muso.,.vych. Ostatnie zjawisko mogło mieć rozma- kryte jest ono wspanialym kobiercC'm niżiszych 
itc przyczyny: Opadanie zwi<\zków humusowych roślin wodnych, przeważnie ramienic, i tylko w 
nast<:powało albo z powodu wyparowywania wo- pewnych miejscach odsłania zdradliwą SW<\ po
dy, alho przez wprowadzen ie do danego środowis- wicrzclmię . 
ka soli mineralnych. \Yeżmy nieco t0go szlamu i przyjrzyjmy mu 

Badania pp. B. lh:xArL~'A i E. C. Bf;HTHANHA się pod mikroskopem. Obraz niezwykle intcrcsu
ot ·wierają nowe pole dla pracy nad pochodzeniem jący, gdyż nie zobaczymy prawic \vcale piasku i 
węgla kamiennego. Dawne mniemania, że wszyst- wogóle bardzo mało materyi mincralnyc·h. Calko
kie węgle powstaly na jcd1wj drodze, należą do wita ma8a S<\ to r0sztki organizmów, przytem or
przeszłośri. Postawione na początku tego artyku- ganizm6w wodn~'eh . Obok szczątków roślin, żyją
łu pytanie, czy rozmaite odmiany węgla karn icn - cych przy brzegu , znajdziemy tam niewidzialny 
nego nie zależą jnż od pierwszych chwil skladania świat istot mikroskopowych, żyjących zazwyczaj 
matcryalu surowego, okazuje się zupełnie słusz- swobodnie wśr6d wód i po śn"!ierci opadających 
nem. Stwierdzonem to zostalo dla boghedów i na dno. Zobaczymy zmarłe gliny i okrzemki, a 
węgl i pokrewnych . wśr6d nich od czasu do czasu skorupki małżoracz-

Ba<lania systematyczne n ad budową rnikros- ków, ziarnk a pyłków sosny i t. p . Obraz ten do 
kopoi;vą węgli ka miennych są dopiero na początku złudzenia przypomina opisane powyżej obrazy mi
swcgo rozwoju i dlatego niepodobna jeszcze seba- krosko.i?owe boghedu. Oczywiście nie spotkamy tu 
rakteryzować wszystkich odmian węgli na podsta- ani P ili bibractcnsis ani Rcinschii auistralis, ani 
wie genetycznej . N"ależy to do przyszłych dni pyJków kordaitów. Z roz...,rnjem ziemi zmienia się 
dziejów nauki . I świat żyjący. Miejsce davmych istot zajęly nowe, 

Fakty, odkryte czyto przez poszczególnych ale p od względem jakościowym m amy obraz jed
badaczy, czy jako dorobek zbiorowy, pozostaj ą, nakowy. I tu i tam świat mikroskopowy, żyjący 
zaws~e faktam~, wzb~gacaj ąc 1~1 ateiya l d~wodowy I w wod~ic, ~ t~ i t am sz~zątki z_wicrząt wy~szych z 
11auki. InaczeJ ma się rzecz, JCżeh chodzi o wy- otoczem a m eliczne; pyłki korda1t6w zastąpily pył-
ciągnięcie wniosk ów i stworzenie pewnej myśli, ki sosen. . 
łączącej zaob serwowane zjawiska w harmonijną Zrozumiałem jest przeto, że prof. PoTOND~ 
całość. Tutaj otwiera się droga dla indywidual- analogizuje oba zjawiska. Dla niego boghed nie 
ności b adacza, tutaj występuje wybitnie wpływ powstał tą drogą, jaką zakreślili mu pp. B. RE
otoczenia i środowiska, w jakiem pracował i obco- NAULT i E. C. Bertrand, lecz zrodził się z takiego 
wał autor. Dlatego wł'aśnie należy zapytać się, samego szlamu, jaki mamy dziś w jeziorkach niżo
czy nie znajdzie się inna droga do wytłumaczenia wych. 
powstania bogh edów, inna teorya niż ta, którą P oznajmy własności tego szlamu organiczne-
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„ 
go i . porównajmy je z wlasnośc;iami boghedów. Po-1 przy tym procesie wiele suhst.ancyi smołowych, 
dobni.e jak boghed z Autun , nie posiada on więk- znowu podobnie jak boghed. 
szych wtrącei1 l:lkał mineralnych. Ciała minerał- Szlam jeziorny nazwał prof. P0Tox1.E saµrope
ne, które w nim znajdują się, są albo przyniesione lem (od grec. saprós zn. zgniły, gnijący i pelos rn. 
przez wiatr z okolicy, albo też są wytworem życia szlam). Z biegiem czasu pod pokry w<Ji osad<lw 
roślin lub zwierząt. Wiemy bowiem, że pewne ga- młodszych sapropel twardnieje, przekształca się w 
tunki ramienic umacniają swe ciało przez osadza- saprokol (greckie kolia zn. klej), masę galaretowatą. 
nic w niem soli wapniowych lub krze1nionki; zna- Xiekiedy nawet trzeciorzędowe sapropelity zacho
my wszyscy zwierzęta. budujące z węglanu wap- wują t<~ galaretowatość, jakkolwiek normalnie s~ 
niowego ochrony dla ciała, jak mięczaki lub mał- bardzo tw~rde. Ostatnia cecha jest t_vpo ·wą zwłasz
żoraczki. Po śmierci takiego zwierzęcia lub rośli- cza dla sapropelitów karbońl:lkich, które PoTo:--:r~~ 
ny osadzone w niem sole nicorganic;znc wchodzą obejmuje wspólną nazwą sapantrakonów (od saprod 
do $kładu sżlamu. , i anthrax po grecku zn. węgiel), do których włi-

Jcżeli ten szlam wysuszymy, to otrzyrnamy · cza boghedy, kannele, torbanity i podobne im in
substancyę ogromnie twardą, któr<Ji rozbić można ne węgle. Wszy:;tkie one nif'zalcżnie od wicku gr'
dopicro bardzo silncm ud<'rzenicm młotka, przy- ologicznego charakteryzują się obok matowoś<'i, 
czem przełom przy pęknięciu będzie muszlowy, lekkości i tylko co wspomnianej twardości. wielką 
podobnie jak u boghedu. zawartością gazów. Wskazuje to załąr;.:one poni-

Pod względem ch<'rnicznym szlam nasz zbli- żcj zestawienie sapropelitów z t. zw. węglami hn
ża się ogromnie do boghedu. Charakteryzuje go musowymi (w znaczeniu PoTONIJ~Go nie R JojH'rR.rn 

wielka ilość gazów, otrzymywanych przy suchej DAY°} 
dcstylacyi, a zwł aszcza wo~oru; poza tem daje on 

Czwartorzęd 

Trzeciorzęd 

\\·i~k gcologi<•zn~· 

Okres Mezozoiczny 

Paleozoiczny 

C•.o 

50-57 
6-
~ 

69,5 --76 

75 - 83 

Sapropelity 

• 
H•u 

6- 7 
8,5 - 9 
8,5- r2 

7,5- ro 

Humit_,. 

fI (' 0' '• H0 'o Il c 
C- 100 (' J(~l 

Il 
J2 50-6o 5-6 LO 

13 6o-75 ' 4-6 7.5 

14 75- 87 4-5 5,5 
Il 80-95 1,5-6 ~ 

Zrozumiałem jest, żf' ilość domieszek mine- przedewszystkiem organizmy niższe, wodne, posiada
ralnych jest zmienną. Bardzo często jest ona tak jące wiele związków tłuszczowych, c;zego nie mają 
znaczną, że wysuwa się na pi.E'rwszy plan, pozosta- rośliny lądowe, ten pierwotny materyał humitów. 
wiając materyi sapropelowej miejsce drugorz~dne Sapropelity mają dla nas tę warLość jeszcz<', 
lub podrzędne. że dzięki wielkiej zawartości węglowodorów zbliża-

Prz_,. znahnej zawartości tyC'h części mineral- ją się do ropy, która częściowo prz)rnajmnioj rów
nych otrzymujemy ily sapropelov,-e, prowadzące w nież pow:;ta ła z istot niższych, mianowicie okrze
stanie dojrzałym, to znaczy skamieniałym , do łup- , mek. \TIT ten sposób dzięki sapropelitom mieliby.'.i
ków palnych. Przy większej zawartości ilu skała ' my przejście od węgli do olcpu skalnego. 
ut~or~ona wystąpi , ja~o łupek bitmn~czny, wy- Podałem dwie teorye. .\Iimowoli rodzi s i1~ 
dzielaJący przy uderzenm lu? !łagrzaru_u chara- pytanie, która z nich prawdziwa i która i stotnie 
kterystyczny z_apach od wydzielaJ'.l:C)_'Ch się. węglo- przedstawia warunki, stojąco najbliżej warunkom 
w~d~rów. O ile v.:ś~·ód substancyi me?rgamczn:ych tworzenia się boghedów. Dla nas, znających sto
zaJnne. główne i~eJ~Cc węglan wapmowy, co Jest sunki na niżu, wychowanych często \.Vśr6d krajo
pospolitem np. _w Jez10rach ~u:valszczyzn1,, w<jw- brazu jezior sapropelowych, niezwykle nęcącą jest 
cz~s skała doJI'zala ·wystąpi Jako wapien bitu- teorya PoTONIEGO. Posiada też ona niewątpliwie 
m1czny. . . . . . . wiele cech prawdopodobieńsLwa. Być może jed-

H.ó~ru ca_ '." skł~dzie_ chemiczn:ym ponn~dzy nak, że obie dadzą się używać jedna obok drugiej. 
sapro pch_tami ~ humitami (w z1~aczem1:1 PoTO~'TEG~), Jest to fakt, spotykany często w na ucc. 
zaznaczaJąca SlQ prz~dawszystkiem większą ilością I *) Potonie dzieli w1:glo co do pochodz<'nia na. sapropelity ; 
węglowodorów W pierwszych, ma źródJ.O W mate- humity (w. humusowe). Materyalem pierwot.nym pierwszych jest sa-

l · t W kl d l h d propel, d rugich humus, pod którym r ozwme substancy<: przeksztnł-rya e p1erwo nym. s a saprope u WC o zą I coną (nadgmb\) roślin lądowych, a wi()C humus lns6w, torf. i t. p. 
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Badacz zasugcstyonowany otoczeniem i świa- ! zarodniki. 1\Jamy tu przyklacl wielkiej jednostaj
tem zj_awisk, jakie zaehoclzą cl.okola 1~cgo, ic~zie w I ności wa1y1;ik6w, w~ró~l , . których powsta:ly _pokłady 
tym kienmku, który one mu wskarnJą. \V mnym j węglowe 1 JednostaJnosr1 rnateryalu , z ]akwgo wę
kraju, '"~ród odmiennej przyrody, 1wtura1ista, zaj- gicl składa się. 
muje:1cy się tym samym tematem , pójclzie znowu 2) Różnica w budowie mikroskopowej węgla 
drogą, jaką mu wskaże otoczenie, a p011i cważ jest dąbrowskiego zależy nie od wieku pok.Jad.ów, lecz 
ono inne, przeto i myśl popclrn.ic '" odmiC'nnym od własności fizycznych węgl a. Wszy -tkie zbadane 
kiernnku. próby podzieli ć można na podstawie cech ze-

Zani m skończymy szkic mmeJszy, musimy : wnętrznych na + gatunki: a) węgi el kamienny ma
poświęcić n ieco rn"i~jsca studyon: mikroskop~wym 

1 
towy z przcl~mcm muszlo:~):m; b) slabo-blyszcząc:·, 

nad węglem zagłębia D}\browskicgo. Zawdzięcza- który stanowt formę prze] c1o'n~ od matowego do 
my je p. ST. KARCZEWSJUE>tc 1) i żałować tylko na- e) silnie błyszczącego, podobucgo do antracytu 
leży, że autor, poznawszy trudną i zlożoną metodę popękanego, z blaszkami pirytu, ułożonymi piono
t ych badali, nie poprowadzil ich dalej. Wyniki wo do uwarstwienia; d) węgiel włóknisty, zbliżony 
takiego opracowania węgl a kamiennego posiadały- do drzewnego, smolący; występuje on w postaci prze
hy nie tylko wielką wartość teoretyczno-nauko- rostu pomiędzy poprzednimi gatunkami. Stuclya 
wą, ale mogłyby mieć również znaczenie prak- mikroskopowe dowodzą, że w tworzeniu się ·węgla 
tyczne. naj·większy udzial mial;v zarodniki, tkanki zaś bar-

Baclania p. KARCZEWSKJJWO objęl_r węgiel pra- dzo nieznaczny. Pod tym '>vzględem zbliża się on 
wie wszystkich poziomów gcologicZllych z zagłę- do węgla kannelskiego. \V typowym blyszczącym 
bia Dąbrowskiego ; mamy więc próbki węgla z przeC'iwnie przeważają tkanki , zarodniki ust<~pują 
warstw podredrnowskich , rcdenu i nadrcdenow- na plan drugi , lub też jedne i drugie znajdują się 
skich . Autor poląc-z:·l w swych pra<·ach metodę w jednakowym sto. unku ilościowym . "'ęgiel t>Jabo
p. B. HENAvLTA z m0todą Scm; r,TZEGO, ulepszoną błyszczący pod względem budowy zajmuje stanowi
nastt:pnie przez G 0?-lBELA. Polega ona na tak zwanej sko przejściowe od matowego do silnie błyszczące
poprzedniej rnaceracyi węgla. Szlif, zrobiony w go. Wreszcie węgiel wl6knisty składa się tylko z 
węglu. lub węgiel, zmielon,,· na drobny proszek, tkanek naczyniowych. 
przedstawia pod mikroskopem masę czarną lub 3) ~ajl epiej zachowały się szczątki roślinne 
brunatJJą, wśród której widać szczątki tkanek ro- w tych wypadkach, kiedy cieniutkie warstewki wę
ślinnych, zarodniki i t. p. 7, powodu jednak obe- gla (1 :3 mm) przegradzają gęsto żylki kalcytu w 
c·ności ciemnej masy okalającej obraz jest bardzo kierunku uwarstwienia lub pionowo do niego. Spra
t rudny do badania. Dla usunięcia jej badaną wia to wrażenie, jak gdyby rozkład szczątków ro
próbkę podclaje się działaniu jakiegoś związku sil- śl.innych był wstrzymany na wczesnem stadyum, 
nie utleniającego. Scm:;LTZE, który po raz pierwszy przez oslonięcie masy organicznej powloką mine
zastosował metodę maceracyjną w badaniach mikro- ralną. J ako przyhlad służyć może próba z IV pod
skopowych węgl a, używał do tego celun asyconego redenowskiego pokJadu węgla: znajdujemy w niej 
roztworu chloranu potasowego z kwasem azotowym. niezwykJą obfitość delikatnych tkanek ze szparka
Pocl wplywem tego odczynnika związki huminowe mi, zachowanych tak, że zdają się być preparata
i ulminowe, nierozpuszczalne w stan.ie normalnym, mi ze świeżych roślin. W próbie z pokładu Igna
utlen.iają się i · stają się rozpuszczalnymi w alka- cy, która posiada te same własności, co poprzednio 
li ach (amoniaku lub w spirytusie). r atomfast tkan- opisana, znaleźć można nawet komórki z ją
ki i zarodniki, jako oporniejsze, n.ie ulegają temu drami. 
µrocesowi. Wynik wjęc ostateczny maceracyi jest I 4) W węglu z Dąbrowy G6rnfozej nic zna
tm. że obraz mikroskopowy staje się jaśniejszy lazłem śladów pochodzenia morskiego, znajdowane 
i pozostale resztki roślinne występują wybitniej. zaś w ilołupkach podredenowskich poziomy z Lin-

P . KARCzEws1u, używając obu metod, miał tę I gula mytiloides Sowerby (według badai'i p. S'l'. 
wygodę, że na szlifach mógł oglądać ogólną budo- KARCZEwsxrnGo Pam. Fiz. t. XVIII, 190-!) nie mo
"·ę węgla, a na próbce zmacerowanej szczeg6Jy za- g<~ jeszcze świadczyć o morskiem pochodzeniu wę
chowanych w n.im resztek roślinnych. gla i dowodzą tylko, że pokłady węglowe powsta-

Autor doszedł do wyników następujących, któ- I ły w blizkości morza. Szczątki roślin lądowych a 
re podaję dosłownie: nie innych wchodzą w skład węgla dąbrowskiego , 

n l ) Wiek pokładów węglowych w Dąbrowie I jest on więc utworem l ądowym. Sądząc z wystę
Górniczej wcale n.ie odbija się na budowie mikro- powania w n.im grzybni (X ławica Redenu) i słod
skopowej węgla; zarówno młodsze, jak i najstarsze I kowodnych wodorostów Pila powstał on prawdo
ze zbadanych prób zawierają jednakowo tkanki i podobnie w miejscowości błotnistej. 

. 5) Największy udział w tworzeniu się węgla 
') o budowie mikroskopowej węgla kamiennego z Dąbrowy I dąbrowskiego miały zarodniki paprociowate, po-

Górniczej przez Stanisława. Karczewskiego. Pamiętnik Fizyograficz- . d b b d d d "kó ół A 1 
ny. t. XIX. Warszawa 1906. I O ne ar ZO O zaro ID W WSp czesnego Spe-
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nium diversifolium. Zarodniki te znalazłem we I przeważa w nim węgiel matowy. Naj lepiej są
wszystkich próbach; niektóre gatunki węgla mato- . dzićo tern można z opisu 14-tu ławic Redanu 
wego całkowicie nawet są z nich zbudowane. Ma- ' przez p. ŚwTEżYŃSKIEGO (Przeyląd Te.-hniczny, r. 
teryaJ roślinny, z którego powstał węgiel dąbrow- 1899, .\~ :i\2 29 31): „okazuje się, że wobec grubości 
ski matowy, musi.at podlegać głębokiemu rozkłado- I 14,6 m . Reclenu miąższość ławic typowego węgla 
wi, skoro ocalały tylko najodporniejsze elementy, błyszczącego wynosi około 4 m, w pozostałych zaś 
zarodniki , tkanki zaś zachowały się w ilości nie- \ ławicach występuje on tylko cicnkicmi warstcw
znacznej. Gruby pokład Reden w znacznej części kami." 
musiał powstać z takiego właśnie materyalu, gdyż 1 Broni.<:law R yd.iew„lci. 

Główne sposoby wywiadów i poszukiwań górniczych. 
Przedmowa. 3) Bronisław Jasiński. Próba utożsami enia 

Literatura poszukiwań górniczych jest dość ubo- starogrodzieckich pokładów wc;g la. P.G.H. 190!} . 
gą., przyi:ajn:niej w. porównanil~ do ~terati:iry z in- l . 4) W. . Folk.ierski. Zasady _ ~achunku róż
nych dz1edzm górmctwa. Zclarue tak1e moze wyda- mczkowego 1 całkowego . Paryż 1810 r. 
wać się dziwnem wobec masy sprawozdań, umieszcza- 5) Colomer Felix:. Hechrrchcs minicrcs. (J ui-
nych w rozmaitych czasopismach z dokonanych po- i de practique. 
szukiwań; niestety sprawozdania te mają po większej 6) A. Reniei·. De la rcconnaissance des tcrrains par 
części wartość c:-:ysto miejscową.. Znajdujemy w ' lcs procedes modcmes de sond.age. A. )[. B. 190:3. 
nich zazwyczaj opis sposobów prowadzenia robót I 7) ).faurice Locomte Denis. La prospection 
z pnnktu widzenia techni<:;znogo i gospodarczego, des mincrait et leur missc an valcur Paris 190:3. 
prawie zawsze podawane są przekroje szybików i 8) Haton de la GoupiUierc. Formnlos analytiques 
otworów wiertniczych , przekroje geologiczne bada- rclatives aux lois de la richesse des filons. A. M. l88:3. 
nych miejscowości oraz plany ich geodezyjne i geo- 9) ~Iorcan. Etude inclustriclle des gites m <;
logiczne. Takich s prawozdań należy przcstudyo- tallifcres. 
wać cale stosy zanim wyłowi się Jakąś nową myśl. 10) Paul F. Chalon. Aide mcmoirc du mi-

Obszerniejszych monografii poszukiwal'i. gór- ncur. Paris 1895. 
niczyeh mamy zaledwie kilka i to o niektórych 11) T. A.. Hickard. 'fhc fmmpling and assa-
można powiedzieć, iż jest tam wszystko, tylko n.ie ging of ore in mine. New-York 1906. 
metody poszukiwail. Celem pracy niniejszej jest 12) G. W. ~liller. The mine cxamincr and 
możliwie ścisle sformulowanie glównych prawideł prospection companion. Dorn·er-Coloraclo 1906. 
i zasad miarodajnych przy poszukiwaniach górni- , 13) RH. Stctch. P rospccti.ng, locating and 
czych oraz zebranie tyd1 prawi.del w pewną całość. valuing mines. London 1902. 
Wobec tego starałem się zaczerpnąć z literatury o l-1-) A.. I. Korzuclu11. Gornorazwiedocznojc 
ile możności to wszystko, co ma bezpośredni zwią- I dieło. S. Pctcrburg 1908. 
zek z metodami prowadzenia robót i opracowa- I 15) P. Lcontowskij. Otkloni enie burowyrh 
niem otrzymanych przy ich pomocy materyalów·; skważyn ot pionvonaczalnago położenia i analogia 
przytaczam nieco wyników, zdobytych własną prak- etago jawlenia s łuczoprclamlonicm swicta. 
tyką, nadto stosuj ę anal izę matematyczną do ba- rn) P. Lcontowskij . .:\Iarkszejderskija zadaezi. 
dań nad metodami poszuKiwawczemi i nad sposo- l7) B. D. Riazanow. Otczet po statisticzes-
bami opracowania matcryaló·w posiadanych. Pole ko - ckonomiczcskornu i tcchqiczoskomu izslcdo
zastosowania rozważań matematycznych ror.szt>rzy- I waniu zolotopromyszlennosti Amu rsko-Primorska
lem nieco w porównaniu do zwykłych zastosowań go rajona. 8. Peterburg L899. 
w technice teoretycznej, mianowicie zazwyczaj przy 18) I. N. Urb_anowicz. O tom.no m opredic-
pomocy matematyki wyprowadza się wzory, mo- lenii raclienja. G. Z. 1873. 
gące służyć do bezpośrednich obliczeń praktycz- 19) Moritz Ferd. Gactzschman. Die Aufsu
nych; >V danej pracy służy ona często do otrzyma- chung und Untersuchung von Lagerstatten nutz
nia wskazówek ogólnych, jak w danym wypadku barer :Mineralien. 
należy postępować. 20) Adam Łukaszewski. Die Bergbaute-

Przytaczam prze ewszystkiem literaturę oma- chnik an Ende des Jahres 1903. Eine Uebersicht. 
wianego przedmiotu. O. Z .. B. u H : 190-l. 

l) Z. Wojsław. Badanja złóż pokladowych, 2 l) S. l\llichaelis. Untersuchung und W ertbc-
gniazdowych i żyłowych. P. T. I rechnung von Golderzwerken. O. Z. B. u H. 

2) Z. Wojsław. Badania gruntu i wywiady mi- 22) Dr. P. Krusch. Die Untersuchung und 
norałów pożytecznych zapomocą wiercenia ręcznego. Bewertung von Erzlagerstatten. Studtgart 1907 . 
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2:3) P. Stein. Die Wah l dPr Bohnncthode 
fi.i r tiofe Schu•-fbohrungen O. Z. B. n H . 190-!. 

2-t) Der gogon wartige Stand der T iofbohr
tochnik fur Schmfzwecke O. V. B. Hl9-t. 

25) Fr. Froi c. Die Entwicklung der~ tratameter 
0. Z. B. u H . I BOU. 

2G) W. Jordan. Ausgleichungs Rechnung 
(Hanclbuch dor Yormossungskundc). Studtgart 1895. 

Wstęp. 

dzc wydane są na darmo a więc stracone, a z 
tego ·wypływa, iż winien jest inżynier; ale nawet 
w razie najbardziej wspaniałego wyniku pozostaje 
pewne niezadowolenie ze zbyt wysokich wydatków, 
ponieważ zjawia się zupełni e naturalna myśl, żo 
gdyby bez tych wydatków rozpocząć wyzyskiwa
nie złoża , to przedsiębiorstwo byłoby nic mniej 
zn;ko•n 10. 
· ·w o bee . tego kwesty a r konomicznogo prowa-

dzenia robót wysuwa się na plan pierw zy, a 
Prawidła prowadzenia poszukiwawczych ro- przeto jest nadzwyczaj ważn~ rzeczą, żeby nio tyl

bót, górniczych wypływają bezpośrednio ze wska- ko kierownik robót był '"' stanie zdawać sobie 
zań geologii; wobec jednak nader różnorodnej bu- jasno sprawę, w jakim stopniu każda przcdsię
dowy geologicznej terenów, za•vierających minera- wzi ęta robota wpływa samoistnie na dokładność 
ły użytkowe, jak również wobec masy typów złóż ' o tatecznogo wyniku , ale nadto żeby by] on w 
rndonośn~'ch, w każdym poszczególnym wypadku stanie uzasadnić celowość wych zarządzeń przed 
należy odpo"viodnio dostosowywać sposoby badań osobą, nio obznajmioną dokladnio z istotą badali 
do danych warunków; ostatecznie k ierownik robót górniczych. 
ma zawsze szerokie pole do inicyatywy osobistej i ).Tie tcty nader często brak tak dokladnych 
do stosowania swych w.iadomości nauko~ych i ' danych geologicznych , abyśmy mogli w sposób 
wykazania swego zmysłu obserwacyjnego oraz swej ' niowzrnszony oprzeć 11a nich projekty robót; takie 
pomysłowości. pomyślne warunki mają zazwyczaj miejsce tylko 

Celem badali g<Jrniczych jest "yjaśnienio wa- wtedy, gdy badać.: mamy złoża bardzo prawi
nmk6w zalegania i zawartości minerału kopalnego d1owe w 1niejscowości, w której w pobliżu takie 
w danej miejscowośei i polu oraz postawienie ho- same złoża są już wyzyskiwane. vV razie badali 
roskopu co <lo zyskowności przyszłego przedsię- zl6ż, charakter geologiczny których nic jest jesz
l1iorstwa g6rniczcgo, opartego na złożach badane- czo doklaclnie znany, jak również w razie złóż gniaz
go terenu. Obecnie rozpatrzymy tylko pierwsze <lowych , sztokwerkowych i t . p., najczęściej <lzia
pylanie z pnnktn widzenia geometryczno-technicz- łać należy po omackn, przynajmniej w początkn 
nogo, co za~ tyczy s il: zyskowności p rzodsii:biorstwa, robót; w tych wypadkach pewną pomoc okazać 
to pytanie to, jako związane nio tylko z techniką, może· rachunek prawdopodobieństwa. Ponieważ 
łPcz nadto z warunkami ekonomicznym i, handlo- myśl zasto owania rarhn nkn prawdopodobiel'istwa, 
wymi i finansowymi danego miejsca i w danym jako spo obu oryentacyjnego do badaf1 górniczych, 
ezasie, '"ypadn.ie rozpatrzeć osobno. je t poniekąd nową, więc pozwolę sobie powie-

Zadanie okroś lonia zawartości z loża rozpada dzicć kilka slów w tej kwestyi. 
si l~ na dwa zagadnienia: I) określenie objętości Rachunek prawdopo<lobiefistwa zdobył sobio 
złoża i 2) określenie skladu procentowego zawartej niezaprzeczone przez nikogo prawo obywatelstwa 
w nim rudy. w tych wypadkach , w których wobec możli-

Okrcślenie obj ętości jest określeniem formy wości zastosowania jednego z jego wynik6w, mia
g<'ometrycznej złoża na zasadzie dostatecznej liczby nowie.ie prawa wielkich liczb, wnioski prawdopo
pomiarów. Skla<l procentowy lub wydajność pro- dobnc nabierają wartości pewników. ... iema racyi 
<«·ntowa jest to średnia arytmetyczna składu prób, wyliczania tych przypadków; są one og6lnie znane. 
branych z rozmaitych punktów zloża, oczywiście W życiu codzicnnem należy jednak nader często 
rozmieszczonych możliwie systematycznie i odpo- oryontować się na podstawie małej liczby faktów i 
wiednio. wyciągać z tych faktów wnioski. Posilkujemy się 

Dla umożliw i enia pomiarów i prób należy wtedy również czemś w rodzaju teoryi prawdo
niicć do tęp do złoża, który otrzymujemy, przeci- µodobielistwa , mającorn pewne podobieństwo do 
nając je zapomocą otworów wiertniczych, szybi- wła8ciwcj matematycznej; mówię o tych szansach 
ków. dukli, chodników i ztolni. Odpowiedni roz- za i przeciw, które obliczamy przy każdc·m mniej 
kład tych robót oraz ich liczba warunkuje mniej- więcej ryzykownem przedsięwzięciu. 
szą lub wi~kszą dokładność ostatecznego wyniku I Taka „quasi" teorya prawdopodobieństwa jest 
badań. szeroko stosowaną przy poszukiwaniach i bada-

Kierownik badań i poszukiwań górniczych jest niach g6rniczych. Sprawozdania z badań omaw~a
zawsze skrępowany co do środków pieniężnych: nych są przepełnione określeniami tego rodzaJu: 
niema"'-prawie badań, z których właściciel terenu mało prawdopodobne, prawdopodobne, bardzo lub 
łub wogóle osobistość, w interesie której te bada- więcej niż prawdopodobne i t. cl . Rzecz prosta, 
nia są prowadzone, byłby zadowolony. Gdy po- 1 że takie określenia w gruncie rzeczy m6~ą bar. 
szukiwania dały wynik ujemny, oczywiście pienią- dzo mało, ale jak głęboko zakorzenily się one, 
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wskazuje chociażby angielski podział zapas6 w rudy 
stosownie do stopnia, ,,. jakim Jest ona zbadaną., 
na rudę widoczną, prawdopodobną i przypuszczalną. 

Idea, którą przepro wadzam w pracy niniej
szej, polega na tom, żeby, o ile to jest możliwe, 
zamieniać. w poszukiwaniach prawdopodobieństwa 
„ życiowo" naukowomi. Dzięki takiej zamianie okreś
l enia wygrają na jasności i dokładności, co ostate
cznie pozostanie nie bez wplywu na dokJadno<ć 
ostatecznego wyniku. Oczywiście cyfry, określają
c" prawdopodobiet'istwa, powinny służyć glównie 
do porówna1'i. Kie należy Iudzić się, że wprowa
dzenie matematycznej teoryi prawdopodobieństwa 
do zadań poszukiwań i badań górniczych, jako 
metody oryentacyjnej , do szeregu obecnie stosowa
nych w tym celu metod, da znaczne korzygci, ale 
pewnej korzyści można oczekiwać bozwątpienia. 

I. Rozkład robót wywia d o wczy ch. 
1. O ro b o ta c h p o szu ki w a w c z y c h i w y

w i a cl o w c z y c h w o g ó l e. 
IV badaniach górniczych można odróżniać 

trzy okresy: I ) badania wstępne, mające na celu 
określenie charakteru złoża i zebrania pewnych 
danych dla przybl iżonego ocenienia wartości; 2) ba
dania ogólne, które . powinny wskazać, czy możli
wa jest zy„ko>rna cksploatacya złoża; :3) badania 
szczególowo, pol<\czone z przygotowaniom złoża do 
odbudowy; dają ono ostateczną odpowiedź na py
tanie co do procentowego składu rudy i wykazują 
koszta wyzyskiwania. W ten sposób badania ogól
ne i szczegółowo dają nam materyal dla oceny 
zloża z technicznego punktu widzenia. 

Xie zawsze przebieg badań jest taki, jak 
wskazaliśmy powyżej. Gdy badania prowadzono 
są w miejscowości o złożach, poznanych dokładnie, 
gdy istnieją ich mapy pokładowe i szczegółowo 
opisy geologiczne, to okres pierwszy może znikną.ć 
zupełnie. Również, przy badaniach złóż pokłado
wych, w których pokłady winorału użytecznego 
odznaczają si17 stałością swych wlaściwości, n. p. 
pokłady węgla kamiennego, okres trzeci może od
grywać rolę podrzędną. 

2. Badan.ia złóż pokładoi,vych, gdy na 
powierzchni ziemi znajdują s i ę ich 

wy eh o dnie. 
W tym wypadku należy tylko zarejestrować i 

dopełnić dane, wskazane przez samą naturę. W 
tym celu, posilkując się rowami wywiadowczymi, 
porównywujo się krok za krokiem, punkt za pun
ktem sztuczny przekrój z mapą pokładową, oczy
wiście, o ile taka istnieje, zapomocą pomiaru od
ległości każdego spotkanego pokładu od oryenta
cyjnego, który można obserwować wyraźnie na 
miejscu i który został oznaczony na karcie. Takim 
pokładem oryentacyjnym bywa pokład minerału 
użytkowego , wyróżniający się przez swą miąższość 

i właściwości charakterystyczne stropu i spągu, 
lub pokład skaly płonnej, wybitnie różniący się od 
skał otaczających , n . p. pokłady wapieni w utwo
rach węglowych na Południu Rosyi. 

Niezgodność określe1'i na zasadzie karty i po
miarów bezpośrednich sprawdza się w innych ro
wach wywiadowczych. ~a zasadzie otrzymanych w 
ten sposób danych wykreśla s i ę przekroje torrnu 
wzdluż linii poszukiwawczych, a na zasadzit:l 
przekrojów oznacza się poziomy pokladów na 
planie. 

Znalezione poklady lub ży ły bada się po 
upadzie zapomocą szybików pochyłych; do tej 
kwostyi powrócimy później. Gdy ogólna mapa 
pokładowa n.ie istnieje, to przed zaczęciom badań 
prawidłowych należy oznaczyć wychodnie pokła
dów na planie, posiłkując s ię przyt~m niewiolkie
mi odkrywkam i w tych miejscach, gdzie poklady 
są widoczne, lecz niedo~ć w.vraźnie. Przy takich 
badaniach wstępnych należy uwzględniać ślady 
starych rob6t, o ile takowe oczywiście. istni eją::·:) 
Gdy w kilku miejscach zostały określone rozciąg
łości i upady, to można zapomocą znanego w 
miernictwie górniczem sposobu wyluoślić przypusz
czalne wychounie żył czy pokładów i dopiero 
potem wybrać kierunek linii wywiadowczych. Spo
sób wskazany oddaje rzeczywiste usługi w miej
scowościach wzgórzystych ; w razie lerenu równego 
wychodnie S<\ prawie równoległe do poziomów po 
kladów, a przeto wykre~lanie ich jest zbyteczne. 

Gdy wszelkie to dano, na które dopiero co 
wskazywaliśmy, nie istnieją, a pomimo to mamy 
zamiar prowadzić wywiady, to po możliwie szczc
gólowych badaniach geologicznych przecina się ro
wami poszukiwawczymi te części terenu, na któ
rych można przypuszczać obecność szukanych mi
neralów użytecznych. 

Dla ekonomicznego stosowania rowów wy
wiadowczych napływowe pokrycie skal, zawierają
cych pokłady użyteczne, powinno być bardzo 
cienkie; nadto warunkiem nieodzownym jest, żeby 
poklady były silnie . pochylone. Istotnie, jeżeli 
grubość pokładu jest d, upad j<'go -ri, to dlugość 
rowu, potrzebna dla przebicia pokładu, jest 

d 
e= Sin Y) · · (l) 

Wzór ten wskazuje, że e szybko wzrasta w 
miarę zmniejszania się YJ · Najodpowiedniejszym 
kierunkiem dla rowów wywiadowczych jest kieru
nek upadu pok.Jadów, t. j. linia prostopadła do roż
ciąglości, gdyż jest ona linią najkrótszą. Gdy dłu
gość linii wywiadowczej jest niewielka, to rów 
prowadzimy z jednego punktu; w razie przeciw-

") Kwcstyę oryentowania si<i w starych !obotach do:ic szcze
gółowo omawia Moritz Feret. Gaetzschmann. .Die Aufsuchung und 
Untersuchung YOn Lagorstatten untzba.rez l\finera lien." 
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nym ) j nię należy podziel i ć na kilka części i na I pomiędzy dworna sąsiednimi szybikami powinna: 
każdej z tych części prowadzić r6\'; niezależnie od być taka, żeby każdy następny szybik spotkał ten 
innych. vV razie zmiany kie1un],n rozciągfości sam pokład, który b~·l spotkany w poprzednim szy. 
należy zmieniać również kierunek rowu. Dla zmniej- biku , gdyż tyJ ko w tym wypadku można mieć 
szenia dJugo~ci linii wy>viadowczoj , jeżeli pokłady pewność, że przy badaniach nie został przopuszczo
są w jednej części terenu strome a '"' innych mało ny ani jeden pokfad. Prawidło to powinno być 
pochyle, można przecinać- rowami tylko części o 1 sformułowane ściś lej \V ton sposób: odległości po
upadzie stromym; przytom należ)'· jednak zwracać ·winny być takie, żeby każdy następny szybik spo
uwagę na to, żeby jaki pokł ad nie został przepusz- 1 tykał w górnej swej rzęści tę samą płaszczyznę 
czony, t. j. potrzeba, żeby koniec jednego ro•vu i (powierzcruiię) uwarstwowania, na której zatrzymał 
początek drugiego przecinały tę samą ,,owierzch- się poprzedni, lub odwrotnie żeby każdy następny 
nię uwarstwowania. dochodził do płaszczyzny uwarstwowania, przecię-

Gdy teren jest silnio sfałdowany, należałoby tej górną częścią poprzedniego szybika. (rys. 1) 
n ieustannie zmieniać kierunek row6w lub cz~Rto Gdy badane polo nie jest zbyt wielkie i nie
przerywać je i przenosić w inne części terenu: w ma potrzeby prowadzić roboty bardzo pośpiesznie, 
t~·m wypadku często prowadzi się ro1Yy w rozma- to najracyonalniejszy sposób prowadzenia badań 
itych k ierunkach wzdłuż linii prostych; liczba ich polega na stopniowcm zakładaniu szybików; odleg
rnusi być większa, tak żeby wszelkie fałdy zostały łoś6 pomiędzy nowym i. dopiero co ukończonym 
przecięte. Oczywiście badania w tym wypadku wyznacza się na zasadzie obliczenia lub g raficznie 
stają się bardziej zlożone, droższe , a nadto opra- przy pomocy przekroju, wykre 'lanego j ednocześnie 
('owanie wniosk6w, dostarczonych przez nie, jest z pogl<-;bianiem szyb ik6w. 
t rndniejsze. Xiec:}1 <' oznacza odległość pomiędzy d·woma 

sąsiednim i szybikami , Hprzeciętną głębokość, latwo 
0. Bad a ni e zapomocą szyb ików zlóż po- osi<1galnc\ w danych warunkach, t. j. przy danym 
klaclowych, pokrytych cicnk<1 war s twą dopływie wody, danej trwal ości i twardości skał, 

skał pl o n n y c h. danym sposobie robót . g6rniczych i t. d., ·I/ kąt 
v\'arunkiern , sprzyjającym tego rodzaju bada- upa<l~1 p~klacl?w:, h ta głębokość na kt6rej pokłady 

niom, jest mały upad poklad6w. Linie poszuki- I me są .JUZ zw10t1 zało . 
vvawczo, t . j. kicruuki, wzdłuż których umieszcza się V\ ówczas . _ 
f;zybiki, są tak samo, jak. poprzednio opisane, pro- 1 e Tg fJ + h= H, 
stopadle do rozciągłości pokładów. \\' oJSŁA w dla a przeto 

~~j~!;~:::c~-o~~~d~o~'~G1~~;~6~·t~~;o~~~~ !,~~ss~~l~ <'= ~g ~i· (
2

) 
poklady, lecz ażeby szybik6w bylo jak najmniej , \V ten wzór nie wchodzi gruboś6 pokładów, 
to linio poszukiwawczo powim1y być jak najkrótsze ponieważ, jak to już wyżej zaznaczyłem, mamy 
a przeto prostopadłe do rozciągłości. W tym też pravYO rozbijać poklady zapomocą płaszczyzn uwar
colu dla najlepszego zużytkowania szybika urnie- stwowania na części, które mogą być uważane za 
szczamy jo tak, żeby bok dłuższy był równoległy samodzielne poklady (rys. L). 
do linii poszukiwawczej. Szybik próbny poglębia Jeżeli szybiki zakłada się kolejno, to jedno
aż do pokładu, w kt6rym można określić kiernnok cześnie ze zmianą rozciągłości pokładów należy 
rozciąglości i upad; na zasadzie tych <lanych wy- zmieniać kierunek Unii wywiadowczej. Spos6b 
znacza się linie poszukiwawcze zapomocą przy- ten jest znacznie tafiszy, niż zgłębianie wielu szy
rzątlów mierniczych. bików odrazu, ale wymaga wi~coj czasu i ciągłego 

Rys. l. 

Dla określenia odległości pomiędzy szybikami 
WoJSŁAW daje następujące prawidło:·:·) odległość 

*) Z. Wojsław. Badania z łóż pokładowych, gniazdowych i 
żyłowych. 

dozoru nad biegiem robót. 
W razie badań, zakreślonych na szeroką ska

lę, i gdy zależy na czasie, należy zgłębiać odrazu 
znaczną liczbę szybików; w tym wypadku wytyka 
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się proste linie wywiadowcze, mając_e ni~k~edy I s~u metrów jeden ?d dru_giego. 
więcej , niż kilometr długości. N a takich limach kiego wypadku da3e tabhcę: 
zakłada się szybiki grupami w odległości stu, dwu-

\V oJsr,.\ w dla ta-

Przy upadzie od O do 10° odległość pomiędzy szybikami wynosi 
,. ,. ,. 10° r. 20° ,. » ,. ,. 

» ,. » 20° " 110° ,. ,. 
» ,. 30° » +0° » r " 

„ r » 40° „ 50° r » „ r 

1• ,. „ 50° „ 60° ,. ,. r 

» » r 60° ,, 70° r. 

» r. » 70° » 80° " „ ,. „ 
„ " 80° » 90° » 

LOO rn 
40 » 

26 r 

22 » 

L 7 ., 
14 » 

1.2 r 

10 r 

8 .. 

Wobec tego koszt szybika 

Dla otrzymania całkowitego i dokładnego 
przekroju wzdJuż linii wywiadów należy, jeżeli ]~O
kłady mają upad mniejszy, niż 50", ~ałożyć po~uę
dzy szybikami tyle szybików pośredmch, żeby ciąg-
łość pokładów była widoczną. Odległości szybi- 1 k= k h+ k h + b h (h1.f-ll, 
ków pośrednich pomiędzy sobą a także od głów- 0 1 1 2 
nych należy określać zapomocą wyliczenia, podług I a koszt całkowi ty 

wzoru (2)_. , . . . ,- 1 1 +~, 1r h Pomeważ wybór gł ębokosci szybików, a więc I K !JTl:{.!ł_ ko h+ k
1 

1i
1
+ J h, ( 11_!} =ETgY) _o + 

ich odległości wzajemnych, zależy w znacznym h
1 

2 _ .i.li 
stopniu od grubości pokrycia naplywowego, od - b bi-, 
twardości skał, dopływu wody i t. d. , prz~to po + ki+ - + - ii__ _ 
zgłębieniu kilku szybików należy na zasadzie wy- 2. ~ 
liczeń próbnych określić głębokości i odległości, przy 
których koszt badań byłby jak najmniejszy. 

Podano poniżej rozważanie może to zadanie I 
ułatwić. Jeżeli dJugość linii wywiadowczej jest E , 
to stosownie do wzoru (2) liczba szybik6w bę-
dz~ ' 

Pochodna pierwsza jest: 

a K = ET ( b _ k0 h) 
ćJ hl g'l'j 2 hl 2 

1vlinimum ]( będzie mialo przy 

.!!_ _ koh= O 
2 h12 

Koszt pogłębienia szybi~a i:ll??h bę~zie k; ponieważ pochodna druga jest u3emną. Szukana 
wó:~rczas koszt przeprowadzoma lum wyw1adow- 1 głębokość wynosi przeto: 
OZej __ 

·ETg '1j 1v2 koh 
]( nk=-H h k I h1= f - b- . . (3) 

Koszt zglębienia szybika skł ada si~ z kosztu 1 z wzoru powyższego widać, że: i) im większa 
przebicia naplyw6w i kosztu wejścia w ~kały za- jest grubość naplyw6w h i im drożej koszti:j~ 
sadnicze. Ponieważ robota w naplywachJest ZW)'.'- przebijanie ich, tern bardziej opłacają się szybiki 
kle o ·wiele latwie:j sza, niż ~v skałach zasadi:u- głębokie, 2) im twardsze i trudniejsze do ł'amania 
czych, przeto będziemy uważali, że koszt pogłębie- są skały zasadniczo, tero dogodniej jest posiłkowM 
nia w pierwszym wypadku nie zależy od głęboko- się szybikami płytkimi. Całkowita glębokość szy
ści; niech więc 1 metr bieżący szybika w napły- bika wynosi: 
wach kosztuje k0 ; wówczas koszt przebicia napły
wów będzie 

H 1i+J1'~0 l~ k 1=xk0 h. b (-!) 

Cena w skałach twardych wzrasta z głęboko- Bardzo dogodnym jest sposób, przy którym 
ścią; niech pierwszy metr kosV..uje k1 rub„ to dm- linia wywiadowcza dzieli się na kilka części, w 
gi będzie kosztował k1+u,. trzeci 7c1+2 b i t . d. których roboty prowadzi się jednocześnie, ale w 
Oznaczmy 'każdym dziale szybili zakłada się kolejno. W tym 

H h+ h1 I wypadku na każdym poszczególnym dziale kieru-
w6wczas koszt roboty w skalach zasadniczych nek wywiadów może być ściśle prostopadłym do 
będzie rozciągłości. 
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Przy dbść znacznej grubości napływów· i stromym u pa- . 
dzie pokładów często dogodnit'j jest zamiast gęsto 
rozstawionych szybików stosować odległości większ'0 
pomiędzy nimi z przecznicami, skierowanemi pros, 
topadle do rozciągłości pokładów. Przy upad·ach 
większych niż 50° stosujemy głównie przecznice; 
szybiki w tym wypadku odgrywają. rolę robót po
mocniczych dla wydawania urobionej skały, na po
wierzchnię, spuszczania drzewa, pompowania wody 
i t. d. Ustosunkowanie odległości pomiędzy szy
bikami i w tym wypadku powinno polegać nara
chunku kosztów: im pr2ecznica jęst dłuższa, tem 
d1•ożej kosztuje przewóz, przewietrzanie jest trud
niejsze i gorsze i t. d. Wszystko to należy brać 
pod uwagę. Często przecznice prowadzi się w ten 
sposób, że tylko dolna część idzie w skałach za
sadniczych , górna zaś w napływach; w tym wy
padku obudowa j"st droższa, ale pędzenie chodnika 
tańsze. 

Sztolnie poszukiwawcze są. to te same przecz
nice, wchodzące w skały z powirrzchni ziemi. Naj
częściej wybiera się dla prowadzenia ich poziom 
jak najniższy; w razie stromych i wysokich gór 
można sztolnie zakładać jedna nad drugą. 

Gdy poklad mineraJu użytecznrgo został na
potkany przez szybik, to należy zbadać go wzdłuż 
po rozciągłości. Badanie takie ma na celu okreś
lenie polożenia pokładu oraz obszaru, który zajmu
je on w danej miejscowości, jak również zbadanie 
w sposób więc1 -j szczegółowy budowy geologicznej 
danego terenu, ponieważ pokłady nader często by
wają. pofałdowane i porozrywane. Jeżeli pokłady 
nie są pokryte przez napływy lub pokryte są tyl
ko częściowo , to badania wzdłuż rozciągłości ułat
wiają znacznie naturalne odsłonięcia pokładów 
trudniej wietrzejących, np. kwarcytów, wapieni. 
Występują. one w postaci wyraźnych pasem, grzbie
tów lub wałów, które zazwyczaj bywa nader łatwo 
zauważyć. Idąc wzdłuż takich wychodni, określa 
się zapomocą. prostych sposobów mierniczych wy
chodnie minerałów użytecznych na zasadzie rów
noległości pokładów. 

Jeżeli pokłady pokryte są cienką warstwą 
zwietrzałych skał a opisanych oryentacyjnych 
warstw niema, wówczas można wykopać poprostu 
rów wzdłuż wychodni. 

Jeżeli pokłady pokryte są dość znaczną war
stwą utworów napływowych, to od szybika, w któ
rym został znaleziony pohlad minerału kopalnego 
wytyka się na powierzchni ziemi linię rozciapłości 
długą od 50 do 150 m , na końcu której zakłada 
się nowy szybik dla spotkania pokładu. Odległo
ści szybików, slużących do badania rozciąglości, 
zal e7.ą. od mniPj lub więcej prawidłowej budowy 
terenu i od upadu pokładów. Przy niewielkich 
upadach me>żna powiększać odległości; j l' żeli bo
wiem nie danym szybikiem, to następnym, za.lożo
nym obok, łatwo znaleźć pokład badany. W razie 

upadów stromych lub gdy pokłady są pogięte' i 
połamane, należy zmniejszać odległości. 

Jeżeli nowy szybik nie spotka pokładu bada
nago a przeciął· "''.ars.tw~ , które, sądząc z przekroju 
poprzeczMgo, znaJdUJą.s1ę nad lub pod nim, to nale
ży zało.żyć n.owy szybik. w takiej odległości od po
przedniego, zeb:y natrafił' na pokład szukany. Da
~e· dla określem'.1 punktu, w kt~rym ma być zało
~ony nowy szybik dodatkowy, bierze się z przekro
JU, wy~onanego na zasadzi~ sa.:siedniej linii wywil'l
dowczeJ; dane te poprawia się stosownie do roz
ciągłości i upadu, określonf:'go w pustym szybiku. 
Jeżf:' li pokłady mają upad stromy, to często za
m~ast pogł~?iania noweg~ szybika. dogodniej jest 
poprowadz1c ku pokładowi przecznicę. W razie po
kładó~ pochylonych łagodni!:' , gdy szybik zatrzy
m~.ł się w warstw.a~h? leżą?ych wyżej pokładu ba
danego, często lepieJ Jest me żałować wysiłków dla 
pogłębiPnia szybika aż do pokładu, niż bić nowy. 
W tym wypadku można uciec się również do wier
cenia w dnie szybika. Wybór tego lub inne()'o spo
sobu zależy oczywiście od wyników próbnego obli
czenia kosztów każdego z nich . 

Gdy który z szybików, założonych po roz
ciągłości, spotka zupehlie nowe pokłady, które nie 
znajdują się w przekroju linii wywiadowczej, pros
topadlej do rozciągłości, lub znajdują się dość da
leko od pokładu badane~o, to należy wstrzymać 
dalsze badania po rozciągłości i zbadać przestrzeń 
pomiędzy dwoma ostatniemi szybikami zapomoca 
robót poszukiwawczych dodatkowych. · 

Przyczyną, wejścia w nową grupę pokładów 
może być uskok poprzeczny albo silne sfaldowa
nie; w tym ostatnim wypadku należy prowadzić 
badania dalej dla określenia kształtu tej faldy. W 
razie uskoku należy na razie zaprzestać robót wy
wiadowczych wzdłuż rozciągłości i rozpocząć nową 
linię poprzeczną dla zbadania układu warstw po 
obu stronach uskoku. 

4 . Badanie zapomocą wiercenia płyt
kiego złóż pokładowych, p okrytych cien
ką warstwą skał płonnych. Sposoby prowa
dzenia badań górniczych za pomocą. płytkich otworów 
wiertniczych wogóle mało różnią. się od wywiadów 
zapomocą. szybików. Linie wywiadowcze prowa
dzi się w popi;zek rozciągłości, dane zaś dla wy
tknięcia jej otrzymuje się na zasadzie trójkąta 
otworów, boki k tórego mają 10- 30 111 długości, 
oczywiście o ile niema możności określenia roz
ciągłości i upadu ·w inny łatwiejszy sposób na za
sadzie odsłonięć, pokładów oryentacyjnych, szy
bika i t. p. 

Co zaś tyczy się ukladu otworów to prawidto , 
sformulowane prz•·z WoJSŁAwA;:') głosi: należy do
chodzić ot_worami wier tniczymi do pokładu przy-

"") Z. Wojsław. Badanie gruntu i wywiady minerałów użytecz
n ych zap omocn, wiercenia ręcznego. 

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



14 PRZEGLĄD GÓRNI CZO - HUTN'ICZY · 19 l..J. 

n~j~ej_ dwa razy, jednym otworem wyżej, dru- I zasa~zie tr?jkąta otworów. P~·zy bardz~ zmi~nn~i 
gim mżeJ. I rozc1ąglośc1 otwory kontroluJąCe nalezy wierci,c 
. Zdaniem mojem prawidło powyższe należy częściej a nawet przejść do dwóc1: równoległych 
uzupełnić wskazówką, że każdy pokl:ad powinien linii wywiadowczych, w których otwory umiesz
być przebity całkowicie, jeżeli jest to możliwe, przez czone są, podobnie jak pola na szachownicy. 
jeden otwór wiertniczy, a to dla dokładnego okreś- Jeżeli teren jest silnio sfałdowany lub pokry
lenia położenia pokładów oraz ich miąższości. Nad- :, ty stosunkowo grubszą warstwą napływów, to 
to pokłady minerału użyteczne;;o , o ile posiadają otwory bierze się głębsze; kierunek linii wywia
pewną wartość, powinny być przewiercone koniecz- · dowczych pozostaje stały, ale za to liczba tych linii 
nie dwa razy, raz w wychodni, drugi raz głębiej. " jest większa. W tym wypadku rzeczywisty upad 
Uwaga niniejsza dotyczy również pokładów cha- i rzeczywista rozciągłość pokładów pozostaje nic
rakterystycznych, mogących odgrywać rolę ory<'n- znaną aż do chwili opracowania materyału, dostar
tacyjnych::-:) Przy badaniach zapomocą szybi- czonego przez badania. Otwory dodatkowe wierci 
ków, wobec że tak powiem blizkiej znajomości się z boków linii wywiadowczych podczas wzmian
z pokładami, można, jak zaznaczyłem to poprzed- kowanego opracowania dla wyjaśnienia povvstaj<1-
nio, dzielić je na części, ale jest to niemożliwe cycb wątpliwości. Głębokość otworów, przy kt<>
J>rzy wierceniu wówczas, gdy właściwości pokładu rej należy stosować przytoczone powyżej prawidlo, 
należy poznawać na zasadzie prób, składających wynosi mniAj \NięcPj 50 m. Poza tero linie wywia
się z drnbnych pomieszanych w najrozmaitszy 1 dowcze dla pośpiechu dzieli s ię na części, dla któ
sposób ok.ruchów skal. Dla pewności, czy mamy .I rych przeznacza się po jednym przyrządzie "''ier
.do czynienia z jed;1y1:1 i tym s.amym pokładem, ·1 tniczym; kierune~. każdej części linii określa trój
należy porównywac me tylko próby, brane z sa- kąt otworów w JeJ początku. 
mego pok.ładu , ale nadto i z pokladów, stanowią- · Badanie pokładów, znalezionych wzclluż roz-
cych jego strop i spąg. ciągłości, prowadzi się w taki sam sposób jak 

H~·s . 2. 

Xa rys. 2 ·wskazane są pokłady, idP,'ntycznu j zapomocą szybików. Otvvory bije się w odle!{Jości 
z przytoczonymi na rys. 1; dzięki temu łatwo za- 50- 100 1n. Trzy otwory . stosuje się tylko wów
uważyć różnicę co do liczhy i układu otworów czas, gdy badany poklad znika lub nagle 
wiertniczych i szybików, którymi badamy je. Wo- zmienia swój kierunek. Ponieważ głębokość otwo
g6le odległości pomiędzy otworami wiertniczymi rów wiertniczych może być zmienianą w dość 
określa się na zasadzie względów, analogicznych do szerokich granicach, przeto dla uniknięcia potrzeby 
przytoczonych przy określaniu odległości pomiędzy wiercenia otworów dodatkowych należy trzymać się 
szybikami; jeżeli przytem została przyjęta zbyt wiszącego boku pokładu, żeby w razie zmiany roz
wielka odległość, to błąd ten należy poprawić za- ciągłości natrafić na ni<igo wcześniej, niż wypa
pomocą otworu pośredniego. Dla ścisłości należy daloby podlug uprzednich robót, lub później za
zaznaczyć, że jeż•'li odległości pomiędzy otworami pomocą wiercenia do większej głębokości. 
i głębokość otworów została wyliczona na zasadzie B d · łó . kl d h 
wzoru (2), to następnie należy ja. powiększać tak, \ aó anie. \ ~ poh · a owyc. :aGok1l~C~ 
żeby prawidło WoJSŁAWA zachowało swą, moc. 0 wor w wier niczyc znaczn ej g ę o o ci. 

Gdy badania prowadzone są zapomocą bar- Badania górnicze typu, do którego obecnie 
dzo plytkich otworów, np. do 20 m głębokości, to 1 przechodzimy, są zazwyczaj wynikiem potrzeby 
można prowadzić roboty, zmieniając kierunek linii rozszerzAnia obszaru zajętego przez roboty górni
wywiadowczych stosownie do zmian kierunku 1 cze, w których wyzyskiwanie minerałów zaczęlo 
rozciągłości pokładów, które okrnśla się co 5- 6 1 się u wychodni pokładów na powierzchnię, dzięki 
otworów przy pomocy otwoi;u dodatkowego, za- czemu dane ogólne, charakteryzujące złoże, są 
kładanego z boku od linii wywiadowczej, co daju J znane. Wiemy zazwyczaj, jaka jest rozcią~łość 
możność zrobienia odpowfrdnicgo wyliczenia na I ogólna pokładów, kąt średni ich upadu, oraz jakie 

· poklady lub jakie grupy pokładów zamierzamy 
·') Stosownio do sformułowanego w sposób pow~·ższy p1·awi- spotkać. 

dla b,vł." przoz antorl\ prac'' niniejszej prowadzone w,·wiad.v w Strz~·- ( d ) atanó~łaiv Dobor<iy?~sk•. 
żowicach w r. 1895 i w Grodźcu w r. 1898 (po wiat B Qclzills ki). C. · 11. IJ• •u "' • • 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1913. 
W listopadzie r. 191!3 wytwórczość węgla kamie1mego w Królestwie Pol-Węgiel kamienny. 

skiem była następująca: 
~----..;..~~----~~--~~~~~~,~~----~~::--~---!~~~--~~----....... ------~~ ....... ~~ 

Nn7. wn kopalń 

Niwka 

Klimontów J • 

~~l~~~n~~~w II ·. I 
Milowice 
Satnrn • 

Jowisz . 
Kazimierz · 
Jakób 
!fr. H.e11ard 
Andrzej Jl. 
Paryż . 
Koszolow . 
Czelad7. . . 

Grodzice Jl 
Flora 
J<'ranciszek . 

Hed1m . 
A.utoni . . 

Andrzej 111 
lima 
FJOtz Hudolf . 

Grod1.icc I · 
lanisław . 

Floryan. . 
Wańrzyków 

Helena . 
Ameryka 

Mikołaj. 

Al wina · 

Zdzisław 

Lilit 

Wlaści ciel 

lup dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie 

" . 
" .. 

~ Saturn 

\\' arsz a wskie 

. 
„ Hrabia llenard 

. 
} 

l"rancu s~o - Włos.kie} 

• Czelad zkio . 
• Grodzi 

Flora 
ee kie 

" - ltosyjskie Franc 
Dz. SchOn 
'.!.'-wo Ostr 
Towarzystw 
Dzi erż. J . 
St. Ciocha 
Dzierż. St. 

i Lamprecht 
owieckie 

o Alma 
Strzałkowsk i 

nowski 
Hilczyński 

• J . Ciec 
bo 

h ow ski i J . SO· 
cjński 

T. p olaczek . 

• S.Szo nert i J. Trepka 
szyńsk i, Kwie -
i \Y. Lesiecki 

• F. Błe 
cień 

L. i J 
J. 

. Wartakowie 
Rydzewski . 

„ J . Karo 
Henryk Ko 

iewski i Z. RudolJ 
ralewski 

Rok 191 2 llok 1913 
\V r. 1913 wydobyto węgla więcej c+> 

albo mniej (-), n i ż w r. 1912 

Od póczątku roku 
do 30 listopada 

centna r ów metryczuy~h % I ctr. metr. / 0
/ 0 

356 8o3 4 104 3II 
8 6g8 

14 \ - 'n 561 

8o + 
3o689~ 4oo6750 - 49910 ·-
6 8 6 , 

2 

r42 I l 15 50 l 0357 I 705230 -r 1 17 I 13 + 1353 9 
- - 2 810 26641 + 2810 + - „!. 26 641 + -

184 346 I 92o 597 185 584 I 910628 + 1238 + I - 9g6g - I 

595178 5572875 518033 5g66092*) ·- 77145 - I3 + 393217 + 7 
704 812 6943837 7I4 898 7 669657 + 10o86 + I + 725820 + IO 

- - 33 I26 i63 315 .L 33126 + - + t633I5 + -I 

6g1 goo 6991400 734 900 8 lo6 447 1 + 43000 + 6 
+1n5047 I+ I6 

-+- 317 563 + 583 r50 ·i .S 823 968 519 906 6 141 531 - 63 244 - Il 
5 I 

37 504 I 385 962 30 578 386458 - 6926 - 18 + 4g6 + o 

592 584 1 5 682 982 577 68,o 
I 

6075322 -
I 

I4904 3 +392340 I+ 7 

493 952 I 5 136 817 551042 5679 357 J.. 57090 + 12 -1-- 542 54° ....... II . 
470 976 I 5 099 829 540840 5879862 

I 
6g864 + 15 +18oo33 I+ T 15 

313 847 3310905 319399 35g8878 + 5552 + 2 + 287g']3 + 9 
4171 54355 4025 58262 - 146 - 4 + 3907 + 7 

223856 2134313 215943 2536 lo8 - 7913 1- 4 +40I 795 + 19 
76829 88656o 84939 888639 + 8Iro I+ II + 2079 + o 
5636o 518325 41275 405 895 - I5o85 - 27 - n2430 - 22 
29845 389539 26990 349 416 - 2855 1- IO - 40123 - IO 
30563 : 288441 24390 289797 - 6173 - 20 + I356 I+ o 
56176 557 456 50229 571058 5947 II + 136o2 + 2 
12760 137 503 1 14 400 137 5rn + I 640 + 13 + 7 1+ o 
3427 3oog6 - 1 2110 3427 100 - 27986 - - 93 
9 r52 88oo8 20445 129912 + II 293 + 123 + 4I 904 + 48 
8940 I 73488 12800 87 313 + 386o I+ 43 + i3825 + I9 

3470 3I973 734 22 Igo - 2n6 - 79 - 9783 - 31 
3864 26240 3464 35347 - 400 1- IO + 9 107 + 35 
1974 1 21459 792 5862 - I 182 - 6o - I5 5'n - 73 
9238 , 46843 6662 7I 456 - 2576 1- 28 + 24 6I3 + 53 

- - 15 0201 IOI 216 + I5020 + - + 101 2I6 + -

, *>·,W tej Hczbie lS7 •l19 c„ m. wziętych .d!> ,rozc hodu ze ,starych: zwałów . „' 
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16 PRZEGLĄD GÓRNlCZO-HU'l'NlCZY 

Podług gatunków wytwórczość węgla kamiennego w listopadzie r. 1913 wynosiła: 
gatunki g rube 2 633117 centnarów metrycznych, czyli 46,05 % wytwórczości 

średnie l 255 940 „ ~J ,96 „ „ 
• drobne l 701 201 „ 29.75 • „ 

węgiel niesortowany 1~7 896 „ „ 2;24 „ 

191i 

Razem 5 718 154 centnarów metrycznych, czyJi 100,00 % wytwórczości . 
W dniu 1 listopada r. 1913 pozostałość wydobytego węgla 

kamiennego na kopalniach wynosiła 
W przeciągu listopada r. 1913 złożono na zapas węgla kamiennego 

189 780 cent. metr. 
93825 
2887 " • „ „ wzięto z zapasu „ 

W dniu 30 listopada r . 1913 pozostałość wydobytego węgla 
kamiennego na kopalniach wyno.sila . . . 280 718 cent. metr. 

Ro z chód węgla- k amiennego w lis t opadzie r. 1913-go byl następu ją cy· 

a) Sp r z e d aż w ę g 1 a . 

Rodzaj sprzedaży j 
Gatunki grube Gatunki śred nie Gatunki drobne I Węl~e.J.,;;;sor- I Ra ze m 

centnary I % centnary % centnary % centnary I % I centnary1 % 
t sprze- t sprze- t sprze- t sprze- t sprze-

=-~-~===========j ·me rycz. , daży_ -~e__'.:y~ _daży _m~I daż~ ~e~ -~~~1-~~1 da~-
Sprzedano na kopalni 7IC>g81 2,75 149 g8o 13.04 85 218

1 

6,44 28 055 35,211 334 351! 6,50 

Wysyłka drogami żelaznemi zakładom j 
własnym IO 1,>~ 0.39 11 3rr o.g8 41 728 3,15 - · - 63 192 1 ,23 

Wysyłka drogami żelaznemi odbior- 1 I I l ' \ 
com obcym • 2 507 834 g6,86 g88 468 85:94 i 197 192 90,41 51 617 64,79 4 745 nr 92,26 

Wysyłka drogą wodną - -
1
1 44° 0

•
041 - 1 - - 1-=- 44° o,oi 

Razem 258go85 100,00 1150199
1
100:00 l 324 1381100.00 79672 100,00 5143094/100,00 

b) Ro z c h ód w ę g 1 a n a po t r ze by w la s n e. 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

Opał mieszkań pracujących i postron
nych oraz domów zbornych i za
budowań kopalnianych . . . 

Opalanie kotłów parowych 
Wydano cząstkowo na różne inne 

potrzeby . . . . . . . . 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

Inne potrzeby . . . . . . • • 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 

Razem 

Rodzaj rozch9du . 

Sprzedaż 

Ro~clJód na potrzeby wląsn!! 

Razem 
W stosunku do wytwórczości • 

Gatunki średnie I Gatunki drobne \ Węgtiel niesor-

1 

Ra z e m 
owa ny I Gatunki grube 

•Io 

centnary ch~~iu 
metrycz. "" p<>· 

t rzoby 
wła~no 

31 434 82,12 

I 418 3,70 

2 8o2 7:32 

- 1 3 577 0 ,74 

-- 1 - '1 205
1
1· 1.241 205 0,04, 

338 782 loo~oo __ 1_6_5_9_3 loo,ool_4_8_4_12~2 100,oo 

c) R o zchód ogólny. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel niesor-
towany Razc m 

centnary % % centnary I % centnary . % centnary I % centnary roz 
metrycz. roz- - roz- roz- roz-

chodu metrycz. cnodu metrycz. ~odu rnetrycz. chodu metry~:_ _:_~d~ 

2 58g o85 g8~54 ll50 199 92,71 I 324 138, 79,63 796']2 82,76 5 143 094' 91.~39 
38 278 1,46 go 46g 7,aj 338 782 20,37 16 593 17,24 484 122 8,61 

2627 363,rno,oo l 240668,100.00 I 662 920J100,oo g6 265,100,00 5 627 216 100,00 
99.78°/o ga,780/o 97,1J;1, °lo : 75,270fo I g8,41 0fo 
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W y s y l k ·a w ę g I a . d r o g a m i ż e 1 a z n e m i . 
-===== 

G t k G t k · d r.. I Węgiel niesorto-1 a un i grube a un i sre nie' . ..,atunki- dr<:!bne ~any R a-ze m -

I 
centr. % centr-.--% ~ntr. _1_%_1~ntr. ·- ~~I centr. I % 
metr. I ~~~z;- metr. ~~~z;- metr. ~~r;e- metr spr„c- metr. Sj)rze-

==~-~-~--=-= ----
1
= - ==-= . ___ ..Y._ ==--- · daży_: I daży 

W granicach Królest\va Polskiego . 'I 2 073 ·136 - 954 236

1

. - l 229 9411 - 51 317 4 308 6301 

% wysyłki drogami żelaznemi . i 8:.!,25 ° /o I - 95·35 % - 99,28°Io1 - 9~),42°Io 11 89,54 °Io 
Do Cesarstwa: 

a) do Białegostoku i za Białystok • . j 1-15 770 - 6 703~ - 3 403. - r 48 156 024 

b) do Bu:eścia i za Brześć I 125 459 - s 217 - I g66
1 

- 132 644! 
c) do Kowla i za Kowel . 162 081 - 25 164 - 3 6o8 - 152 - 191 0051 -

Kierunek wysyłki 

' 

Razem do Cesarstwa . 

Za granicę . •. .. • .. 

433310,; 6,74 1----;-o84 3,22 1--8-979: o.68 --. -300- .-o-,3-81_4_7;6_7_3,l-9-~-33-
14 165 0,55 9 412 0,82 - I - --=--=-~ 577 0,46 

Ogółem . .. . • 2 ;20 6n - - 1-000 7-3-2 - _- -1- 2-38- 92-0\---· 51 617 4 Sn 88ol -
W stosunku do rozchodu ogólnego • 95,94°/ 0 - So,66 °/ 0 - 74,50°/0 1 - 53,6c 0/ 0 1 85,51°/0 -

\V y s y l k a w ę g l a d r o g a w o d n ą. 

Kierunek wysyłki 

W granicach Królestwa Polskiego 

Za granicę 

Razem 

Gatunki grube 

~~% 
metr. sprze-
- daży= 

Gatunki średnie Gatunki drobne I Węgiel niesor- 1 Razem 
towany 

centr. ! %- centr. % centr. - -%1~~ % 

-
m:tr. l=-s~p_a_rzżey- metr. sprze- 1 t sprze- metr. sprze-

- _ ~ daży i~ me r. daży I _ dażŁ 

-· _ - _ _-J ~1I 0,04 __ - _ - _I_ - I 
1

_ 4_40_
1

, o,o; 

- i - l 440 0,04 , - , - 440 0,01 
W y t w o r c z o ś ć, r o z c li o d i z a p a s y w ę g I a k a m i e n n e g o 

n-1._!_11 i w l atac h u b i eg ł yc h (cen t r . m et r.) 
IV O k l' A S i E:: l' O C Z-

-

Miesiące i okresy 

-
zień Grud 

Stycz 

Luty 
Marz 

Kwie 
Maj 

eń 

ee 

cień 

Cz er 
Lipie 

Sierp 

Wrze 

Paid 

Listopad 

wiec 
c . 

ień . . 
sień 

ziernik 

Za 11 miesięcy • 

. 

I 
: I 

. I 

: l 
. , 

I I R o z c h ó 

Rok 
. .I-- S p r z e d a ż I 

Wytworczośc --- - --- -.- . . jNa potrzeby 

1912 

1913 

,, 

~' 
~~ 

„ 

" 
~ ·. 

" 

~' „ 

5 326 371 
6 136 241 

5957 310 
5322700 

6107 973 

5 157924 

5 555123 
6 021 147 

5 503337 

5 495074 
6 033 276 

- -;:i 718 I ;:i4 

5697 858 

5 270936 

1910 5 394 943 

1909 4 956 g29 
1913 63 008 259 · 

1912 57 827 932 

l 9II 53 o96 763 

1910 49 339 948 
1909 I 51 027 003 

I W 61 W t e J 1 1 c z b 1 e ł og e w asne 
_ -- !}o Ce•nrst w a ~ gr~~cę I 

4 932 021 473 036 64 258 506653 

5 570 516 
5422383 

4 790410 

5 395 375 
4 745617 
5 039268 

5 559699 
5 154 742 
5001 261 

s 583 ::;51 

4 852479 

4939697 

4562193 

57 405 916 

52575318 

47 532383 
44 41026g 

46 171 055 

463145 

430090 
384 202 

483 g8o 

453 496 
547 151 
671 661 

723 552 

640535 

650 875 

479 673 

369 485 
2JJ 236 

288 051 

r26 462 

5 928 300 

3 887 454 

l 794 350 
I 295026 

I 407 594 

I 
I 

72010 58go31 

67674 537 274 

55974 513342 
57103 527 6gg 
708g8 49038g 
60276 481 46o 

62 745 508 2II 

39g60 478 688 

46108 479 100 
38 56o 528654 

67 !II 492 821 

72463 502349 
1o6229 500672 

637 365 5 617 970 

769 947 5 370 86g 

644 497 s2998og 
724 462 5 028673 

841 614 5 313 730 

d 

W ogóle 

5 438674 

6159 547 

5959 657 

5 3°3752 
5 923074 
5 236oo6 

5 520728 

606? 910 

5633 430 
548o361 . 
6 rr2205 

5627216 

5 855 56o 

5345300 
5 442 046 

5 o62 865, 
63 023886 

57946187 
52 832192 

49432·442 

SI 484685 

Zapasy w 
końcu mie-
siąca lub 

okresu 

2g6345 

273039 
2706g2 

28g640 

474 539 
3g64ś7 
430852 

384c89 

253gg6 

268 709 

189 78o 
28o718 

408648 

537 548 . 
420004 
638 302 

280 718 

4o8648 

537 548 
420004 

638 302 
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18 PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 1914 

Dostawa węgla. kamiennego rl l a użytku dróg żelaznych w okresie 
ro cz 11 y m . 

Miesiące 

L ipiec 

S i erp ień • 

l'a'l.d7. ieruik 

327 1 0,02 

491 I 0~3 1 
327 0 ,02 26o 

I 
1 440 4950 

\V rzesie1i 

Brykiety z węgla kamiennego. W listopa- dowań kopalnianych wydano 110 cent. metr. , 
dzie r. 1913 sp l'zedano na kopalniach 4 558 centr. na opalanie kotłów parowych 48 centr. met r. , 
metr. bry kietów; wyshno drogami żelaznemi razem rozchodowano na potrzeby własn e 158 
10420 centr. inetr„ w tej liczbie 164 centr. metr . w centr. metr. lJrykietów. Rozchód ogóln y bry kie 
kierunku za Kowel ; ra zem sprzedano 14 978 centr. tów w listopadzie r . 1913 wyn osił 15136 cent r. 
metr. brykietów. Na opat mieszkań oraz zabu- I metr. 

Węgiel brunatny. W listopadzie r. 1913 wytwórczość węgla brunatnego w Królestwie P ol · 
ski em była następująca: 

Rok 1\112 Rok 1913 \\' r. 1913 wydobyto w ęg l a w ięcej 
(+ ) albo mniej ( - l. ::i ż li' I'. I !l 12 

\ \ ' ln śl" i l' ic ł I Oo oo- I O <l oo- Od początku roku 8 azwn k opał11 1 L is topad c'·ł\> tk ; , ro- Listopad c~ąt l< ; , rn· 
L istopad l11h cl7.ierża wc;a k u do :to ku d o 30 do 30 listopada 

lis topada listopada 

c en 111a ró w mu L r~· c.: z 11 y c h I ·1. c; Lr me1 r. % 

'+ 
I 

I\ a tarzyna Tow . Poręba. 72 531 68o 896 7-1 393 767226 + 1862 3 .J_ 
86330 1-ł r3 I 

l\ ierad;~ P. SI rzesze wsk i 25097 337 533 - 182 157 - 25097 - 100 - c55376 - 46 

H elena Sosn. T -wo fabr. rn r r5 276 208 525 -- 61240 - 15276 - IOO - c47 285 1- 70 

E l ka I\ . .Modzel ewski 4 350 51 7rr 34 288 219036 + 29 938 1+ 688 -1- 167 325 i-! 324 

J\ amilla F. Morkis r3 r 39 92 I02 30 969 198 t 46 + 17 830 + 136 + ro6 044 .-+ n 5 

Razem I 130 393 ' 1 370 767 1 139 650 ' 1427 8o5 I + 9 257 I + 71 + 57 o38 ' + 4 

Dnia 30 listopada r. 1913 pozostałość wy- i· zbornych i zabudowań kopaln ianych 2 175 ctr. 
dobytego węgla na kopalniach wynosila 22 551 metr.; 2) opalan ie kotłów parowych 3 873 ctr. 
ctr. metr. metr . 

.Rozchód węgla brunat nego w listopadzie r. Sprzedaż węgla. skl adala się z pozycyi na-
1913 wynosił 135 378 ctr metr. i sk!adal się z stępujących: 1) sprzedaż na kopalniach 27 254 ctr. 
pozycy i następujących: 1) uży to na potrzeby metr. i 2) wysylka drogami żel aznem i 102 076 ctr. 
własne kopalń 6 048 0tr. metr; 2) sprzed ano i29 330 metr. 
ctr. metr. Rozchód węgla. użytego na potrzeby Wszystek węgi el, wys!any drogami żelazne· 
wlasne kopalń, sldadal się z pozycyi następu- mi, pozostał w granicach Królestwa Polskieg o. 
jących: 1) opal dla pracujących, opalanie domów 1 J. H. 
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'rzemysł żelazny w państwie llosyjskiem w UJcu r. 1113. 
(Podług danych . Centralnego biura statystycznego dla przemysl11 żelaz nego w Rosy i). 

Mi oRil!\C~ ok r esy 

Sierpień r. I 91 't 

Wrzesioi1 
Paźd:r.iornik 

Listopad 
Grud:r.ioń 

SLyc:r.oń 

Lu ty 

Marze.; 
K11 ico.: ion. 

r. 1913 

t.Iaj . , 

Czerw 1oc > 

Lipiec 
> I :il2 
> 1!11 1 

> 1910 
Za 7 miesięcy > 1913 

> 19D 

> 1911 
> 1910 

Miosił\ue i okr~sy 

ień 

s ień 

iernik . 

Sierp 

Wrze 
Pnźdz 

Li stop 
Grudz 
Stycze 
Lu1y 
Marze 
Kwi ee 
Maj 
Cze n\ 
Lipiec 

ad . 

icń . 
ń 

c . -
:i eń 
. 
·iec . 

" 

" Za 7 miesi ę•:J 

> 

> 

' 

r. 1912 

" 
" 
" 
" 

r. 1913 
,. 

" 
.. 
:• 

" ,, 

" 
1!11 z 

" 
1911 . 1910 

" 
1913 

" 
1912 

" 
1911 

- 1910 

-

. 

. 

Wytwórczość i zapasy podług okręgów. 
Całe państwo lt'>syjskio Południo Rosy• 

S u r o w i o n Półwyrob:.' telazne i stalowe staJowt; S u r o w 1 e c 
, - - l ~yroby gotowe żoluzno i - - -

- ---i·'l.-npasy w koń- Zapasy w koń- -- IZapi:.sy w koń- - .,Zapasy wlro'il': 
VVytwó1·czość cu miesi ąca. I VVytwórczość I cu n1ios i1\Ca \iVytwó rczość cu mio&ił\Ca \>Vytwórczośó cu miesif\C& 

lub okresu lub okresu lub okrosu lub okresu 
---......:.... 'I' y ę cy p u rl ó w 

2! 778 26 392 23 728 II 191 19 644 17 594 15173 

21 303 25 868 23 661 11 or6 19 644 17 711 14 8o9 
20 ~6 25 004 24 142 II 282 19 412 18 626 14 390 

20 991 24 486 23 489 IO 9 ll 19 844 J 9 6o6 I4 030 

23 467 26 &Jo 22 750 10 752 19 375 21 078 15 391 
23 375 26 638 2 ! 500 IO 8 CO 20 058 22 612 15 370 

21 774 26 786 21 930 IO 752 17 715 22 8o5 14 240 

25 IJ2 25 212 26 6~7 10 997 21 457 22 677 16 661 

23070 25411 22252 II367 l78oc 20676 15o84 

24 6SJ6 26 140 26 843 w 773 22 373 19 894 l 6 369 

23 548 29 261 24 024 IO 993 20 501 18 990 l 5 802 

23672 28485 25705 nu3 2r297 18432 15986 

21 297 26 846 24 352 II 046 19 244 17 357 14 378 

17 908 24 827 20 571 9 792 16 805 18 345 12 215 

14 401 34 510 17 009 IO 689 14 971 19 410 9 371 
165247 28485 171892 II113 141201 18432 109513 

147 'j6l 26 846 157 175 II 046 129 828 T7 357 99 585 

123 934 24 827 134 555 9 792 II3 256 18 345 83 071 

I' o ł u d n i e lt o s y i (J r & I 

5257 

5176 
6640 

6749 

7 392 
7166 

7 568 

7o68 

4 775 
7o68 

Półwyroby 2elazoe i sta lowe stalowo S u r o w I e c Pol w y roby telazne i stalow e 
Wyroby got o we żolazno i - 1 · --

- l &pasy w koń- - . Zapas~' w. koń- . . Zapas)'. w_koń- -- Za"(lasy w koń· 
Wytwórczość cu miesiąca Wytworczośó I ou miesiąca I\\ ytworczośó I en mte&lt\Ca Wytwórczość I cu miesiąca 

lub okro•u lub ok resu lub okrosu l ub okresu 
'j' y s i ę c y p u d ó w 

13166 3355 
I 

II 023 67n 3978 I 
10386 4 385 4194 

12882 3329 10721 6 524 3905 10226 4 452 39M 
12920 3538 I 10528 6764 4 0?6 9 998 4 717 4 146 
12778 3107 IJ 228 7041 4 225 102j2 4 278 3931 
12430 2754 I 10953 7754 50I7 II o87 4 494 4 141 
13587 2731 II6Q9 8316 4 926 Il 017 4 447 3936 
II615 2599 9959 8437 4 624 11o63 4 335 3833 
14999 2992 

I 12490 8298 5092 10423 4822 I 3639 
12232 3204 9936 7813 4954 9856 4 II2 3682" 

I 15036 2494 13o84 
l 

8 013 4 971 lO 45c 496o 3688, 
13201 2658 Il 83c 7 253 4683 Il 650 4762 3792 
15010 2668 I26o6 7972 4 5u II 291 4128 4 229 
13618 3005 10954 6530 3956 IO 4o6 4243 4581 

Il309 1923 9692 7 452 3433 12 437 3763 4 755 
8767 2903 7857 9163 3 II? I7 818 3220 4o89 

95 681 2668 81 515 7972 3376o II 219 31568 4 229 
87762 3005 73816 6530 29388 10 4o6 29752 4581 

72334 I 923 62784 7 452 26359 12 437 27018 4755 
65 665 2 903 57316 9163 22430 17 818 25190 4o89 
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1i e11i ł\ce i okresy 

iie.ń Sieq 
Wrz 
Paź<l 

Li ~lo 

Gnu 

Styc 

Luty 
Marz 
I( IV il 

esień. 

zie.mik 
pad 

!zieli 
zeń 

. 
.ee 
do1i . 

wiec. 
Maj 

Cz er 
Lipie c . 

> 

Za 7 miesięcy 

> 

> 

> 

r. 1912 

" 
„ 

" 
" 

r. 1913 

" 
„ 

' „ 

" 
" „ 

" 
19 Ll 

„ 191'1 

„ I ~I I O 

" 
_l!l I;{ 

" 
1912 

" 1911 

" 
1910 

M ieait\OO i okroHy 

ii eń Sieq 
Wrz 
Paźd 

Listo 
Grud 
Slyc 

I.u Ly 

Marz 
Kw ie 

Maj 

Czer 
Lipie 

esicń 

zierni k 
pad 
zień 

zeń 

.ee 
r.ień. 

wiec 

c . 

" „ 

Za 7 miesięcy 

„ 

" 
„ 

r. 1912 

> 

> 

> 

> 

r. 1913 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

" 
1912 

,, 1911 
,. 19 10 
„ 1!113 

" 
1912 

" 
1911 

„ 1910 . 
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1
okro,g Nadwołtańsk i O r a I 01<rą)? Uo skiewsk 

W y-roby gotowe że- l'ołwyroby telazoe 1 w„.,, ··~·· = I --
jazne i stajowe ~urowiec s tal o we Jazue 1 stalo we S u r o w i " c 
~ 

, _____ ------ - --
Zn.pasy w Zo.pasy w Za.pasy w Zt~pasy w Zapasy '" 

\Y vtwór- końcu 'vV vtw ór„ kvńcu W,ytwór- 1 !<ońcu Wytwór -1 !'0ńcu Wytwór- koń nu 
Ćzuść mies i>1ca I ;, zość miesh\ca. CZOŚĆ 1n l0Sll\Ca. C:ovś,! lllluol(\Ca I ozość miesiąca 

lub vkre- lub ok re„ lub okr~- lub ok ro- lub ole ro-
f;ll su su su su 

"! s i ę c y p u d ó w --y 
I 

683 2528 I 
l 

76o I -3 415 5073 992 420 2102 

I 
2017 

3 485 5330 651 2392 l 212 491 979 2093 1875 

3172 5664 571 2249 I 1086 429 966 2151 - I 596 

3587 6632 655 2221 

I 
I 041 440 888 2o66 - 1347 

3422 7 417 851 2250 861 430 735 2163 - r 316 

3410 8o89 908 2335 1035 409 886 2202 - _I_ 199 

8135 

l I 
2463 I 895 383 - I 2 979 921 747 2390 I 090 

35:;:2 768o I 203 2096 l 284 386 I 032 

I 

2 709 873 
28o1 6299 927 I 2 452 781 56o 540 2636 - 859 
3655 <>rI l 277 I 2 594 l 103 656 854 2665 -- 88o - ;) 

3 513 5219 l 003 

I 
3 297 864 439 896 2720 - I 6o3 

3 {40 4109 936 3286 904 307 871 2431 -- 1576 

4968 636 2 630 
I 

6';2 I I 
2770 

I 
722 349 J 995 - - I 2079 

I 
2503 5~ 379 I l 935 947 336 786 1549 - 961 
2 775 5 295 I 277 l -ł24 l 796 520 742 

I 
I 523 - 618 

23orr 4 109 7175 I 3 286 6867 307 5825 2431 - l 576 
i 

22360 4968 4877 2 63o 6499 349 5358 I 995 2079 I 21148 5609 3218 l 935 6241 336 5300 r 549 961 
I 

20796 5295 2 731 I 424 5632 520 5 041 I 523 6r8 

Q k r I\ g N a d woł~ań ski Okr11g Północny i Na<lbal tyckt 
l'ołwyroby t.elazno i I Wyroby i;otow01e- s u r o w i e c Półwyrobf, t.olazne i I Wy roby gotowe żÓ -

stalowo lazne 1 stalowo sta ow~ Jazne i sta.lowe ---- - - I - -
Zapasy w Zapasy w Zapasy w Zapasy w Zapasy w 

\.Vytwór· końcu Wytwór- koilcu Wytwór- koilcu Wytwór- końcu I Wytwór- końcu 
Cz(1ŚĆ miosit\cn. cz ość miesiąca czość micsiĄca czość miesiąca czość miesiąca 

lub okresu Jub ~~kresu I lub okresu lub okresu I lub okresu 
- --' l1 w :r d y p ę c y o 

l II8 

1 
474 l 009 371 - 2905 l 425 l 642 l ~23 2192 

l 092 505 907 449 - 2745 Il96 l 571 l 435 2 lII 

l 186 I 452 992 544 - 2672 l 323 l 663 1464 2273 
1028 I 56o 688 520 - I 2446 I 370 

I 
l 689 l 381 2 n6 

892 238 717 513 - 200? l 207 l 769 I 083 l 988 

l 009 407 737 6-ło 3 2429 l 379 I 828 I 282 2039 

884 398 658 

I 
663 25 

I 
l 933 l 340 2043 

I 
II87 187.j 

l II8 317 879 879 37 l 822 l 661 2017 1679 l 740 

972 394 796 I 790 19 l 858 l 019 l 867 1340 l 674 
l 281 421 984 719 4 l 967 1458 l 896 l 454 I7.J3 
l 090 510 814 672 - 2677 l 174 l 751 1316 I 781 

l 212 374 936 657 - 2500 1281 I 737 l 386 I 739 

l 532 319 l 295 501 - 2995 I 404 I 697 l 418 2164 

l 054 216 76o 443 - 3 38o l rr5 1464 l 173 l 857 

996 3°5 829 505 - 4o61 945 l 539 968 

I 
l 492 

7 566 37-ł 58o5 657 88 2500 9312 l 737 9645 1739 
6920 319 6038 501 63 2995 8710 l 697 

I 
8 :>73 I 2164 

5557 

I 
216 4 178 

I 
443 76 338o 7651 1464 7286 

t 

I 857 

5773 305 4696 505 98 4 o61 .=;613 l 539 5759 l 492 

j. H. 
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Otrzymywanie sztucznego węgla kamiennego. 
P rof. dr. 'l'ADEU SZ V\'1śKTOvvs1u 1) w odczy cie, j ry, ciśnienia i dzialaniu pary wodnej ; wynikiem są 

wygloszonym w p ol itechnice Lwowskiej, przyto- , tu także różne gatunki węgl a , mniej lub więcej 
czyl na~tt;puj<\CY fa kt powst awania węgl a k amien- 1 rozłożone i zwt:glon e drzewo, lecz j te gatunki nie 
nogo. przedstawiaj~ węgla kamiennego ani swym skła-

Prz:· lmdowic mostu kolcj 0wego przez Ren d?m, ani d alszom swojcm zachowa niem siQ: w . ta
pod Breizach om jeszcze w latach 70-ych >vuijano ~1ch '~~glach drzcwnycl_1 stosunek C : H: 9 Jest 
pale ~wiorkowe w koryto rzeki; ]eden z tych pali 11my, mz w węglach kanncm~ych , a nas~ęp1~10 w~
pornimo 2 OOO potężnych udcrzd i w C'iągu 11 / 2 go- gle d~·zcv:no y rzy dalszcrn ich prażon~u JUŻ n~c 
dziny zatrzyma ! się i nic zagl ębil prawic zupełnie, wydz10la3 ą, _cial· aroma~,Y~zny?h: ?O cccl;?J~ właśmc 
gdyż trafi·! nic na zwykly żwir, lecz na twardy w~glo kar:110nnc, pom11aHc JUZ mne rozmcc. 
podk lad tefrytu , cz)· bazaltu. Doln y koniec pala , _Dopier? w ostatrnch l~tach przc1~rowadzono 
uległ przy tem zwęgleniu: najbardziej dolna część doswiadc~cma, które . pozwohJy . ot rzymac ".- drzewa, 
drzewa przeszła w antrac·y t, wyższa posiadała wlas- ce~ulo:-y i tor~u węgwl, który i _składem i wła~no
ności węgla kami01mego, a jeszcze dalsza zmieni- ścia1~u odpo"".rn~a węgl?m ka~110nn~·m. , D.oświad
fa się "" węgiel brnnatny, który zwolna przcch o- czcrua to są 1 c10kawc i _rzuca3ą w1~le !;W1atla na 
dzil w świ eża tkankę rośli.nna. proces rozktadu drzewa i powstawarua węgla ka-

\ Vywart.a tu praca ciśn.i~nia i uderzania prze· micm;ego" oraz n a .roakcyc_ chcmicz~1e . ~~tur~l~u.e 
niosla się za po~rcdnictwem włókien na dolną część ten sztu?zny wę~10l ka m;cnny m e będz1? 1 ościł 
pala i w miejscu oporu przetworzoną została w p1:ct~nsy1 do wspolzawodmctwa z węgl ami kopal-
cieplo, które ze swej strony spowodowało zwęglc- J n y mi. ., . . . 
nic drzewa. P 1zcn11an ;y cclulo_zy, t01fu , a zatem wogóle 

ż 1 ·z d , ] . . l . ·] d . r I drzewa w węgiel karmenny dokona] d r. FR r lW LHCH 
o ( r _ew? po ~' P) w~m ~icp a P1zec 10 zi "' BERGrus 1) w politechnice w Hanowerze. OoTZcwal 

pc_wnego l'O?z~JU wę~1c l , ktory JCdna~ v.:ęglcm ka- 1 on celulozę lub tol'f w bombir sta lowej nmi'cszczo
m10nnyn~ n10 JOst ,_ wie my o tern od _w1(']ww; wszak nrj w piecu elek t rycznym z woda, pł y t;ną (nic p a· 
ot\_zy 1~rn10111~· w: g1?l drzew ny w_ ,1m~lcs.:ac~1 , _w r:~ I rą), do temperatury nic wyższe{ nad .'3-±0o, zatem 
to ta?h :~lazn;t.h i .!· d.'.podda3ctn )_ d1z~''. o s~chcJ poniżej temperatury krytycznej wody, a więc i 
d,est> lac; .1' ~est; lac)_ 1 par~ w odi~~ 1 ?tl ~) 111 ~1J 0111Y ciśnienie w bombie nic przechodz i.J o poza 200 atmo
~ {g1~l d 1 z~.v.ny 

0
_0 i ~z n:a1_tym s~ladz1:c, i "~.asn?· skr. Bomba była połączoną z manometrom do 

śc ac ' lecz tcbo 1 ~dza3u _węgle . m e:> rn a3ą m e mierzenia ciś1ucń i z rurka, do odpuszczania ga
wspólncgo ~ węgl~m i . kan~1cunynn .. l oddawano zów, które anali zowano. Otr:zy mano wyniki nastę-
drzewo wspolczcśme działaniu wyższc3 tompcra tu- pujące: · 

:\2 t 0 czas gaz C O H 
1. torf 9, I .ąr 250° 8 godz. f.:1- ,13 19,-1: 5,2 
2. ., 300° " 77 ,0 16,9 5,0 
3. ,. 3-1:0° „ 81,2 13,3 -1:,65 
-1:. ,. :3-1:0° 2-± godz. 84,0 10,-1: 4,62 
5. „ „ 340° 61 godz. 83,5 10,98 -±,55 
G. celuloza 13 gr 250° 8 godz. 940 cm3 H ,71 20,H 4,89 
7. r „ 340° „ 83,1 11, 74 5,16 
8 . „ „ 310° 64 godz. 1 425 cm3 83,73 l 0,89 5,38 

1,07 
1,07 
0,89 
0,96 
0,97 

Przytoczone powyżej wyniki wykazują. : 1) w I ru H 2 nie spada poniżej 4,5%, stosunek C : H : O 
miarę podnoszenia temperatury z 250° do 300 i jest taki, jaki mają. węgle naturalne, wytwór 1'! 1 
340° zwęglenie zachodzi coraz bardziej, pomimo że- odpowiada węglowi b run at n em u , wytwór M 3 
czas ogrzewania jest ten sam, 2) przy użyciu tern przedstawia skład normalnego węgla tł u s t e go; 
pcratury 340° wyniki, otrzymywane w ciągu 8, 24 5) dalej okazuje się, że po dojściu do pewnego 
i 61 godzin, są. prawie te same, 3) przy użyciu stopnia zwęglenia dalsze ogrzewaiuc już nie spra
różnych temperatur WL0° i 3-10° ton sam wy1uk wia rozkładu, nie gromadzi się więcej węgla, Jue 
otrzymać można w ciągu G4 i 8 godzin, 4) pozo- ubywa O i H w wytworze, pomimo że w jednym 
stałe po rozkladzic wodą, płynną, wytwory odpo-
wiadają. składem węglom kamiennym: ilość wodo-

') Lwów . CzasopiJlmo T echniczne. 1913, s tr. 375. 

1) C o t h e n e 1· C h e m i k ~ r Z c i t u n g 1912, str. GOi, 656: 191.1. 
<tr. a93 ttaG, oraz Dr. ·Fr i e d r i c h 13 e r g iu s: Die Anwendung 
hoher J)r uckc de i c hemisch<'n Vorgangen uncl eine Nachbilclt1ng cles 
Ent<tehungsp rocc•ses der Steinkohłe. Halle a. . 1913, So, str. 5~. 
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razie ogrzewanie do 340° tr'wało 24, a w drugim 
61 godzin; 6) torf i celuloza z bibuły zachowują 
się tu zupełnie analogicznie. 

BERGrus otrzymał więcej danych doświadczal
nych; w tablicy przytoczone są tylko gł6wniej sze, 
a i te już wystarczają do wysnucia ciekawych 
wniosków. 

Przedewszystkiem należy zaznaczyć, że po
dobne doświadczenia nie z wodą p ł y n n ą, lecz z 
parą wodną, wykonywano przedtem wielokrotnie i 
na małą i na wielką skalę, ale otrzymywano wy
niki odmienne; zastosowanie wody płynnej , wyż
szej temperatury i ciśnienia nie wyższego nad 200 
atmosfer dopiero doprowadziło , jeżeli tak wyrazić 
się można, do sy nt e z y węgla kamiennego. 

W odę pł y nną zastosował BERGIUS w swych 
doświadczeniach z następującego. powodu. Wy
dzielany p rzy rozkładzie celulozy gaz sklada się 
gl6wnie z C0 2 (na 1425 cm3 gazu otrzymano l -±15 cm3 

002) , zatem celuloza rozpada się t u na: 00 2+ 
+ H 20+reszta; reakcya rozpadu celulozy jest egzo
termiczną: l mol celuloz,y wytwarza 70 OOO cieplo
stek , a przyjmując cieplo właściwe celulozy = 0,37 
cieplostek , może celuloza miejscowo ogrzać się 
ponad 3-±0° jeszcze o l 180° wskutek wydzielanego 
przy rozpadzie ciepła. ·właśnie ten nadmiar cie
pła, to podniesienie temperatury należy zniweczyć 
żeby po doj ściu do 340° jeszcze bardziej nie roz
grzewać celulozy i nic z mien iać kierunku reakoyi 
rozpadu, k t6ry dalby zupełnie iru1y wynik. Wła
śnie tę rolę spelnia woda p l y n n a; odbiera ona 
celulozie cieplo i nie pozwala na jej przegrzewa
nie; ten warunek prowadzi do otrzymania węgla 
kamiennego; na tern też polega r6żnica pomiędzy 
dawniejszemi doświadczeniami z parą a doświad
czenia.mi BEROIUSA z wodą płynną. 

Ze reakcya z ·wodą plym1ą może zachodzić 
inaczej, niż z parą wodną. i dać inne wytwory 
rozkładu celulozy, wskazuje na to dzialanie już sa
mej pary wodnej na węgiel przy wyrobie gazu 
wodnego; w temperaturze poniżej 650" zachodzi 
ona w myśl wzoru: 

c + 2H20 = 00 2+ 2H2 
a przy temperaturze znacznie wyższej węgiel i pa
ra wodna dają: 

c+H 20 = C0+ 2H2 

y.,r jednych przeto warunkach opr6cz wodoru 
powstaje C02 , w innych zaś CO. Woda płynna w 
300- 340° działa na celulozę właśnie gł6wnie we
dług pierwszego r6wnania, tylko zamiast H 2 po
wstaje tu z celulozy H20, a tylko małe ilości, śla
dy H2, podobnie jak i ślady innych ciał gazo
wych. 

Reakcyę spalania celulozy wodą BERGrus wy
raża r6wnaniami: 

(CsH1005)~=C21H1602+3002+ 12H20 

(C~H1005)25= 60 2 H H 02+ 24C0 2+ 60H 20 + 18H2 
(OsH1oOJ.;o=02s3H2oo02r;+ 37C02+ 150H2Ó, 

zależnie od temperatury i czasu ogrzewania. Po 
otrzymaniu wytwor6w: 0 21H 140 2,021 H 160 2 lub 0 263 
H 2000 26 dalsze ogrzewanie i podnoszenie tempera
tury nie sprawia już rozkładu. Otrzymane wytwo
ry mają przeciętnie sklad: 0 =83, 7%, H = 5,4i, 
0 = 10,9%. Taki wytw6r, jako związek chemiczny, 
odpowiada węglowi kamiennemu tłu st emu. a
turalny tlusty węgiel kam ienny uważa BERGIUS za 
związek chemiczny, zani eczyszczony domieszka
mi ciał obcych tak mineralnych, jako i organicz
nych. BEtto-rus podaje, wprawdzie bez dowod6w, 
że ten sztuczny węgiel tlusty p1:zy suchej destyla
oyi daje ciala aromatyczne, podobnie jak węgiel · 
naturalny. R6żnica pomiędzy węglem sżtucznym 
i naturalnym leży "" budowie węgl a sztucznego, 
przedstawia on bowiem pros zek sypki szary lub 
więcej czarny. Budowę proszkowatą węgla sztucz
.nogo powoduje z jednej strony rozdzielenie jego 
cząstek cząstkami wody, a powtóre użycie niezbyt 
wysokiego ciśnienia w czasie doświadczeń. vV na
turze przy tworzeniu się węgla w gł ębokości 200-
300 m nie wątpliwie ma się do czynienia z większe
mi ciśnieniami, k tóre resztki celulozy dokładn i ej 
zbliżają, a r6wnocześnio zan ieczyszczen ia b iałkowo 
tłuszczowe, żywicovvate i mineralne bardziej ~1ogą 
przyczyniać się do zbitości węgla kopalnego. Ze tu 
coś podobnego zachodzić może, dowi6dl BERGIGS w 
świetny spos6b następującom doświadczeniem: pro
szkowaty sztuczny węgie l tlusty poddawał on ci
śnieniu 5 OOO a tmosfer w temperaturze 200° i 
otrzymał z węgl a tłu tego wt~g iel eh ud y, odpo
wiadający antracytom, posiadający oko ło 90~ O, 
zajmujący o 3/4 mniejszą obj ęto "ć, zatem z1n niej
szoną do 1/_1 objętości pionvotnoj , budowę zbit Hi i 
wygląd czarny. P rzy tern ciśnieniu 5 OOO atm_. i 
ogrzewaniu do 200° wydziela się, jako wytw6r 
uboczny, gł6wnie g az b l o t n y CH_1. 

Doświadczenia powyższe prowadzą, BEtwrusA 
do og6lniejszych wniosk6w. Twierdzi on iniano
wicie, że węgle naturalne tłuste powstają. pod 
działaniem mniejszych ciśnień, że przy powsta;va
niu w naturze wydziela się gł6wnie 00 2; węgle zaś 
chude, antracyto>ve, występujące zwykle u podn6-
ża g6r , powstały pod wielkiemi ciśnieniami, jakie 
właśnie wypiętrzenie g6r mogło wywrzeć na sąsied
nie warstwy ziemi, w kt6rych znajdują się po
kłady węgla, przyczem węgiel tłusty ż wydziele
niem gazu kopalnianego CH 4 przeszedł w węgiel 
chudy, antracyt. Zda:je się, że i doświadczenia i 
wnioski BBRGIUSA zgadzają się z faktami geologicz
nymi: kopalnie węgla tłustego są, wolne od wybu
ch6w, powodowanych przez gaz ziemny, gdyż go 
tam niema, natomiast w kopalniach antracytów 
wybuchy takie są częste, węglowi obficie towarzy
szy OH4; rozmieszczenie węgli tłustych na hizinacłL, 
w zagłębiach, a węgli chudych u podn6ża g6r 
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z~adza się również z powyższem zapatrywa- 1 skraca przeto czas 2s=8 razy; na różnicę 100 ma
ruem. . . . . . my współczynnik szybkości reakcyi =2, jaki czę-

Powstaw.ame tor~ i węgli ka~iennych w na- sto. w reakcyach chemicznych spotykamy. Przyj
~urze zachodzi p~·zy ruezbyt. wyso~ch tem:perat~- miJmy, co jest zresztą całkiem prawdopodobnem, 
ra?~· które. w miarę zagłębiama. się rosn.ą sredm~ I że węgiel tłusty o 83- 84% C powstawał w natu
o ,3 ~a kazde 100 m głębokości. Badame reakcy1 rze w 10° C, wtedy potrzebny na jeO'o wytworze-
chomicznych uczy, żo często temperaturę można nie czas będzie wynosił: 0 

zastąpić przez czas dla osiągnięcia tegoż samego . 
33 

wyniku, równowagi reakcyi chemicznej. Niektóre 8X2340- l O godzin = ~~~=7 8X1os 1at 
doświadczenia BERGIUSA rzucają tu na zjawisko 10 24X36o ' 
z~ę.g~ania ~1~ewa pewne. ciekawe św~atlo. Mian?- I Otrzymano liczbę, którą geologowie przypisują wie
w1cie. w M '· w 3400 otrzymano w ciągu 8 godzm kowi węgla kamienne<YO. · 
ton sam wynik, co w :M 8 w 3 L0° przez 8X 8=64 . . 0 

godzin. Podniesienie temperatury o 3X10=30'• , Chemik Polski. Bronisław Pawlewski. 

~~o~o~y wykrywania, o~~li~lania i okrnnania antym~nu i ryny. 
G. DENIGES (Bull. de lrt Soc. cl1im. de Pari.· 25,995) I nu w kwasie solnym, które zawierają w 1;10 cm3 

określa jakościowo i ilościowo ślady antymonu I 0,002, 0,00:-3 i t. d. mgr antymonu. 
obok dużych ilości arsenu. W tym celu używa on I Drugi sposób, podany przez DENIGksA, osnu
następującej rcakcyi: do roztworu antymonu w ty jest na zachowaniu się roztworu antymonu 
kwasie solnym (l cz. kw. solnego c. '"'· L,1 i :-3 cz. wobec soli cezu oraz jodku potasu. .Potrz ~bny 
wody) w miseczce platynowej zanurta ostro za- w tym wypadku roztwór przyrządza się, rozpusz
kończony skrawek cyny w ten sposób, że dotyka czając 1 gr jodku potasu i 3 gr chlorku cezu w 
on platyny. Jeżeli ilość antymonu nie jest mniej- 10 cm3 wody. Do takiego roztworu dodaje się 
sza od I mgr "" l cm3 płynu, to tworzy się na- jeszcze 1 kroplę amoniaku. Jpżeli teraz do 1 krop
tych miast w miejscu zetknięcia brunatna plama li roztworu antymonu w kwasie solnym (1:4) lub 
wydzielonego antymonu. Jeżeli ilośc i antymonu siarkowym, (l :LO), dodamy l kroplę opisanego po
są nmiejsze, to mnieJ lub więcej wyraźna barwa wyżej plynu, to zali>żnie od ilośc i antymonu two
plamy w tych samych warunkach, dotyczących rzy się natych miast lub najwyżej po l 2 minu
czasu, zależy tylko od ilości badanego metalu i tach czerwony osad jodku antymono - cezowego. 
tak: roztwór zaw i erający 0,002 m.ąr b w 1/20 cm3 Zbyt małe ilo~ci antymonu można rozpoznać przy 
tworzy jeszcze dość wyraźną plamę po upływie '/ 2 pomocy mikroskopu, jako piękne kryształy jedno
godziny: Po upływie calej godziny da się spo- 1 trzy osiowe żóltfl lub granatowo - czerwone. Te 
strzedz plama, jaką wywołuje ob Jcność 0,001 mgr w krysztaly w nieobecnośc i bizmutu są charaktery-
1/20 cm3. styczne dla antymonu. Zapomocą tej reakcyi mq-

vV tych samych warunkach, rozt'Vvór arsenu 1 żna wykryć 0,000 l mgr antymonu w 1/ 00 cm3 roz
·w kwasie solnym, jeżeli nawet ilość jego wynosi tworu w kwasie siarkowym. vV obecnośc i arsenu 
5 mgr w 1 cm3, nie tworzy żadnej plamy, jakkol- można wykryć 0,00 L mgr antymonu obok 500 razy 
wiek zetknięcie skrawka cyny z platyną trwa dlu- większej ilości arsenu, jeżeli tylko ilość tego ostat
żej niż 1;2 godziny. Na tej zasadzie można w opi- niego nie przekracza 5 mgr w 1/ 10 cm3 plynu. Je
sany spos~ wyk!'Y? 0,~02 mgr antymonu wobec j żeli arsen wy~oluje zabar~ien.ie żółte, yochod~ą-
125 razy wtększeJ ilości arsenu. Daną do zbada- ce od wolnego Jodu, to mozna Je usunąc, dodaJąc 
nia substancyę rozpuszcza się w bardzo malej iloś- , po upływie 1- 2 minut maleńką kropelkę rozcień
ci kwasu azotowego, odparowywuje w małej pa- czonego kwasu siarkawego (802). 

rownicy platynowej do suchości, oblewa taką ma- W ykrywa n ie cy ny. W celu wykrycia 
łą ilością kwasu solnego, żeby w 1 cm3 było naj- obecności cyny, zaleca O. ScmrATOLLA (Chem. Ztg 
mniej 5 mg r arsenu i postępuje dalej, jak opisano 1 25, 468) reakcyę w plomi1miu. Jeżeli sztabkę szk.la
wyżej. Po skończonej reakcyi wymywa się parow- ną lub porctlanową, a jeszcze lepiej wązką. napeł
nicę wodą, alkoholem i eterem a potem suszy. nioną wodą próbówkę, zanurzymy w zgęszczony 
Aby ilościowo w ten sposób określić, porównywa I roztwór cyny w kwasie solnym i wniesiemy na
się otrzymane plamy z całym szeregiem takich stępnie w nieświecącą, część płomienia gazowego, 
samych plam, otrzymanych z roztworów antymo- , to spostrzeżemy żywe zabarwienie jasno niebies-

„ 
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kie. To samo spostrzegamy, używając przygoto
wanego na gorąco z hvasem solnym wyciągu nie
rozpuszczalnych zawierających cynę pozostałości. 
W ten sposób dają się wykryć najmniejsze ilości 
cyny w stężonym roztworze kwasu solnego. Ar
sen j1·st w stanie osłabić a nawPt zuprłnie zamas
kować rcakcyę, jrżeli tylko znajduje się w ilości 
r6wnoważnikowej. Antymon nil' ma na reakcyę 
żadnego wplywu. Należy dodać, że ani <lrut pla
tyno-wy ani tem więcej żaden urny do tej reak
cyi użytej być nie możP. 

I. P. LoNGSTAFF. (Gliem News. 79, 822 i The 
Journ. of' the Aml'/'. cliern Soc. 22, 450) powiada, że 
moli.bdenian amonu jc·st bardzo czułym odc7,ynni
kiem względem cyny, ewrntualnie względem chlor
ku cynawego SnC12. vV celu wykrycia małych 
ilości cyny używa No.uLLON (Gitem Ztg. 23, 909) 
następującego sposobu: Roztwór me.talu. w kwa
sie solnym oblewa się wodą i ·wrzuca kawałeczek 
cynku, ogrzewając słabo do zuprłnego wydziele
nia gazu. vV otrzymanym roztworzo można · po 
dodaniu chlorku rtęciowego rozpoznać cynę . R1'
akcya j1 st j1-szcz1• dość ·wyraźna, j1 ·~di w 50 cm3 

plynu znajduje się 1 mgr cyny. • 
'vV] as n o ś ci s i arc z k u a n ty m o n u. Ol>

sz mą pracę, do t yczącą antymonu i cyny, ogłosił 
F. HJ~:\I': (Z. f'. anor ()Item. :37, L). O pracy tej 
mówi SZCZ('gólowo G. VoRTl\L\N. i A. l\1Enr,. (Z. r 
(tnali. Cli. 190:), H , 526). H ENZ używał do l>adaft 
mdali czystych, nabytych od firmy KAHLBAU~rA , i 
okr<~śl al w nich nadzwyczaj małe ilości zaniPczysz
<;ze1'i.. \ ll,T edu rozpuszczPnia większych ilości an
tymonu obh•wa się drobno sproszkowany metal 
kwa em solnym, kolbę zaopatrnje w chłodnicę i 
na chłodno dodaje brom kroplami a w końcu mier
JJie ogrzewa się, żeby reakcyę doprowadzić do 
końca. ~fnirj łatwo iozpuszcza się an tymon w 
wodzie królewskiej i jeżPli zaraz z początku nie do
da się dostatecznej ilości kwasu solnego, to mogą 
-wydzie]jć się sole zasadovve, kt6re ani po dodaniu 
większych ilości kwasu solnego, ani też po doda
niu siarczk6w zasad rozpuścić się nie dają. 

Określanie antymonu w postaci trójsiarczku 
poddali o. PETRJCCIOLJ i M. R.EUTER (Z. r anr;ew. 
()hem. 1901, str. 1179) krytycznemu rozbiorowi. 
liENz uważa , że uznanie metody za bezwartościo
wą jest zupełnie niesprawiedliwe; jeżeli bowiem 
postępuje się zgodnie z przepisern TH. PAULA (Z. 
f'. anal. Giiem. 31, 537, 1892), to pięciosiarczek an
tymonu w podanrj temprraturze 220- 230°0 w 
każdym razie, jakkolwiek bardzo wolno, oddaje 
dwa atomy siarki. Jeżeli zaś zebrany w tyglu 
GoocHA osad , zamknięty w ruTce szklanPj, ogrze
wa się w przyrządzie, podanym przez autora, do 
300°C w strumieniu bezwodnika węglowego, to 
pięciosiarczPk antymonu zamienia się bardzo szyb
'ko i zupełnie na trójsiarczek. 

WydziPlając antymon w postaci siarczku, 

wprowadza HENz do kwaśnego rozcieńczonego i 
chłodnego roztworu siarkowodór i ogrzewa stop
niowo płyn do wrzenia. Roztwory antymonu w 
siarczkach zasad po odpowiAdniem rozcieńczeniu 
zaprawia się nadmiarC'm kwasu solnego i , wprowa
dzając siarkowodór, ogrzewa się do wrzenia. Osad 
zbiera się w tyglu GoocnA, kt6ry pr;i;Pd zważo· 
1liPm ogrzewa się najnuu„j godzinę do aooo w 
strurni„niu bezwodnika węglowt>go, sączy się przez 
d1·kantacy~ i '~ ymywa gorącym kwas1·m octowym, 
przesyconym siarkowodon·nL Ponieważ osady wil
gotne podczas zbyt silnego ogrzewa1lia Jatwo wy
pryskują, przeto ogrztwa si ę tygif' l naprzGd prz1•z 
2 godziny w silnym prądzie k wasu węgl owego do 
100- l 30°C, potem jeszcze 2 godziny do 230 -
aoo00 i w ten spos6b, prażąc jeszcze raz, osią
ga się najczęścil·j stały cil:żar. Dobre wyniki 
otrzymuje się takżr, używając zwyklych r urek do 
sącl':enia, w których siarczek antymonu ogrzewa 
się wprost nad wolnym ogniPm. J cżeli używa się 
rurPk z krążkami porcelanowymi o śrrdnicy 
22 mm, to mo:ina z~pornocą tPgo sposobu okre
~lać jC'SZCZO O,r> ~1' antymonu. 

Podlug VoHT~fANNA i ~faTZLA można okn•śl··· 
nie anty monu , jako t rójsiarczku, znacl':rUI' skrócić, 
jP~t'Ji tak w O!':adzaniu jako t„ż i r.am iani" na trój
siarCl':•·k postlf[mjc si~ podlug ich pm·pisu . 

A. FrsCHER (Z. r anon:. Ci.em . .f.2, iHi0) otrzy
mal' metodą HENZA za małr vvyniki.. Ogrzrwając 
do a L0°C, ni1· m6g1 osiągnn,6 ~tal egó ciężarn. W 
otrzymanym trójsiarczku antymonu określiJ on 
anty mon drogą t-l1 · ldrolityczną , siarkę zaś jodome
trycr.niP. Otrzyma1rn wyniki dowodz<\, że badany 
tr6jsiarczl'k antymonu ni<' odpowiada wzorowi, 
gdyż tak ilość an tymonu jak i siarki nic zgadza 
:::i <; z obliczl'nirm t~on·tycznPrn o O,G%. 

A. GuTBrnR i G. Bnu.~rnim (Z. f. anl:ew . ()Item. 
17, l 1'37) zam ieniali pięciosiarczek antymonu, ze
brany w rurCl! sączkowej z azbestem, przez ogrze
wanie w strnmi1•1liu b rz wodnika węglowego do 160-
18000 na czarny trójsiarczek i otrzymali bardzo dobre 
wyniki. 'f akie same wyniki dal:o okr~ślanie anty
monu, jako czterotlenek metodą O. BRUNCKA (Z. 
f. anat. 0 11. 1895, str. 171). 

I. A. MDLLER. ( Bnll. de la Hoc. cl!im. de Pa
ris 3 l , 1 300) proponuje określanie trójsiarczku an
tymonu w sposób następuj ący: roztwór antymonu 
w kwasie solnym, zaprawiony mał'ą ilością kwasu 
winowego i miernie ogrzany, osadza się siarkowo
dorem, siarczek antymonu przenosi na zważony 
sączek, wymywa naprzód wodą siarkowodorową, 
potem 95%-wym alkoholem, następnie mieszanil1ą 
równych części alkoholu, eteru i siarczku węgla a 
w końcu czystym eterem. Osad po wysuszl·1uu w 
próżni nad 7.gęszczonym kwasem siarkowym waży 
się. Takiego samego sposobu używa lV10LLER do 
określania ołowiu, jako siarczku. 

z obszernej pracy o. KT„ENKEHA (.Jo11rn. r 
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pralrt. Ghem. 2, 59, 353) n ad pięciosiarczkiem an
tymonu wnosić można, że 03ady, otrzym ane siar
ko-wodorem w rozma itych warunkach , zawieraj ą, 
zawsze i bez wyją,tku trójsiarczek antymonu, tak 
że istnienio czystego pięciosiarczku jest bardzo 
niep rawdopodobnt>. Zresztą pięciosiarczt-k zdaje 
się być dla ilościowej analizy ciałem zupełnie nii!
odpowiedniern. 

Za mi ana sia r c z ku a n ty m o nu na 
t L o n ~ k. Określanie an tymonu w postaci Ucnku 
Sb20 4 wykonywa się podług H ENZA w sposób nastę
pujący: siarczok an tymonu u tlenia si ę jak zwykl e 
w tyglu porcelanowy m n ajprzód rozcieńczonym, 
potem stężonym , wreszcie dymiącym kwasom azo
towym. Po nt lcnit·niu wyparowywuja E'ię kwas, 
nakrywa tygi t>l szkłem z<'garkowc m, dodaje dotąd 
mal emi. porcyam i azotanu amonu , dopók i n ic za-· 
czną tworzyć s ię coraz mnit>jszP ilości dy mów hrn
n atno - ezerwonyc h. P o wysublimowan iu siarcza
nu amon u dodaje się odważoną ilość pasty tlen 
ku rtęci, suszy i praży tygiel, 'v ta•,·ion_v w ocl
powit>d nir wyci ęc i e w plycie azbestowt' j na palni
ku 'l'r;c KLl' w tyglu z popioJu kost nl'go dobrze 
wsy ·ającym. R<>sztę środka utlen iaj<\Cogo wydala 
się p rz<'z krótk io ogrzewanie na silny m plo mh•niu 
dmuch awkowym. Tym sposobe m udaje się zupeł
nie wyda l i ć kwas Hiarkowy i otrzymać zupeł nie 
biały t le nek. ~fotoda ta d aje bardzo dobro wy ni
ki , jednakie pocUng zapatrywań H1~:-<zA j r st on a 
mn iej dobra, niż określanie, jako trojsiarczrk. A. 
Cz1mw 1~K (Z. r a11al. Chem., 1906, 505) .u waża 
metod ę określania antymonu jako cztProtlenek (Sb204) 

bPz wzgl ~du na podawane przez H KNZA ostrożno
ści za 11 ajlepszą i najdostępniejszą. 

JL 13A UBHiN1 (C'omptes re1ulws, 12-!, 499 i ;>(iO) 
wykazał , im kwa· a nty mon owy w 800°C przecho
dzi dość szyb ko na czterotlenr k i że w ten sposób 
otrzy muj e s ię wytwór z zupt>lnie stalym skl ad1•m. 
Powyż<•j tej tompPratury , blizko p unktu topienia 
sr <>bra, lr cz ni r co niż"j punktu to pliwości zlota, 
rozpada s i ę r ztr rotlen ek antymonu na lotny tlen<'k 
i tlen . 

VoR·r:.1A,'\N i METZL polecają zamianę s iarcz
ku anty mon u na pięciotlenek przez prażenio z azo
tan em żt·l aza. 

Sposob y oddz i e l an i a a n t y monu o d 
cy ny. F. W. CLAmrn oddziela antymon od cyny na 
zasad zie rozpuszczalności siarczku cyny w kwasie 
szczawiowym. Sposób ten przestudyowali E. L.1<: ·
SER (Z. f. anal Gilem. 1888, 27, 2 L8), Ca. H.ATNER 
(Gii em. Ztg 26, 873) i A. Rossr.-;G. H E NZ n i1• byl w 
stani e żadnym z wspomnianych sposobów osi<1g
nąć całkowitego oddzielenia tych dwóch m etali. 
Pomimo dwukrotnego osadzania zawsze pozosta
wa:ly dość znaczne ilości cyny w siarczku a ntymo
nu. Autor proponuje wprowadzić w sposobir na
stępujące zmiany , które mają umożliwić oddziela
nie metali p rzez jednor~zowe osadzani-o. Roztwói-, 

zawieraJący sulfosole sodowe lub potasowe, nie za
wierający więcej niż 0,3 gr obu m Ptali, zaprawia 
się w zlewce objętości 500 tm3, roztworu 6 gr n aj
czystszego winianu lub szczawianu potasu (1/ 3 cz. 
sumy ciężarów kwasu winowego i szczawiowego) i 
3 J:'I" kwasu winowego (najwyżt ·j 10-ciokrotną ilość 
na wagę obu m etali). 1 astę pnie dodaje się 2 r a
zy tyle 30%wego roztworu wody utlenionej , ile po
trzeba j1:j do zupełnego odbarwienia roztworu. Po 
ogrzaniu do wrzenia i po chwHowom ocWodzeniu 
d odaje się ostrożnie pod nakryciem szkł a gorącego 
roztworu 15 gr czystego kwasu S7.r zawiowego (li
cząc po 5 I? r na O, L gr nwta li). W celu zupełne
go zniszczen ia wody utll•ni onej ogrzewa się przez 
LO minut silnie do wrzenia i wprowadza następ
nie silny strumie11 siarkowodoru do pl ynu, ) które
go objętość wynosi 80 100 cin3. Po up ly wie 5 l O 
minut zaczyna si~ opad ani e antymonu . Zaczyna
j ąc od tej ch wili , rozcieficza s i ę po u ply•,·ie 1

/ 4 go
dziny wodą gorącą do 250 tm3. Po następ1wj 1

/ 4 

godzinie odsmYa s ię płom ie i1 , poto1n po LO minu
tach pr zerywa prąd gazu i sączy przez tygi,,l Goo
C11A; d ekantuj o się 2 razy roztworem I ~ " ·ego kwa
su szczawiowego, dwa razy rozeiC'11czonym kwasem 
octo wy m i w końcu p rzenosi i:;ic; osad do tygla. 
Ob ie ciecze do „vym ywan ia powinny być wrzące i 
nasyeo ne siarkowodorem . Sia rczrk a ntymonu ogrz0-
wa si ę w strnmit•niu kwasn wt~gl owego do statego 
ciężaru a cynę w wyparowanym przt•sączu określ a 
sic~ elektrolitycznie. 

\ Vyd zielrnie ryny z przesączu przez osadze
n ie siarkowodorem z rozczy nu octanowego, jak to 
proponowali CLA HK F:, L Ess1rn i Rossi KG, n ie zaleta 
się wcal '3 z powod u dużych ilośc i kwasu szczawio
wego . R6,nu('ż zniszczPnie tego kwasu przPZ utle
nieni?. nadm angan ianem albo leż w amoniakalnym 
roztworze prrsiarczan~m również ni~ dajo się zalecić, 
gdyż w ten sposób otrzymnj <' my zbyt stężone roz
twory soli, z k tórych wydzi<> la s i ę n irczysty i źlP 
sączący się kwas cynowy . Tak samo zarzu ca H Exz 
sposób, proponowany przrz HATK1-: t1 A, k tóry cynę 
osadza na cynk n, osadzony 111elal wraz z cynkiem 
rozpuszcza w k was ie azotowym i odsącza k ,-.,·as 
cynowy. 

VoHTMANN i iifaTZL wydz i el ają a ntymon i cy
nę, osadzając je siark owodornoi w obecności kwa
su fosforowrgo. ~iP rozpnszcza l ność fosfo ranu cy
ny i rozpuszczalność fosforanu a ntymonu, którą 
A. CzERWEK stosujH w ilośc iowem oddzielaniu anty
monu od cyny, stosuje także G. Bo RNE~tANN (Z. f. 
an~·cw Cheni. 1899, str. G:35) do jakościowego oddzie
lr nia. Roztwór, zawierający cynę jako chlorek, 
zaprawia się kroplą fenolfta leiny lub roztworem 
lakmusu i dodaje tyle wodzia nu sodu, że po ogrza
niu otrzymuje się ro1Stwór zupelnie przezroczysty. 
Kastępnie zaprawia się w nadmiarze fosforanPm 
sodu , zak":asza słabo kwaSP. m azotowym i ogrzewa do 
wrzPnia, przezco obecna cyna OJ>ada jako fosforan. 
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Wydzielrnfr cyny jako siarczek i zamiana go 
na tlenek nie zasluguje podlug fuNzA na polecenie 
eboćby ze ·w;1;ględu na szlamo-waty charakter osadu, 
glównie jednak dlatrgo, żn t rn siarczrk bardzo 
nporczywie zatrzymuje obce ciała, szczególniej zaś 
sole zasad. I ajlcpszym jest sposóh wydzielania 
eyny zavomocą hydrolizy z rozt.woru zupełnie obo
:jętnego , jakkolwiek i tutaj w obecności widu soli 
Htałych zasad łatwo otrzymać zbyt wysokie wyniki. 
HENZ polrca najwięcej e l.ektrolitycznl' wydzielanie 
cyny z roztworu, zawierającego szczawian amonu. 

Podług C. J. BROOKSA (C!tem. N ews. 73, 218) 
podczas zamiany siarczku cynawego Sn2S3 lub cyno
wt·go Sn2S5 na tlenek cyny przez prażenie w dostę
pie powietrza ulatnia się około 5,5% tlenku cyny. 
Dlatego też wymyty siarczek rozpuszcza on w siarczku 
amonu, odparowywujc roztwór w zważonym tyglu 
do malej obj ętości, utlenia kwasf'm azotowym i pa
rnjc do suchości. Pozostałość praży się i waży ja
ko tlenf'k cyny. 

D o o d d z i e 1 a n i a a r s e n u, a n t y m o n u i 
e y ny redukują 'v\T. R. LANG, C. M. CARSON i J. C. 
~!AeKJNTOS (Jou-n. oftheSoc. o( cltem. I nd., 21, 748) 
badany roztwór kwasem siarkawym ( 02) i osad za
j ą siarkowodorem w nif' zbyt kwaśnym plyni". Wy
myty osad paruje się z 15 c/1/ 3 kwasu azoto'..vl'go 
do suchości, kwas arsenowy rozpuszcza się przez 
ogrze-wanie ze 100 cm3. ·wody i określa go w przesą
czu jako fosforan magnowo-arsenowy. Pozostałość 
ogrzewa się przl'Z godzinę ze zgęszczonym roztwo
rem brnsu winowt"gO, nierozpuszczalną zaś resztę wa
ży się jako tlenek cyny. Z roztworu w kwasie wino· 
wym osadza się antymon siarkowodorem i siarczek 
antymonu zamienia na czterotlenek. 

W. R. LANG i C. :M. CARSON (Journ. of the 
Soc . of chern. I nd. 21, J 018) polecają w celu oddzie
lenia siarczku arsenu od siarczku antymonu i cyny 
oblać mieszaninę tych związków stężonym kwasem 
solnym, który zawiera najwyżej 1/ 3 cz. wody i na
sycony jest zupeh1ie siarkowodorem. Siarczek arse
nu pozostaje zupełnie wolny od antymonu i cyny 
i może być wymyty kwasem solnym o c. w. l ,J 6, 
nasyconym siarko·wodorem. 

W ce lu jako śc iow ego oddzi e l e nia 
a r se n u, a n tym o n u i cy n y zamienia I. 
WALKER (Proceding s of tl1e chem. Soc. 18, 2-1:6) tio
siarczanowe sole sodowe tych meta.li przez goto
wanie z nadtlenkiem sodu na arsPnian, antymo
nian i cynian sodu. Obf'cna rtęć, która mogła się 
rozpuścić podczas gotowania z wodzianem sodu 
J,H"ZY oddzielf'niu metali grupy miedzi, osadza się 
teraz jako siarczek. Z otrzymanego roztworu osa
dza się cynę przez gotowanie z nadmiarem chlor
ku amonu jako wodzian, a antymon w przt'sączu 
po dodaniu nadmiaru kwasu oddziela się od arse
nu siarkowodorem na chłodno. 

Stosownie do danych LE Roy W. Me. CAY 
(The Journ. of the Amer. chem. Soc. 31, 373) cynę 

od antymonu można oddzieli ć siarkowodorem 
w rozcieil.czonym roztworze kwasu fluorowodorowego 
w tym razie, gdy cyna jest w wyższym a antymon 
w niższym stopniu utlenienia. Jeżeli dany jest 
roztwór ·w kwasie solnym lub siarkowym, to me
tale zamienia się na fluorki przez wyparowanie z kwa
sem fluorowodorowym. .Można również 1nieszaninę 
siarczków metali z siarką, otrzymaną w zwykłym 
biegu analizy, rozpuścić w maJej miseczce platy
nowej ·w ciepłym zgęszczonym kwasie • solnym, 
po dodaniu kwasu fluorowodorowego przesączyć w 
dużą parownicę platynową i osadzić antymon siar
kowodorem jako trójsiarczek z rozcieil.czonego roz
czynu. .Metodzie tej można zarzucić to, że siarka 
domieszana do siarczków, zawiera zawsze pewne 
ilości antymonu, który nawet po dwukrotnem 
opracowaniu osadu nie da się usunąć. Tę trudnt>ść 
można, jak później Me. CA Y ('Pite .Journ. of tl1e 
Amer. Cli11m. Soc. 32, 12.U) donosi, usunąć, jeżeli 
siarczki zamiast w kwasie solnym rozpuścimy w 
zgęszczonym kwasie siarkowym i ogrzewamy aż 
do wydzielenia gęstych dymów S0 3. H.eakcya kofr
czy się '" 20 30 minutach, cyna przechodzi na 
czterowartościowy a antymon na trójwartościowy 
siarczan, podczas gdy siarka częściowo uchodzi, 
częściowo pozostaje w postaci kuleczek, które za
wierają najwyżej ślady antymonu. Po ostudzeniu 
przelewa się roztwór siarczanów wraz z siarką do 
małej miseczki platynowej, zmywa możliwie malą 
ilością wody, dodaje kwasu fluorowodorowego, ogrze
wa i sączy ostudzony i rozcieńczony roztwór , uży
wając w tym celu lejka, pokrytego parafiną, do 
dużej miseczki platynowej, w której tylko antymon 
osadza się teraz siarkowodorem. Siarczek anty
in onu najlepiej jest zebrać w tyglu NEliBAUERA i 
wymyć wodą, nasyconą siarkowodorem i silnie 
zakwaszoną kwasem octowym. Siarczek ten zawie
ra tylko ślady siarki, którą łatwo usunąć, przemy
wając osad r6wnemi częściami alkoholu i siarcz
ku węgla. Po wysuszeniu do 110°C siarczek jest 
bezwodny i nie traci na ciężarze po ogrzaniu go 
w strumieniu kwasu węglowego. Siarczek anty
monu jest nieco rozpuszczalny w plynie, w którym 
go osadzamy, a to te rn_ więcej , im więcej ten płyn 
zawiera kwasu fluorowodorowego. Ta rozpuszczalność 
jest jednak bardzo mała i w wielu wypadkach 
można na nią ·wcale nie zwracać uwagi. Jeżeli 
dodaje się tyle kwasu fluorowodorowego, ile potrzeba 
go, dla przeszkodzenia hydrolizie, to osiąga się zu
pelne osadzenie. 

Przesącz od siarczku antymonu odparowywu
je się w miseczce platynowej na kąpieli piaskowej 
aż do pojawienia się dymów S03, i gęstą ciecz 
wlewa się do 1 litra wody. Hydrolizę siarczku cy
ny można przyspieszyć przez poprzednie zobojęt
nienie wolnego kwasu rozcieńczonym amoniakiem 
i zagotowanie płynu. Wydzielony tlenek cyny za
wiera nipco kwasu siarkowego, który ulatnia się 
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podczas prażenia osadu z węglanem amonu. Rów
ni „ż dobre wyniki można otrzymać przez wydzie
lenie cyny jako siarczek i zamianę go na tlenek, 
albo też przez zamianę siarczanu na szczawian cy
nowo- arnonowy i elektrolityczne określenie metalu 
metodą CLAS ENA. 

Dane, dotyczące oddzielenia cyny od antymo
nu przez osadzenie tego ostatniego siarkowodorem 
w roztworze kwasu fluorowodorowego, podaje tak
że K. TBIELE (Dissertation, Berlin, 1909), który 
wykonywał takie określenia. Siarczek cyny roz
puszcza się w kwasie fluorowodorowym i tworzy 
sól złożoną kwasu cyno-fluorowodorowego, która 
siarkowodorem nie osadza się. Siarczek antymonu 
rozpuszcza się wprawdzie także w kwasie fluoro
wodorowym ale zapomocą siarkowodoru może być 
z tego roztworu wydzielony. Jeżeli zatem mamy 
roztwór dwóch soli antymonu i cyny, to należy 
naprzód utlenić a potem osadzić siarkowodorem, 
następnie rozpuszcza się mieszaninę siarczków w 
kwasie fluorowodorowym i do roztworu wprowa
clza siarkowodór, wskutek czego antymon osadza 
się. Przesącz zaprawia się stężonym kwasem siar
kowym, kwas fluorowodorowy odpędza przez od
paro>vanie, resztę rozcirńcza się wodą i osadza cynę 
siarko·wodorem. Oddzielenie da się uskutecznić 
również przez obrobienie siarczków fluorkiem amo
nu w kwasie solnym, przez co siarczek cyny prZEl
chodzi do roztworu a siarczek antymonu pozostaje. 

Me. CAY, który, jak powiedziano wyżej , uży
·wał do rozpuszczenia mieszaniny siarczków zgęszczo
nl'go kwasu siarkowego, zaleca także ten kwas 
d o r o z k] a cl u s t o p ó w c y n o w o - a n t y m o
n owyc h. W analizie tych stopów postępuje on 
tak: 0,5--1 gr próby najlepiej w postaci delikatnych 
wiórków ogrzewa w nakrytej kwarcowej lub por
crlanowej parownicy z 10 c111s stężonego kwasu 
siarkowego w kąpieli piaskowej , dopóki nie zjawią 
się dymy SOs· To ogrzewanie trwa zazwyczaj 1/ 2 
godziny, potem ochładza się i przl'lewa zawartość 
parownicy do parownicy platynowej objętości 
250 cms, która zawiera 5 cm 3 -±8%-wego kwasu flu
orowodorowego i 20 cm ~ wody. Używając pręcika, 
zaopatrzo1wgo na końcu w kauczuk, można przy 
użyciu moż liwie małej ilości wody oddalić zupclnie 
siarczan ołowiu z parownicy porcl'lanowoj. vV 
parownicy platynowej ogrzewa się ciecz, ciągle 
mieszając łopatką platynową do wrzenia, rozcień
cza po oziębitiniu do 150 c111 3 dodajo 50 c1113 95%-wego 
alkoholu, miesza i pozostawia do odstania siarczan 
olowiu. Ten ostatni zbiera się w tyglu NEliBAUJ<~RA 
albo też na sączku, umieszczonym w kjku, powle
czonym parafiną., wymywa wodą, do któn·j doda
no 1/ 4 objętości alkoholu i ni0 co kwasu siarkow!'go, 
suszy, praży i waży. Jt'żeli używamy tygla )Jgfi
BAUERA, to w celu wyprażenia na)Pży wstawić go 
w obszerniojszy tygid porcPlanowy. JeżPli stop 
zawiera więcej niż 50% ołowiu, to siarczan ołowiu 

zatrzymuje zwykle kilka miligramów antymonu· 
W takim razie wysuszony siarczan ołowiu topi się 
z sodą. i siarką, wodny wyciąg stopu zakwasza, 
otrzymany osad suszy i rozpuszcza w małt"j ilości 
gorąc1•go zgęszczomgo kwasu siarkow(·go. Następ
nie rozcieńcza się nieco, dodaje małą ilość kwasu 
fluorowodorowego i łączy roztwór po przesączeniu 
siarki z główną masą roztworu antymonu i cyny. 
Siarczek ołowiu zamienia się na siarczan i waży. 

Otrzymany po siarczanie olowiu przesącz 
umieszczony w dużej parownicy platynowej, stawia 
się pod kloszem, zaopatrzonym w przyrząd do 
sączenia z pomocą pompy. Roztwór rozcieńcza 
się do 450 cm5 i wprowadza zapomocą rurki pla
tynowej lub szklanej, pokrytej parafiną, przez 1 
godzinę szybki strumień siarkowodoru. Po odsta
niu sączy się i wymywa wodą siarkowodorową, 
mocno zakwaszoną, kwasem octowym. Ponieważ 
osad oprócz antymonu zawiera także obecną miedź, 
przeto siarczki ogrzewa się w płaskiej pa
rownicy porcelanowej cl wa razy z bezbarwnym 
średnio stężonym roztworrm siarczku sodu, roz
cie1'icza, sączy i wymy•va pozostałość wodą, zawie
rającą nieco siarczku sodu. Odsączony siarczek 
miedzi może być rozpuszczony w kwasie azotowym 
i określony 1•lektrolitycznie. Prznz zakwaszenie 
roztworu sulfo-soli kwasem siarkowym otrzymany 
siarczek antymonu przenosi się do tygla GoocHA, 
··wymywa wodą siarkowodorową, suszy i ogrzewa 
w strumiPniu bezwodnika węglow1•go, dopóki nie sta
nie się czarny. 'rę ostatnią czynność wykonywa się 
w ton sposób, że tygiel należy wstawić w odpo
wiedni1·j wielkości pi<'rśr i eń, zrobiony na końcu 
drutu plat)110w•·go, i wklada go na dno obszt>rnej 
próbówki z tward1•go szkła. Pr6bówkę, nachyloną 
pod 45°, zatyka się korkiem z dwoma otworami, 
zaopatrzonymi w rurki , z których jedna sięga do 
wnętrza tygla, doprowadzając bezwodnik węglowy. 
Gdy calą ilość powietrza z próbówki usunięto, 
ogrz1"wa się dolną H część plomicniem palnika 
BcNSENA, dopóki siarka nie zostanie z osadu zu
p1·lni1: usunięta, następnie ochładza się w strumie
niu bezwodnika węglowE'go. Aby nie stykać tygla 
podczas wyjęcia ze skondensowaną. w próbówce siar
ką, wsuwa się do niej kawakk papil'ru i wyciąga 
po nim tygil'l. 

.Przesfl,CZ po siarczku miedzi i antymonu, jak 
to wyżej wspomniano, paruje się i określa cynę 
jedną z podanych metod. 

Ta okoliczność, że w opisanej metodzie od
dzielania cyny od antymonu musi być zastosowa
na paro,\nica platynowa objętości 250 500 cm3, 

stoi głównie na przeszkodzie użytkowi praktyczne
mu. Przecież analiza stopów może być wykona
na w naczyniach szklanych, jeżeli s ię ma do roz
porządzenia platynową, parownicę obj ętości 250 cm~, 
w której ołów może być oddzielony od antymonu 
i cyny w obecności dość stężonego kwa u fluoro-
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wodorowego i przesącz od siarczktr antymonu i mie
dzi może być w niej wyparowana. Podczas innych 
czynności z roztworami kwasu fluorowodorowego, 
jest on tak rozciel'i czony, że w szybkiej robocie 
dziala bardzo mało na dobre szkło. 

W analizie stopów, zawierających dużo oło
wiu, okazało się, że calkowiciej się one rozkłada
ją, j eżeli oblejemy je początkowo rozcie11czonym 
kwa ·<'m azotowym, parujemy a potem dopiero roz
puszczamy w stężonym kwasie siarkowym. Utwo
rzony części owo kwas antymonowy może być w 
ten sposó b zredukowany na trójtlenek, że po wy
daleniu kwasu azotow· ·go sypie się trochę siarki 
na stężony kwas siarkowy i jeszcze raz w przccią
gn 15 minut ogrzewa do pojawienia się dymów S0 3 . 

Mtito d y cltl k t roli tyc zn e o sa d za nia 
i o cl cl z ie 1 a n i a. Antymon da się calko\.vicie osa
<lzić drogą t'lektrolityczną. z roztworów siarczków 
zasad, jcżL• li. zapomocą siarczynu sodu lub cyanku 
potasu zapobiPgamy tworzeniu się wielosiarczków, 
które na antymon metaliczny działają rozpuszcza
j<\CO i przeszkadzają zupełnemu wydziekniu si ę te
go metalu. Pocllug HENZA otrzymuje się w ten 
sposób bardzo stałe cyfry, kt6t'<.: j l'dnak zawsze są 
~ a wysokie. Przyczyn blędu nit! udało się HENZO
w1 dociec i zbadać. 

Spos6 b clt> ktrolitycznego określania antymonu , 
podany przt•z Cr,ASSENA , łączy w sobiu wiele nie
dogodności i ma dużo stron ujemnych . W zasto
sowaniu stężonego roztworu wodorosiarczku sodu, 
jak to przepisuje CLASSEN, rozpuszczają się dość 
duże ilości miedzi, k tóre wraz z antymonem osia
dają następnie na katodzie. Ta niedogodność mo
że być usunięta podlng A. HOLT.u\.RDA (Che111 . News 
7, 282) j eżl'li wodorosiarczek sodu zaprawi się cy

ankiem potasu. Z drugiej znów strony H. OsT i 
W . KLAPPRĆTH (Z. f. an gew. Cl1e111. 1900, str 827) 
zauważyli, że tworzące się w czasie elektrolizowania 
wielosiarczki dyfundują ku katodzie i działają. roz
puszczająco na wydzielony antymon. OsT i KLAP
PROT starali się usunąć tę dyfuzyę przez zastoso
wanie dj afragmy, podczas gdy HoLLARn calkowicie 
usuna)· tę trudność bez dyafragmy, lecz tylko do
<latkiem cyanku potasu. Podług przf'pisu Ho1,LAR
OA rozpuszcza si ę antymon, ·wydzielony w postaci 
siarczku, albo te:i. jako t lenek, po dodaniu ni··co za
sad w 200 c 111 3 roztworu wodorosiarczku sodu o c. 
w. 1,22- 1,225 i40 cm 3 20%-towl'go roztworu cyanku 
potasu, i elektrolizuje prądem o sile 1 amp. Obec
ność cyny nic wpływa, j l'żeli ilość jej nie przekra
cza 1 g r. Nie szkodzi również 0,05 g r miPdzi i arse
nu, o ile takov.ry w postaci kwasu arsl'nowego 
w roztworze jest obecny. W .celu przygoto
wania roztworu wodorosiarczku sodu· wprowa
dza się do 500 cm 3 wodzianu sodu o c. w. 
1,3, nie zawierającego arsenu, siarkowodór tak szyb
kiem tempem, że wskutek wywiązania się przy
tem ciepła nie wydziela . się wcale obojętny siar-

czek i:odu. Po ukończonem nasyceniu dodaje się 
jeszcze 500 c 111 3 t• go . samego roztworu wodzianu 
sodu i wydzielający się przytem siarczek sodu 
wprowadza się w roztwór,Fpuszczając szybki prąd 
siarkowodoru. Roztwór ogrzewa się potem przez 
20 minut do wrzenia, sączy na gorąco i po ostu
dzen in rozcieńcza tak, że płyn ma c. w. I , 22- 1, 225. 
Płyn nale:i.y eh.ronić przed światłem i dostępem 
powit-t rza i przf'chowywać w malych zupełnie na
pełnionych flakonach. 

W analizach, załączonych w oryginalnl' j pra
cy Hor,LARDA, od ważone ilości anty monu, które wy
nosily 0,1 do 0,5 g r cyny i miedzi, utleniano kwa
sem azotowym, parowano do suchości · a r('sztę 
po dodaniu małej ilości zasad oblewano w poda
ny powyżej sposób mięszaniną wodorosiarczku 
sodu i roztworem cyanku potasu. 

Uż)'teczność tego sposobu HoLLARDA potwier
dza A. F1sC1:urn (B er. d. d. Che111 . Ges. 36, 2 348) 
jednakże najlepsze wyniki, otrzymanA przez F1-
CHF:HA, uważa HExz o tyle za błędne, o ile F1-

scrn:R używał antymonu, osadzonego r lektrolit.vcz
nie, k tórego nigdy nie można uważać za zupełnie 
czysty. 

A. F rsCHER (Z. r a11org . Cl1e111. 42, 3G3) do
nosi w dalszym ciągu szczegóJowo o określaniu i 
oddzielaniu antymonu od cyny za pomocą elektro
lizy ich suHosoli. 0,2 0,35 g r elek trolitycznie 
osadzonego antymonu rozpuszcza się w siarczku 
sodu, zawiPraj ą.cego wielosiarczki, roztwór ogrzewa 
się do 60 70°C, zaprawia po kropli cyankiem po
ta:iu aż do odbarwienia i elektrolizuJe w 60- 7o°C 
silą prądu l 2 amp. i l ,5- l ,7 vol t. E lektroliza, 
skoń czona po upływie 2 godzin, dala dobre wyni
ki, chociaż antymon zważony i antymon, otrzy
many w określeniu, osadzane były w różnych wa
runkach . Użycie siarczku sodu zasługuje na 
pierwsze1'istwo przed wodorosiarczkiem, gdyż ten 
ostatni daje za małe wyniki. Autor opisuje sposób 
przyrządzania jednosiarczku sodu i zachowanie się 
jego roztworu przy rozci~1'iczaniu i ogrzewaniu. 
Używając cyanku potasu, rozpuszcza się nieco 
platyny na anodzie, która to platyna 1rio osiada 
jednak na katodzie. To rozpuszczanie się platyny 
ma miejsce tylko w podwyższonej tomperaturze i 
nie występuje na jaw, j eżeli używa się anody po
lerowanej platynowo-irydowej. 

Wręcz przeciwnie do danych .F1sCHERA, po
twierdza I. M. M. DoR'.\fAAR (Z . J- anoYg. Chem. 53, 
3-1-9) sluszność zapatrywań i doświadczeń HE:\'ZA. 
J ak ten ostatni tak i DomIAAR rozpoczynali bada
nia od antymonu, sprowadzone1?0 od KAm.BAU)fA. 
0,-12 gr dokładnie sproszkowane:.ro metalu rozpu
szcza] DoR:-.tAAR w ciepłym, stężonym roztworze 
siarczku sodu. Płyn odbarwiał cyankiem potasu 
i po odsączeniu bardzo małej ilości zanieczyszczeń 
do matowej miseczki platynowej poddawał · go 
elektrolizie. W temperaturze 60°C i początkowej 
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ąile prądu 0,002 amp. na 1 cm2, którą po upły· 
,wie 1/, godziny zwiększał do 0,006 amp„ otrzymał 
piękne jasno-brunatne dobrze przylegające osady 
metaliczne i zupełne wydzielenie antymonu po 
upływie 3 godzin. Miseczkę wymyto bez przery· 
wania prądu wodą destylowaną, potem alkoholem 
i eterem, wysuszono w 70°C i zważono. DoRMAAR, 
pracuja;c w opisany sposób, otrzymał wyniki o 
2- 3% za wysokie i stwierdził z~odnie z liENzEM, 
że znaleziona zawartość antymonu wzrasta zależ
nie od jego ilości i siły prądu. Autor dowodzi, 
że zbyt wysokie wyniki powoduje po części także 
zawartoać tlenu w osad2onym metalu. Podczas 
ogrzewania osadzonego metalu w strumieniu wo
doru tworzyła się woda, którą chwytano w przy
czepionym przyrządzie i ważono. Jednakże i po 
tej czynności wynik antymonu był jeszcze za wy
soki. Ta stała nadwyżka w ciężarze stanowi pra
wie 1/ 4 część nadwyżki poprz··dnio określonej. DoR· 
MAAR przypisuje ja; obecności związków siarkowych, 
na co wpływa elektrolizowany płyn. Utlenienie, 
które w elektrolitycznom określaniu antymonu po
woduje główny błąd, nie jest powodowane wpływa
mi atmosfery zewnętrznej, 1- ·cz zdaje się mieć ścisły 
związek z proocstim elektrolitycznym. 
" I. LANGNESS i I. E. F. SMITH (Joiern. Amer. 
Chem .Soc. 27, 1524) osadzili szybko i całkowicie 
antymon w sposób następujący. Roztwór antymo
nu, który w 10 cm 3 za~itirał 0,24 gr antymonu w 
postaci trój lub pięciowartościowego związku, za
p,rawiono 15 cm 3 siarczku sodu o c. w. 1,18 3 gra
mami cyanku potasu i 1 cms 10%wego wodzianu 
sodu. Po rozcieńczeniu płynu do 70 cm3 ogrzano 
go prawie do wrzenia i elektrolizowano prądum 
o sile 6,5 amp. i 3,5 volt, używając do tego obra
cającej się anody. Wydzielenie antymonu było w 
cia;gu 15 minut skończone. Używając matowuj mi
Sf'czki platynowej jako katody, wymienieni autorzy 
wydzfrlili do 1 ::r antymonu w przeciągu 20- 25 
minut w postaci bardzo zbitego osadu. Ten spo
sób okrnślania antymonu stosowali autorzy w ana
lizie minerału nstybnitu"; 0,5 gr jak najdokładniej 
sproszkowanego minerału rozłożono przez ogrzewa
ni·· z 20 cm3 wyżej wspomnianego siarczku sodu 
a pr,,;csącz el1·ktrolizowali w opisany ostatnio spo
sób. 

H. D. LAw i F. M. PERKIN (Traus. Fnraday 
Soc. 1905, 1, 162; jcJztrn. of the chem. Soc. 88, 2, 
767) zaprawiali roztwór antymonu, rozcieńczony do 
100 cm 3, 5- 7 gr azotanu amonu i elektrolizowali 
prądem 0,2- 1,0 amp. na 1 om2 i napięciu około 
3 volt. Antymon, wydzielony w 60- 80°C, trzy
mał się bardzo mocno katody, podczas gdy z chłod
nego roztworu osadzał się w stanie krystalicznym. 
N ad to okazało się, te metal ma daleko piękniejszą 
barwę, gdy do .i·oztworu dodaje się 1 gr kwasu 
lVinowego. 

Cy.na m.oż~ być 1p-o~dł·ug ·CLASSENA wy, 

dz ie 1 o n a elektrolitycznie z roztworu siarczku lub 
szczawianu amonu. Oba te sposoby były już przed
miotem wielokrotnych opracowań i ulepszeń. M. 
lIEIDE:N'REICH (Ber d. d. eh. Ges. 28, 1 586) osadza 
cynę w mis'lczce CLASSENA, powfoczonej poprzednio 
miedzią w ten sposób, że badany roztwór zapra.wia 
4 gr szczawianu amonu i 9- 10 gr kwasu szcza
wiowego a po rozcieńczt•niu do 150 cm3 i ogrzaniu 
do 60- 65°C elektrolizuje prądem 1- 1,5 amp. Je
żeli jest do 0,3 gr cyny, to elektroliza trwa f!- 41/z 
godzin. Osadzony metal wymywa się wodą i alko
holem bez przerywania prądu a potem suszy w 
so- 9o°C. 

Podług HENZA, który zaleca również wydzie
lanie cyny z roztworu, zawierającego szczawian 
amonu, zakwasza się roztwór sulfosoli cyny roz
cieńczonym kwasem octowym, potem rozpuszcza 
się równe części ciężarow0 kwasu szczawiowego i 
jednoszczawianu amonu w gorącl:'j wodzie, tak, że 
suma szczawianów na 0,1 gr cyny wynosi więcej 
niż 3,5 gr, i wlewa się wrzący roztwór do siarczku. 
Otrzymany w ten sposób płyn, zmącony jak mle
ko siarczane, elektrolizuje się w G0- 8o°C prądem 
o sile 0,2- 0,3 amp. i 2- 3 volt. Po upływie 6 
godzin, gdy wydzieliła się główna ilość metalu, 
dodaje się 8 cm3 kwasu siarkowego, rozci..uńczonego 
wodą w stosunku 1:1, i po uplywi" 18 godzin 
zmienia się miseczkę w celu przekonania się o 
zupełnAm osadzeniu. Metoda ta daje wyborne wy
niki. Należy jednak mieć na względzie, że wobec 
małych ilości cyny siła prądu nie powinna być 
większa na l cm2 jak 0,2 amp„ i żo wodę, wypa
rowaną podczas el1!ktrolizy, należy dopełniać, aby 
wydzielona cyna była ciągle pokryta płynem . Je
żeli te ostrożności nie są zachowane, to wynik 
wskut k wydzielenia się substancyi węglowej jest 
za wysoki. 

W colu wydzielenia cyny z roztworu w siarcz
ku amonu, rozpuszcza CLASSEN siarczek cyny w do
statecznej ilości wolnego od amoniaku siarczku 
amonu, rozcieńcza do 150 wz3 i elektrolizuje w 
50- 60°0 siłą prądu ND 00= 1 do 2. amp„ przy na
pięciu od 3,5 do 4 volt. W tych warunkach wy
dziela się 0,3- 0,4 gr cyny w przeciągu godziny. 

HENZ zarzuca wydzielanie ·cyny z roztworu 
siarczku amonu, gdyż metal opada w postaci bar
dzo gąbczastej i wyniki są za wysokie. Również 
OsT i K.LAPPROTH znaleźli, że wyniki, otrzyman'ł 
tym sposobem, są za wysokie. Przyczynę tt>go wi
dzą wymienieni autorzy w tern, że w czasie elek
trolizy wskutek gwałtownych peryodycznych sła
bnięć prądu ma miejsce rozpuszczanie się anody 
platynowej i część rozpuszczonej platyny osadza się 
razem z cyną. Dalej zauważyli autorzy, że cyna 
zawiera siarczek cyny i dlatego musi być powtór
nie elektrolitycznie osadzana z rozczynu siarczanu 
amonu. 

Podług FiscHERA otrzymuje się zawsz-e metale 
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osadzone z normalnym :.ciężarem, j eżeli jako kato
dy używamy miseczki platynowej, pokrytej miedzią, 
a następnie słabo ocynowant'j, jl żeli elektrolizuj1·my 
prądem o natężeniu najmniej 2 volt, a tworzące się 
wielosiarczki redukujemy siarczkiem sodu. Tego 
ostatniego dodajo się 20- 30 c 1113 w postaci świ!'żO 
przygotowanego 40%-wEigo roztworu zaraz w pierw
szej godzinie, żeby elektrolit trwale byl bezbarwny. 
J ako elektrolit nadaje się najlepiej. mieszanina 8 cm 3 

amoniaku i 8 c 111 3 wodorosiarczku amon.u w 150 cu1 8 

wody. Większe ilości siarczku amonu powoduj:Ji 
tworzenie się metalu gąbczastego . Zachowując 
takie warunki pracy, otrzymano cały szereg dobrych 
wyników. Roztwór sulfosoli amonowych (0,l -0,35 :;r 
cyny) elektrolizowano w temperaturze 50- G0°C, 
używając prądu o sile 1- 1,3 amp. i 2- 3,7 volt, 
:prźyczem cyna była osadzona całkowicie w 31/ 2 
godziny. Zaleca się używanie anody platyno 
irydowej. 

O d d z i e 1 a n i e a n t y m o n u o d c y n y bieg
nie dobrze w roztworze siarczku sodu z dodatkiem 
cyanku potasu tak w ob<:cności trój jak i pięcio
wartościow1·go antymonu. Dość cyanku potasu po
winna wynosić, zależnie od czasu trwania elrktro
lizy i siły prądu, 5 15 c 111 3 w postaci 30%-owl'go 
roztworu. Elektrolit musi być nasycony siarczkiem 
sodu w 30°C i zawierać 3- 4 gr wodzianu sodu. 
Temperatura powinna ~ynosić 30°C, natężenie 1,1 
volt i większe być nic powinno. Bt'z dodatku oyan
ku potasu można osadzać elektrolitycznie tylko 
trójwartościowy antymon; wtedy oddzil'lenie go od 
cyny j<·st rzeczywiście bardzo dokładne. Elektrolit 
musi być potem nasycony siarczkiem sodu w 50°C 
a natężenie nie może przewyższać 0,9 volt. Wodo
rosiarczek sodu 11iP nadaje się do oddziPlellia, gdyż 
potencyaly antymonu i cyny :względem tego roz
tworu mało od siebie różnią się. Proponowany' 
przrz CLASSENA dodatek wodzianu sodu jest mezbęd
ny, gdyż hydroliza nie shydratyzowanego siarczku 
sodu jest wtedy minimalna. W takich warun
kach oddzielenie 0,2 do 0,3 gr antymonu kończy 
się dopi< ro po uplywi„ 7 godzin. 

Olueślanic cyny w elektroliciP,, wolnym od 
antymonu, odbywa się na podstawie imtody, po
danej przez CLASSENA, r6zlożywszy przedtem siar
kocyamk i cyantk potasu. W tym celu ogrzevrn 
się pJyn do 70- 80°C i, mieszając, dodaje 50 c 111 3 

kwasu siarkowego o c. w. 1,2. Po upływie 10 mi
nut dodaje się jPszcze 30 /4 r jaknajczystszego siar
czanu amonu i ogrzewa naprzód ł agodme, potem 
sillliej przf'z pm•ciąg 1/ 4 godziny na siatce drucia
nej. Następnie dodaje się ostrożnie rozcieńczonego 
kwasu siarkowego. do wyraźmj reakcyi kwaśnPj 
i ogrzewa jeszcze dalej krótki czas, żeby całkowi
cie wydalić kwas cyanowodorowy. N astępme do
daje się 15 cm s siarczku amonu na 150 c111-8 obję
tości i osadza elektrolitycznie cynę sposobem, wy-
ż·ej podanym. · 

T. BEIT,STEIN i O BLAESE (Swiedienia St. Pe
tersburgskoj Aluid. N. S„ 1, 209) \.vydzielają an
tymon jako antymonian sodu w ten sposób, ż.e 
siarczek antymonu ogrzewają ze stężonym wodzia
nem sodu i wodą utlenioną, przez co siarczek an
tyn1onu rozpuszcza się . Po ostudzelliu dodają 1/ 3 
objętości alkoholu. Po upływie 36 godzin odsą
czają osad, wymywają go naprzód 25%-wym a 
w ko11cu 50%-wym alkoholem. Osad może być 
po oddzielcmu go od sączka wyprażony w tyglu 
platynowym i zważony. Wyniki mają być zado
walające. 

Rówllież i W. lLu\IPE (Che 111 . Ztg. 1900,18) 
w oddzielaniu cyny od antymonu zamiemał ten 
ostatni na merozpuszczalny antymoruan sodu ni~ 
przez stapianie z wodzianem sodu i azotanem so
du, jak to czym RosE, lecz przez traktowa11ie sul
fosoli obu metali nadtlenkiem sodu. 

Me tody wagowe i obj ęto ś ci:owo okreś l a
n ia anty mo n u i cyn y w różny ch matcryała ch 
i wytworach hutniczyc h. 

Do i lościowego oddzielania antymonu od cy
ny mamy caly szereg rozmaitych metod, którcl 
w ten lub inny sposób zostały ulepszono. Dąż1mia 
do tworzenia nowych metod istmeją jednak ciągle, 
co zdaje się być rzeczą usprawiedliwioną gdy zwa
żymy, ile trudności spotyka się w zastosowaniu 
niektórych metod starszych , osobliwie używanych 
w danym wypadku po raz pi<·rwszy. Ogłoszenie 
przeto nowej ze wszech nuar dobrej metody, któ- ~ 
ra może mieć zastosowallie we wszystkich wypad
kach, zdaje się być rzeczą pożądaną. Taką me
todą jest metoda CzERWEK.A (Z. / . aua!. Ch. 1906, 
str. 505). 

Znanym jest ogólnie fakt, że cyna w roztwo
rz'~ kwasu azotowego, nie zawierającego śladów chlo
ru," może być wydzielona ilościowo kwasem fosfo
rowym. Fosforan cyny wydziela się bardzo szyb
ko na ciepło w postaci osadu galaretowatego, kt6ry 
dotychczas nie został należycie zbadany. Pewną 
jest jednak rzeczą, że osad t en jrst llierozpuszczalny 
w wodzie i w kwasie azotowym, częściowo zaś 
rozpuszcza się w kwasie solnym. Aby więc na za
sadzie nierozpuszczalności tego związku w kwasie 
azotowym zbudować oddzieleme antymonu od cyny, 
należy usunąć wszelkie ślady jonów chloru. CzE&
WEK wyl~onuj e to w spos6b następujący: jako punkt 
wyjścia obiera on dok.ładme analizowany stop, roz
puszcza go w kwasie azotowym i kwasie winowym 
w kąpieli wodnej, a potem rozpuszcza wszystko 
w amoniaku. Autor spodziewał się, że po zakwa
szeniu kwasem azotowym antymon w całości oka
że się w przesączu. Analiza pokazała wprawdzie, 
że osiadame cyny było zupełne, ale antymon w du
żeJ części osiadł razem z cyną. G. BoRNEMA:NN 
(Z. f ange~v. Chem . 13, 635, 1899) zrobił to samo 
spostrzeżenie na rozczylliP. chlorków. Aby przeto 
otrzymać azotowy wolny od chloru. roztw6r anty-
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monu i cyny, pozostały dwie drogi, mianowiąie : ~ię ,z p<;>J"'.rotem do zlewki, w którPj był osadzony , 
podług pierwszej przygotowywuje się rozczyn chlpr- ·,resztę 11a: sączku, wstawiwszy go z lejkiem do tej
k?w obu metali . . ~ wypę.dza chlor przez :wyp~rowa- , _że, zlcwk~,, oblowa się . gorą~y~1 sj:a~·yzkiem amon~1 , 
ino z kwasem siarkowym lub fosforowym. Droga wpuszczaJąc go po ścianach · zkwki. Osad prawie 
ta wskutek zbytniej lotności chlorków antymonu natychmiast rozpuszcza si ę, można go nieco pode
i cyny nie nadllje się jednak do określan ia ilościo- grzać, a 'pokm rozciPńczyć ćirph~ '\..-odą do dużej 
wego. Drugi spós6b polega na tem, że metale objętości i wydziPlić cynę, jako siarcz\•k, kwasem. 
wprowadza się. wprost do roztworu kwasu azoto- siarkowym. Zostawiwszy płyn z osad"m jakiś czas 
wego. CzERWEK: ·wykonał to dość łatwo. Antymon . w kąpieli "wodrn•j , żeby odstał się 'siarcz<:'k bruna
rozpuszcza się Jatwo w kwasie azotowym w obec- tno-zielonawy, dekantujemy czysty pJyn na są
ności wi 1ozasadowych kwasów organ icznych, pod- czek i vvymywa.my wodą gorącą, · zawierającą azo
czas gdy cyna tylko w nizkiej tAmperaturze prze- tan amonu. Po wysl'lszeniu wyluusza się osad na 
chodzi do roztworu. W iru1ym ra;:ie nastąpi na- biały papie1· błyszczący, nahywa natychmiast lej
tychm iastowe wydzielenie całkowite. W dalszych kiem, złożony sączek spala w ·tarowanym tyglu 
badaniach autor przekonał si~ jednak. ż · cyna w porcelano>\'ym, po ochłodzeniu tegoż osad z papie
stopach, '''itględnie w mieszaninie z antymonem ru przt>nosi do tygla, u tlenia kwasem azotowym 
zachowuje się zupelniu inaczej. JeżAłi bowiem cy- c. w. I . .,I.., pa:uje w kąpi ·li wodnPj , praży i wa
nę rozpuszczamy w kwasic azotowy m c. w. 1.2 l i ży jako Sno2. 

kwasie winowym w temperaturze 40 00°C, to w Przesącz od cyny zobojętnia się amon iakiem, 
krótkim czasio otrzymuj rimy najzupcl nicj przezro- zaprawia dostateczną ilością siarczku amonu, 
czysty rozczyn, który nawet może być ogrzany do · ogrzewa, wprowadza siarkowodór a potem zakwa
wrzenia bez obawy wydzielenia kwasu cynovvego. sza kwascin octowym i pozoi:;tawia opadły s iarczek 
Z tego wrzącego roztwom cyna możQ być zupełnie antymon u na kąpil'li wodrwj dla odstania, poczcm 
i ilościowo osadzona kwasem fosforowym, pod.czas gorący jt>szcze ączy. Po wymyciu wodą, zawiera
gdy antymon ilo~ciowo pozostaje · w roztwo1'ze. jącą azotan amonu, można go w znany s po ób 

Xależy tu omówić pewne szczegóły, odnoszące zami Pnić na trójsiarcztlk lnh cztl:'rotlen ck. Określe
się do t!\j metody. 0,5 gr stopu oblewa się mie- nie jako czterotlemk możn a uważać za najlcpsz<· 
-szaniną, przyrządzoną w sposób uastępujący: 6 g r I i najpewn i0jsze. :Jln iemau i", jakoby naslępowala 
kwasu winowego rozpuszcza się w l 5 c 111 8 wody, Jatv\'O r ••dukrya na trójtlenek i ulatniani e tP.goż, 
lekko ogrze"·ając, ostudza się do temperatury po- je t zgol a ni0uzasadnion ('. 
kojowej i dodajo I 5 cm 3 kwasu azoto wego (c. w. CzEHWEK używal w celu zmiany metody H1rn
J ,42). Wskutek zmieszania plynów temperatura u (.l. /. nuorg. Cliem . :37, 2.+, L903) i wykony wat 
podnosi ię prawie do .+o°C. Obla ny tą mieszani- ją w sposób następujący: siarcz1•k antymonu, ze
ną 8top stawia się w k<wieli piaskowej miernie brany u a sączku i wymyty wodą, zawierającą azo
ogrzanej. Jeżeli analiza nie wymaga pośpiechu, tan amonu jeszcze wilgotn<'go, zmywa się siarcz
to pozosta,,·ia s ię do rozpuszczeni a w temperaturze kiPnl amonu do obszernego tygla porc··lanowrgo, 
pokojowej, co trwa 2 ;3 godzin. Vv przeciwnym stawia w kąpieli wocln··j do wyparowania, p ozosta
razie przez ogrzewanje rozpuszczenie może być do- ]o8ć ull„nia się <lymi<\rym kwasem azotowym, jt' sz
konane w przeciągu parn m inut. Po zupelnem cz• raz paruje, kwas siarkowy odpędza na płycie 
rozpuszczeniu ogrzewa si~ płyn szybko do wrzenia azbc tO\\'l'j, potem tawia się tygid bC'zpośrednio 
i, wziąwszy zlewkę w jedną rękę, nadajn jP,j ruch ' na płom ieniu i ogrzewa z początku ostrożniej sla
okrężny, wpuszczając równocz•·śni c drugą ręką z h o a potem coraz silni l•j . Ochlodzony czterotle
pipetki po kropli 5 :30 kropel (zalPżnirJ od il ości nek ma barwę ochrowo-ż6 łtą. 
cyny) -!6%-w.r rnztw6r kwasu fosforowego (c. w. 1,3). Od spraw ozdawcy. Dlugi czas z p owodu 

admiar tego kwasu w grnnci,.. rzeczy nio szkodzi, I bardzo obszcrnyrh prac nad rozm aitymi stopami 
ale jtJst z tego względu n iPpożądany, żo w uastęp- cyny, antymon u i olowin poświ ęci!Pm m1·todzie 
stwił! utrudnia S<\Czcnie wydzi"lonogo osadu anty- CzERWEKA. K abywszy w t "j sprawie dużego 
mon u. W ówczas rozcieńcza s ię roztwór :300 cm 3 doświadczrnia , mogę powiedz i eć, że niema do od
wody gorącej , pozostawia naczynie w kąpi··li wod- 1 dzielenia antymonu od cyny szybsz(·j i dok ład
n ej , żeby opadł na dno osad fosforanu cyny, a niej zt>j nrntody, jak właśn ie metoda Czr:u.wEKA. 
potem sączy się przez dekantacyę, zhwając czystą, I )la ona jednak swuje „ale"; p ewne związane z nią 
ciecz na sączek. Osad wymywa się wrzącą zawie- nit•dogodności latwo dają ię u unąć przi>z zastą
rającą azotan amonu wodą. Jego charaktc•r szla- pienio innemi metodami pojedyn czych określeń 
mowaty utrudnia nieco wymywanie , ale własność j antymonu i cyny. 
ta daje się we znaki glównic wtedy, gdy wymy- (c d n) H enry/z Wriowissewsld. 
warny zbyt chłodną wodą. ·wymyty osad wrzuca · · · 
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'Jf>rz.e~fąa filera.tury gó.rni.cao.- fiufniczej. 
Tre-ś·e ort91(u-fów, zawartych w waż.niej.sz~fch czas.opismach gó.r-tt.icz.o·hutnic~.c.ł:i 

Staht und Eisen (1913.) M -24. a) M. Gercke. Felda, polega na otrzymywaniu siarczanu amonu 
Wartość pod względem _ekonomicznym różnego r"Odz-a- zapomocą amonowych :twiązk6w kwas6w wielotio
ju siln-&ków napędo_wych w hutach żelaz.nych (pocz). nowych. Autor daje szozeg6ly, dotyczące tego spo
Autor daje treśĆiwy obraz postęp6w w , budowie sobu1 i korzyści zastosowania tegoż w koksow
silnik6w parowych (turbin), wielkich silnik6w ga- niach. 
zowych i silników Diesela. b) J. R eichel. Otrzy- M 26. a) R. Fichtner. O zasługującym na zct
mywanie siarczanu amonu przy pomocy siarki, za- znaczenie wybuchu kopulaka. W jednej z czeskich 
wartej w gazach pieców koksowych. (pocz.) Omó- hut żelaznych skutkiem wybuchu uległ zniszczc
wiwszy pokr6tce dawny sposób usuwania siarko- niu kopulak i przylegające doń zabudowania. Au
wodoru z gazu na drodze mokrej, używany w ga- tor omawia przyczyny-' jakie powszechnie mogą 
zownicach, autor traktuje bardziej szczególowo wywoływać tego rodzaju wybuchy, i w związku z 
~posób Burkheisera, polegający na zastosowaniu ru- tern objaśnia przyczyny wybuchu, o którym mo
dy żelaznej błotnej , która całkowicie usuwa siar- wa. W zakończeniu podaje autor szereg środków, 
kowod6r, zawarty w gazach. Podczas regeneracyi zmierzających do zabezpieczenia przed wybucha
użytej rudy następuje utlenienie siarki na dwu- mi kopulaków. b) E. Neufan![. Kopulak ze zbior
t lenek albo trójtlenek, które następnie razem z nikiem nachylan ym. Opis urządzenia do samoczyn
amoniakiem, zawartym w gazie, zostaje wymyte nego włączania dysz do kopulaka przy pomocy 
przy pomocy jednego i tego samego płynu. c) W powietrza sprężonego. Dalej następuje opis dają
sprawie środków, zabezpieczających przed wypływa- cego się nachylać zbiornika, wynik6w zastosowa
niem wrowca przez ściany tygla w piecii wielkim. nia tegoż w praktyce i zalety jego w por6wnaniu ~ 
W hutach Donawitz i Eisenerz ściany skrzyni są ze zbiornikiem stałym. Opis kopulak6w w fa. 
całkowicie zakryte ze wszystkich stron i z dolu 1 bryce silników gazowych Deutza. 
P.ancerzem żelaznym , silnie chlodzonym wodą. I M 27. a) R. JJ01·chers. Urządzenia wyładunko
Sciany skrzy1,i złr. c7.one są z pancerzem zapomo- we Huletta i możliwość zastosowanict ich w Niem
cą u bitej $Zczelnie masy ogniotrwałej w taki spo- czech. Autor daje opis amerykańskich urządzeń 
sób, że nie może nastąpić otwarcie się spoin. J e- Huletta, używanych nad Jeziorem Wyższem do 
żeli foiany skrzyni są tak grube, że chłodzenie M1yladowywania rud z chwytaczami na 10- 15 i 
działa niewystarczająco, to podlegają one zniszcze- 17 t i przychodzi do wniosku, że w przyszłości 
niu aż do tego miejsca, gdzie chlodzenie zaczyna przew6z rudy w Niemczech będzie wymagał ta
wywierać wpływ. W Eisenerz cala dolna część kich wielkich i szybkopracujących urządzeń, lecz 
i spód skrzyni chłodzone są obfitą ilością wody, budowa parowców do przewozu rudy winna być 
znajdującej się w zbiorniku otwartym. przystosowana do tych urządzeń. b) F. Schritff . 

M 25. a) Z międzynarodowej Wystawy budo- O obecnym stctnie sprawy pieców dołowych (pocz.). 
wnictwa w L ip sku w 1-. 1913. Krótki opis wysta- Kołpaki Gjersa do wyr6wnywania ciepła gorą
wy ze szczególnem uwzględnieniem wystaw zbio- cych bloków stali, skladające się z blachy, wyło
rowych Związku wytwórców stali i Towarzystwa żonej wewnątrz masą ogniotrwa..łą, dały podczas 
niemieckiego budowy mostów i konstrukcyi żelaz- prób dobre wyniki ze względu na równomierne i 
nych. b) M. Gerclce. Wm·tość p od względem ekono- szybkie działanie, przyczem utlenianie się metalu.... 
micznym różnego 1·odzaju silników napędowych w z powierzchni bylo nieznaczne. Rozpowszechnie
hu tach żelaznych (dok.). Porównawszy koszta za- niu w praktyce tych kołpak6w stoi na przeszko
stosowania turbin parowych i silników gazowych, dzie brak miejsca w razie większej ich ilości oraz 
autor przychodzi do wniosku, że przy obecnych potrzeba częstej naprawy wyłożenia wewnętrznego. 
współczynnikach obciążenia i kosztach paliwa silni- Piece dołowe na wózkach do użytku w wypad
ki gazowe pomimo swej wysokiej ceny dla hut że- kach, gdy odległość stalowni od walcowni iest 
laznych są najekonomiczniejsze. Turbiny parowe znaczna, nie dały dobrych wyników i małe zna
powinny spełniać zadanie silników zapasowych i lazły zastosowanie. Wykazawszy ujemne strony 
do wyrównywania obciążeń, silniki zaś Diesela na- nieogrzewanych pieców dołowych, autor przecho
dają się tam, gdzie powinny pracować niezależnie, dzi do opisu pieców, ogrzewanych zapomocą pa
zwłaszcza gdy znajduje się na miejscu tanie płyn- lenisk gazowych i półgazowych. Dawny przekrój 
ne paliwo. c) J. R eichel. Otrzymywanie siarczanu pieców kwadratowy został obecnie zastąpiony po
cimonu przy pomocy siarki, zawartej w gazach p ie- wszechnie przez okrągły, który . chociaż przyczy
ców koksowych (dok). Drugi nowy sposób zużytko- nia się do powiększenia wymiarów miejsca, daje 
wywania siarki, zawartej w gazie, opracowany przez jednakże liczne korzyści a przedewszystkiem przy-
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czynia się do lepszego ogrzewania bloków i ułat
wia pracę wkładania ich i wyjmowania. c) W . 
R eitmeister. Nowy przyrząd do nawracania gazów 
przy piecach 1·egenercicyjnych. Dzwon nowego przy
rządu posiada podwójną przegrodę, ochładzaną 
wodą, chroniącą od przepalenia, i połączony jest 
z zaworem do regulowania gazu w ten sposób, że, 
podnosząc s ię i opuszczając, zamyka lub otwiera 
zawór. 

M 28. a) H. Baker. Zapa.·y węgla kamirnne
go i bninatnego w J.. iemczech (pocz.). Obszerna ta 
praca, wykonana przez zakład geologiczny w Ber
linie, była już zamieszczona w czasopiśmie „ Gliic
Kauf" 1913 N 27 i 28. b) F. Marten ·. O przyczy
nach powstawania karbów na szynach kolejowych. 
'l' worzenie się karbów na szynach przypisywano 
dotąd nic budowie wewnętrznej metalu, lecz wy
łącznie warunkom mechanicznym podczas obróbki 
metalu lub zastosowania gotowych szyn . .:VIożna 
przyjąć, że różnice twardości , wywoływane walco
waniem lub obróbką szyn na zimno, sprzyjaj<\. 
powstawaniu karbów albo też je wywołują. Ba
dania, dokonane przez Martensa, wykazały, że kar
by powstają również przy zupełnie równomiernej 
twardośc i metalu. Już sama ta okoliczność, że 
karby stale zmi eniają m iejsce, wskazuj e na to, że 
powstają one pod wplywem naprężeń podczas ja
zdy. Gdy żelazo w stanic zimnym podlega na
prężeniom poza granicę ciastowatości, doznaje 
zmian w budowie swej i nabiera większej twardo
ści w m;ejscach, które doznały największych na
prężeń. Na szynach tworzą się twarde miejsca, 
gdy ciśnieni e powierzchn i kola jest tak wielkie, że 
powstaje widoczny odcisk. W następstwie koło 
1.ISiłujc przesunąć metal szyny po powierzchni. 
1~Icta l pozostaje dotąd sprężystym, aż skutkiem 
nadmiernego nagromadzenia się go w pewnem 
okrnślo nem miejscu przechodzi w stan plynny, na
biera większej twardości i tworzy karb. Chcąc 
uniknąć powstawania karbów, należy wed~ ug llfar
tcnsa <lo wyrobu szyn stosować materyał twardy, 
szynom dawać powierzch nię gladką i szeroką i 
używać ztączek, uniemożliwiających istnienie ude
rze1i. c) F. Schrnff. O obecnym stnnie spmwy pie
ców dolowych. (dok.). W dalszym ciągu artykul 
zawiera tablicę skł adu chemicznego żużli pieców 
dolowych i punktu ich topliwości . Opis sposobu 
usuwania żużla z pieców dołowych wedł ug sposo
bu Schruffa. 

M 29. a) E . Dann. Rud!J żelaz1:ie i przemy.·t 
żelazny w Bilbao. (pocz.). Opis rud żelaznych i od
dzielnych złóż . Przegląd sposobów wydobywania 
rud, opis płuczek i pieców prażelnych. Opis ko
palni. b) G. Kiesselbach. O maszynach wcilccii·skich. 
Według badań najnowszych spożycie pary w ma
szynach o zmiennem obciążeniu nie jest tak wiel
k ie, jak dotąd przypuszczano. Korzyści zastoso
wania pary przegrzanej w walcowniach zwrotnych. 

c) lf. B oclrer. Z apasy węgla kamiennego i bninat
. nego w Niernczech (dok.). 

M 30. a) R . Sclwltz. O otrzyrnytvanin wyttvo
rów nbocznych z gazów generatorowych. O sposo
bach otrzymywania wytworów ubocznych z gazów 
generatorowych . Koszta wytwarzania gazu w sta
lowniach. Koszta wytwarzania gazu w zależności 
od systemu gazownicy. Koszta wytwarzania w za
leżności od zmiennej ilości azotu w węglu . b) A.nf
hiinser. lVlrtAciwo.<ici i .różnice pciliwa w ;;tanie sta
łym i cieklym i znaczenie ich dlci techniki . Autor 
omawia wl"asności, sklad chemiczny i przebieg spa
lania różnych rodzajów paliwa w stanie stałym i 
ciekłym ; zachowanie s ię ich podczas suchej desty
lacyi, czyli rozkład ich na składniki lotne i nielot
ne. Zakres zastosowań różnych rodzajów paliwa. 
c) E . Dann. R lld!J żelazne i przemyi;l żelazny w 
Bilbao. (dok.). Wydobywanie rud żelaznych w 
innych okolicach Hiszpanii i przemysł żelazny. 
Dane o hutach żelaznych i innych zakładach prze~ 
myslowych w okręgu Bilbao. d) Wzbo.ąaccmie, bry
kietowanie i .~p ie!canie rnd żelriznyc/1 i p!Jl u tviellco
pietotvego. Dyskusya z powodu odczytów A. vVeis
kopfa i K. Sorge, wygłoszonych na ogólnych zgro
madzeniach niemieckich hutników żelaznych w d. 
L grudnia r . 19 l2 i d . 4 maja r. 1.9 1.3 . 

M 31. a) O . .Joliannsen. Pcitnik bunzenow:;!.:i do 
su:;ztnici pantvi odlewniczych. Pod3wszy wsposób 
treściwy teoryę palników bunzenowskich, autor za
m ieszcza szczegół owe rysunki i opis palników, wy
konanych w hucie żelaznej w Halbergu, służących 
do szuszeni a panwi odlewniczych zapomoC<\ gazu 
wielkopiecowego, oczyszczanego z pylu do zawar
tości L mg na I m3 według suchego sposobu, będą
cego wł asnoi~cią wspomnianej h uty. b) X. Rein. 
Sotv!f .po.sób oólir-zanici kosztótv tvytwórc.~o.fri tv!}ttvo
rótv o!lletvnic.~ycl1. c) .rl. 8eiel:;tein. Po:;tępy w dzie
dzinie wytwarzania s11rotvca na drodze elektrycznej 
w Sl.-cindynatvii . Sprawę wytwarzania surowca '"' 
piecu elektrycznym należy dla , zwccyi uważać za 
rozwiązaną. W n iektórych zwłaszcza okolicach kra
ju dawać może wielkie korzyśc i. Trzeba jednakże 
mieć na względzie to, że przy dzisiejszym syste
mie p i.eców do wyrobu surowca można stosować 
tylko węgiel d rzewny i na leży rnzporządzać prą
dem elek trycznym, którego cena ni c byłaby w.,·ż-
szą nad 40 f>O koron za l koait?/rok. 

M 32. a) H. L utke. Nowe przyrządy do mie
rzenia ci§nie"nia i prędkości gazów i pary. Opis 
przyrządów do mierzenia i kontroli gazów, zbudo
wanych przez P i.llera na zasadzie równowagi. b) 
1 Vzbogacanfr, brykietowanie i spiekanie rud żela.i
nych i pyl u .c;icl!towego ( c. d.). Dalszy ciąg dysku
syi nad odczytami A. Weiskopfa i K. Sorgo, wy
głoszonych na ogólnem zgromadzeniu niemieckich 
hutników żelaznych w d. 1 grudnia r . 1912. W. K. 

Giesserei Zeitung :M 15 (1913.). a) Fr. Gol
tze. Odlewy surowcowe i stalowe w budownictwie 
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1naszyn elektryc::nyc/1. (pocz.). Znaczna część od
lcw6w, używanych do budowy maszyn odlewni
czych , winna posiadać oprócz wlasnoifoi mecha
nicznych i pewno własności magnetyczne. Trud
no 'ć polega na tern, że często i,y}a no~c i magnetycz
no nie iclą w parze z pożądanym stopniem wytrzy
rnalo~ci matcryalu; tak np. w ocllcv\'ach stalowych 
przy wzroście wytrzymało~ci stali, a wi~c Z<' zwięk
szaniem się, zawartośc i węgla i manganu zdolno~ć 
magnesowania si(~ stali znmicjsza się. Wyżarza
nie od lewów talowych stanowi ważny proces sta
iownictwa i wogóle polepsza ich własności mecha
niczno; nader ważną rzeczą by]o zbadanie wplpvu 
temperatury wyżarzania na wlasności magnetyczno 
odlewów talowvch. Okazało się że stal miękka 
(C=o,12, i=O,GO, :Jin=0,50, P =0,050, =0,05), wy
żarzane przy temp. 750° i wolno ochładzana, bardzo 
nieznacznie pogorszyła się pod względom wJasnoś
l' i magnetycznych. b) O. Cramer. Elcktryr·zne i sa
nwrodne spawcmie i przecinanie metali w odlewniac/1 
i innych warsztatat/1. (dok.). Przy przecinaniu me
tali nader ważncm jest stosowanie mundsztuków, 
odpowiednich do grubości przecinanego przedmio
t u: o ile mund ztuk jest za duży, otrzymuje się 
zbyt szerokie cięcie, a więc i za duże zużycie tle
nu. \V odlewniach bardzo często stosują ton spo
sób do obcinania lejów, nadlewów i t. p„ W os
tatnich czasach zaczęto robić specyalne palniki do 
przecinania motali pocl wodą; wyniki prób są na
der pomyślne. Wreszcie autor przytacza caly sze
reg robót, przy których opisywany system spawania 
i cięcia metali może być z powodzeniem stosowa
ny. c) K. Hunger. Uwagi o to]Jieniu i odlewaniu. bron
ni. (c. d.). Często spotykaną wadą bromu jest jego 
njeścisłość i porowatość; powstaje to zwy~e wsku
tek własności motali w stanie płynnym pochłania
nia gazów, i to w tom większym stopniu, im wyższą 
jest temperatura metalu plynnego. O ile nie uda 
~ ię tych gazów uwolnić z masy metalu przed jego 
zastygnięciem, następuje wydzielanie s ię gazów 
przy krzepnięciu odlewu, tworzą się t. zw. dziury 
gazowe, pęcherze, porowato'ć i t. p. Zdarza ię 
że wady te uważane ~ą jako pochodzące wskutek 
wadliwego formowan ia, nieodpowiedn ich rdzeni i 
t. p.; zmian y jedn ak w tym kierunku do żadnego 
wyniku doprowadzić nic mogą. Przechodząc do 
typu pieców, jakie możnaby zalecać do topienia 
bronzu i t. p. stopów, autor nie fonn~11ujc pozy
tywnej odpowiedzi, sprawa ta bowiem jest zbyt 
zależną od miejscowych warunków i potrzeb każ
dej odlewni. P iece naftowe wogóle można uwa
żać za duży krok naprzód w tej dziedzinie; łat
wość obsługi i regulowania biegu pieca stanowią 
bezsprzecznie ważną zaletę tych pieców. Zużycie 
nafty na 100 kg bronzu wynosi 12- lG kg; w pie
cach koksowych zaś średnio 25 kg kok su ; piec 
więc koksowy jest tańszym od naftowego. Piec 
elektryczny zdaniem au tora stanowi ide~ pieca. 

cl) C Do//ge. F ormierki r>lrktryczne. ( c. d .). Dal. zy 
ciąg opisu formierek różnych typów oraz oblicze
nie zużytej do formowania energii elektrycznej. 
e) JJ-1" (i'eilenkircl1en. Odlrwu stalowe. (dok.). Prze
chodząc do praktycznej strony, autor zaznacza, że 
w piecu elektrycznym Jajo ię otrzymywać z zt1-
polną łatwością, a nawet w lepszych warunkach, 
stal, w nic-zC'm nie ustępując:ą stali, otrzymywanej 
z pieców tyglowych. Zachodzi jednak pytanie, w 
jakim stopniu pice elektryczny może współzawod
niczyć z innymi p iecami, używanymi zwykle do 
wyrobu stali w odlewniach. O ile chodzi o odlew 
ze tali s pecyalnego gatunku, nic dającego się otrzy
mać w zwykłym piecu, piec elektryczny mialby 
tom samem pierwszefistwo chociażby koszt prowa
dzenia tegoż był większy. Co się tyczy zwykłych 
gatunkc>w stali, to ustalić ogólne porównanie kosz
tu odłowów z pieca elektrycznego i pieca marte
nowskiego wprost niepodobna wobec różnych wa
runków rni<'jscowyc.:b, w jakich piece pracują, prze 
dcwszystkiem zaś ze względu na różni ce~ kosztu 
prądu; jeżeli zważymy żo zużycie prądu na 1 ton
nę metalu wyno i 700 800 kilowat. godzin, już 
przy różnicy kosztu prądu o 1/ 2 kop. otrzymamy 
r6żnicę kosztu stali '3,:J do 4,0 rubli na tonnic. 
Z obł iczC'nia, podanego przez autora, wynika że 
koszt stali, otrzymanej w piecu elektrycznym, nic 
jest wyższy od kosztu stal i z pieca martenowskie 
go. Wreszcie autor zaznacza, że pice elektryczny 
doskonale nadaje ię do wyrobu przedmiotów ku 
tolanych i że można sic~ spodziewać wkrótce co
raz to szerszego sto owania tych pieców w tym 
dziale odlewnictwa. e) Clep/jzenie w budowie pie
ców ty,qlow ych. J celną z przyczyn pękania tygli w 
piecu jest zdaniem wielu odlewników nierówno
mierny rozdział żaru w piecu oraz bicie płomienia 
w gómą część tygla, która i tak już posiada cień
sze śc ianki. Błąd ten w opisywanej budowie pie
ca radykalnie usunięto. f) trel'zczenie tiekmvszyc11 
ortukulów z czasopism. Przegląd nowych wydaw
nictw, dotyczących odlewni. 

M ł t> (1913) a) O. Hoe.~t. O stosowaniu nie
ll'!Jpala'l'l.yrl1 o,qniotrwalyr;/1 re,qiel do 1.-opulcików (pocz.). 
:Jiatcryal, sluż<\CY do wyprawy kopulaków, winien 
odpowiadać pewnym warnnkom, związanym z 
przebiegiem prncesu kopulowcgo, mianowicie wi
nien on byu ogniotrwałym, objętość masy nic po
winna , ię zmieniać pod wplywcrn temperatury, 
wreszcie materyal , użyty do wyprawy, powi11ien 
być odpornym na działanie żużla. Im więcej ma
teryal zawiera krzemionki, tom lepiej nadaje się 
do w pomnianego celu. W ostatnich czasach du
żo mówiono o wyprawie t . zw. kaolinowej (Kleb
sand), jako wysoce ogniotrwałej i używanej w sta
n ic kopalnym bez żadnych domieszek. Jedną z 
ujemnych stron tej zaprawy stanowiło to, że du żo 
czasu w1ględnie wymagało wyłożenie wnętrza ko
pulaka kaolinową masą; dziś została ta niedogod-
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ność usuniętą,, zaczęto bowiem wyrabiać prasowa
ne cegły z kaol inu; cegly te są, tyJko obsuszone 
na powietrzu, posiadają wystarczającą wytrzy ma
łość i mogą z łatwością być przewożone bez uszko
dze1'i. W kopulaku pod wplywom temperatury 
tworzy się na powierzchni glazura, która zalewa 
wszystkie szczeliny między oddzielnymi cegłami i 
·wnętrze kopulaka przedstawia gładką powierzch
nię, do której koks i żużel nic przywierają. b) Fr. 
Goltze. Odlewy :;11rowcowe i stalowe w budownictwie 
1na:;.iyn elektrycznycf!. (aok.). ·wpływ składu chemi
cznego odlewów na ich własności magnetyczn e; 
dodatni ·wplyw niewielkiej przymieszki glinu, zwła
szcza w odlewach surowcowych. Opis urządzeń 
dla mechanicznych , ch emicznych i magnetycznych 
prób wszelkich matoryalów używanych przy budo
wie pn1dnic; autor opisuje urządzenia, i stniejące w 
Pov\'szoc]mom T -wio Eloktryczne m, (A. E. G.). c) 
K. H11 nlJN. Uwagi o topieni 11 i odlewani 11 bronz u. 
(dok.). Brykietowanie wiórów i obtoczok bronzu 
należy usilnie zalecać, zmniejsza to bowiem zgar 
metalu (z 19% do mi, w drugim wypadku przy 
innym gatunku stopu zauważono różnicę z 7% do 
2% i t. p.) oraz polepsza \\°łasności fizyczne sto pu, 
tak np. stop, otrzymany z przetapiania niepraso
wanych obtoczek, dał H= 20,7 kg i=S,8%; tenże 
stop, ·wytopiony z brykietów, :r. robionych z tychże 
'vióró"·, dal H.= 2-l,5 k.c; i= l I% i t. p. O ile na 
ogół zalecać należy możliwie skracać czas trwania 
procesu topienia, to jednak w wypadkach stopu, 
z łożonego z kilku skladników, nic nal eży zbytnio 
się spieszyć, aby dać czas cząsteczkom wst~wić w 
należyte poląc:r.onie i utworzyć odp~wiednio krysz
taly. Jeżeli ch odzi o otrzymanie stopu z większej 
ilości motali, najracyonalniej jest przygotowywać 
najpierw pośrednio stopy, potom zaś po ł ączyć jo 
razem; tym sposobom otrzymany stop odznaczać 
sic~ będzie doskonałern przemieszaniem cząsteczek 
i równomiernością. Co się tyczy czasu trwania to
piouja stopu należy on od budowy pieca i gatun
ku m atoryaJów opałowych; do stopienia danej iloś
c;j metalu potrzeba zawsze określonej ilości ciepło
stck, pod tym wi(;c wzgl ędem, czy proces topienia 
trwa dJużoj , czy krócej , ilość zużytego paliwa po
zostanie ta sama. d) U. Lolise. Formierki elf>ktryc.i
ne. (dok.). Opis formierek typu Hemy E. Prid
more, Chicago i porównanie kosztów d :r. ialania 
formierek poruszanych el ektrycznością i ścieśnionem 
po"·ietrzern. Z porównania tego okazuje się, że 
koszt działania elektrycznych formierek wynosi 1/ 5 
kosztów przy użyciu ści rśnionego powioirza. e) H. 
K rause. Stuczne zabcirwianie metali. (dok.). f) Spo
soby spciwania niklu. g) Opis nowej odlewni w K a-
1iadzie. h) Uwagi praktyczne i opis sposobu formo
wania kotla do hvasów. i) Dział wskazówek prak
tycznyc/1: topienie mosiądzu i ostrożności, jakie 
przytem zachować należy. W. W . 

The Engineering and Mining Journal. M 9. 

Stepl1en Goodate. Wylugcirnia r-yankowa w l daho 
Sprin.c; ·. Kolorado. JL S . Jfnnroe. !Judowct szybów 
w H11tte. Wobec ciągłego pogłębiania szybów w 
tym okręgu, ustalił się pewien zastosowany do 
tamtejszych warunk6w system budowy szybów 
prostokątnych, który au.tor dość detalicznie opi
suje. Uzdrowotnienie kopali~ i kolonii kopcilnicinycli. 
Skrót odczytu W. 1Ioultona, traktującego o koniecz
ności i sposobach asenizacyi kopalń i kolonii gór
niczych. Temple Gliaprncin. Warunki geologiczne 1v 
okręgn J oplin, stanli Missouri. lV. Boericke. Wiert
nictwo w poludniowo-zacl1 odniem TVisconsi11. 

M IO L. K etlo,q. Yaj. tar„.;zci kopalnia w Sto
nacli Zjednoczonycli . Opis kopalni magnetytu „Ster
ling" w stanic ~ew-York. Koµalnia ta jest nieprzor
\Yanio czynną od przoszlo l GO lat i znacma część 
prowadzonych obecnie ro bót górniczych znajduj e 
się pod dnom jeziora. H. Wiernm. lVar~twowanir• 
nidy w ll11('ie T fne!o;ge Copper Camp. Z powodu w~-
twarzania w tej hucie kwasu siarc:r.anogo, jako pro
duktu ubocznego z gazów piecowych, bieg hut!-· 
był często niezadawalający skutkiem zmiany za
wartości siarki w rudzie w okresach. kr<ltko po 
sobie nastę pujących. Dla njodno:;tajnion.ia gatun
ku rudy w naboju piecowym zasto ·owano u sypy
wanie rudy różnych gatunkó w kolejno w · plytkich 
warstwach n a placu h utniczym i branie rndy do 
pieca wpoprzck warstw. Rudę brano do pieca do
piero po jednym do dwóch mio:Sit;C.'' leżenia, tl<l
stępowało więc pewno wietrzenie rndy, co bardr.o 
sprzyjalo ujednostaj nieniu chemicznych i fizycz n,,·ch 
wlaściwości rndy. Za$to;;owanic tej metody <lalo 
bardzo dobre "Tniki, gdyż ustały poprzednie trud
ności w biegu pieca i fabryki kwasu sia rczanego. 
Reno Sales. Geneza cllallcocytu w Bntte. Autor do
wodzi że chalkocyt w kopalniach miedzi okręgu 
Butto jest przoważn.io pochodzenia piorwolnogo i 
utarty pogląd o \.Vtórncm pochodzeniu t amtejszego 
chalkocytu je:;t słusznym tylko w stosunku niewie
lu 1niejsc występowania na wychodniach żył. Her
bert Megraw. Obliczanie stopnia wydajności w łu
gowniach cyankowycli. H. Bowe11. Szczeg6ly kom
pletowania rygów wiertlliczych. Wpływ pylii wulka
niczne!?'O na zmianę klimatu. \V wydawnictwie to
\\°arzystwa naukowego imienia Franklina ukazał si ę 
artykuł W. J. Humphroysa, d~rskutu:j;i.cy tcoryo o ro
wstaniu okres6w lodowych i dowo<l.zący możliwości 
powstawania tych okresów za pr.c;yczyn'~ pyln wul
kanicznego. Badając szybko~ć opadania pylu wnl 
kanicznego, Humphroys doszedł do wniosku, ?-c 
poszczególne cząsteczki togo pylu są większe, niż 
fale cieplne słońca, a mniejsze niż odbito falo ciepl
n e, promieniowano przez ziemię, a zatem cieplno 
fale słoneczno nie docho<.lz<1 do ziemi, gdyż :r.osta-· 
j ą, odbite przez zawieszone w powietrzu cząsteczki 
pyłu, które z drugiej strony nie przedstawiaj<~ 
przeszkód dalszemu oziębianiu 1-:iemi prze:r. prom ie
niowanie ciepla, czyli że pyl wnlkaniczny d:r. iala 

\ 
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wl'ęcz odwrotnie ja~ dach szk~any. w ~ranżcrya~h: szPrnie.jszPj pracy tegoż autora, twierdzającej ol
Humphreys wskazuJe .na . obmż~me. st~ .śrcdmeJ brzynue zapas): rudy tak zwa~1ej formacyj „Clin
tem pera tury l'Oczn~J zieim po w telk1ch h 1storycz- I ton" w połndmo·wo-~,·s~ho~nieJ części Stanów Zje
nych wybuchach , Jak naprzykład po sławnym wy- <lnoczonych oraz op1SUJąCeJ sposób zwalczania trud
bu_chu wulkanu Krakatan , Katmai i umych , mrn- nych ekonomicznie warunków w niektórych ko
żaJąc to za spr~.wd~eni.e .prakt~'~zne_ swej tooryi„ palniach. Po mim.o. rozciągania ·ię formacyi Clin
vVy~tarczy obn.1zcme s~ę srcdmeJ ciepłoty rocznCJ ton na olbrzynue_J -prze~trzeni i doskonałego 
o. k1 lka zalcdwic stopm , aby lody polarne wdarły gatunku rn<ly, zawieraJ<1CeJ 45 do 52% żelaza, ru
s1ę daleko w strefę u:niarkowaną i u~~'01:zyly. no- <la ~v wielu miPjscach jest silnie zm ieszana z gli
wą opokę lod~wą, o 1le tylko to obmzo1uo crnplo- m~ i s kalą płomH\ , tak że na l tonnę rndy trzeba 
ty trwać będzie przez dłuższy okres czasu. Ilość wydobyć, odwieźć do płuczki i przemyć 7 do 8 
pyłu wulkanicznego, potrzeb1:ia do ~rnn.iejs~on~a o mE>~rów sze8cie1my~h m.ateryalu. W j~dnej z ko-
20% doprowadzanego do pow1erzchm ziem1 c10pła paln stosunek ten Jest Jeszcze gorszy, gdyż wypa
sloneczne~o, a ~at~m ilość, wystll:rczają?a do p~- da prawi_e ~5 m etrów ~ześci ennych rn ateryału do 
:-vodowarna z b10g1om czasu noweJ epoki lodowo], wydobycia i przepłukama na I. tonnę rudy, co przy 
Jest stosunkowo bardzo nieznaczna, gdyż wynos i wysokiej cen.ie ro bocizny jest bardzo trudnem do 
zaledwie 4~ część kilometra sze~ciennego i wy- ro~wiązania. zadaniem (z .punktu ':'·i~ztnia 1.kono
starczy, jeże li ilość ta zostanie wyrzucaną przez m i czneg~) ; ~ t·? 1:ak kopalma pomyslme rozv.-iązała 
·wulkany raz na 2 lata. to . zada me i ] t'J .koszta włas ne I tonny oczyszczo-

N!! li. R ichard Vail. Urządzenie do łamania n eJ z zał~dowamtm do wago!1ów wy n?SZ<\ ok?ło L 
rudy w Natomas Consolidated. Claude R ire. Pl 11_ dola1~a. ~harakterystyczne~ Jest ro7:m1rszczeme za. 
kanie muln rudnego w F ederal L ead Company. k.l ac~ow Jednego z tamteJszych . większych p1:zed: 
E zechiel Ordonez. Okrę!{ ~órniczy .Jalisco w ]fe- su~b10r~tw: tO"warz?·~tv.:o to posiada pol~ć . z1em1 
ksyku. Robert Franke. P orównanie młunów flcmlin- ?kolo ' km_ długosci 1 l1/2 k!n .szer~kosci. ~ . a 
gen z chilijskimi. Opis przeprowadzonych na wici- J.edn?·m konou ~eg? tere'.m zn.aJdUJą się kopalme 
ką skalę prób mielenia mel w pluczkarn i :\Lia mi 1 ud) , a_ na drng1m >~') chodme . eksploato:nanych 
Coppe r Co m. równolPgle w młynach stożkowych J po~ładow w~gla . 'vV srodku umi eszczona ,1est .hu
systernu .Hardingea i w młynach chilijskich (kolo- ta 1 ws~ystko połączone .s~er?kotorową ~oleJą z 
wrotowych). Próby wypadły Ra korzyść młynów ~zyna ri,11 . ..J.? kg na metr. b10z. 1 wagonami o po
Hardingea. DwiKht E. Woodbridg e. Niekt61·e ekono- Jemnosci hO tonn. 
miczne trudne kopalnie rHdy żelaznej. Sl~rót ob- . 1. H 

bi e ~ ą ca. 
' 

Liczba robotników, zatrudnionych na ko- st~puj<\cy: umorzenie maszy n i budowli 18 l 972 rb„ 
palniach węgta kamiennego w zagłębiu Dą- I dodatkowy podatek przemysłowy 1G5 002 rb„ dy
browskiem, wynosiła w dniu 31 października r. 1 widenda 440 OOO rb. (22%), tantyemy podlug umów 
1913-go 23 522; liczba ro?otników, potrze~na w 1 7..J. 617 rb„ wynagrodzenia dla praco.wników _35 OOO 
tym celu , żeby wydobycie węgla oclpomadalo r b„ fundusz zapomogowy dla praCU.J<\Cych i robo
skierowywanym do kopah1 zapotrzebowaniom na tn ików 20 OOO rb„ ube,;pioczonie robotników i fun
węgiel, nic przekraczającym możliwej sprawnośc i dusz ornorytalny i zapomogowy 100 OOO rb„ zapo
wytwórozoj kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiem, moga na zbudowanie piekarni przy sklepie robo
powinna wynosić 28 3(\4; brak robotników w dniu , tniczylll 12 OOO rb„ ofiara na zbudowa nie kaplicy 
a I października r . J 91 o wynosił -± 842 czyli 20,G%. 1 przy ::;7.kolach dla dzieci robotników 1 O OOO rb„ po-

H. został o 17..J. 55.J rb. przeznaczono na poprawę urzą-
Bilans Towarzystwa wielkich pieców, dzC'1'\ do roz porządzenia zarządu. Stan czynny bi

i zakładów Ostrowieckich. W M 47-ym Wiestni'ka lansu w dni u zamknięcia rachunków składa} się z 
Finansow, Prornyszlennosti i T orgowli z r. 1913 za pozycyi następujących: ziemia 57 t92 rb„ budowle 
czas od 1 lipca r. J 912 do 30 czerwca r. 1913. W okresie J J 27 3'35 rb„ maszyny 2 038 G33 rb„ zapasy 166-11G3 
sprawozdawczym 'l'owarzystwo osiągnęlo 1 309 707 rb„ pól wyroby HO 713 rb. magazyn wysyłek 2-±9 -123 
rb. zysku brutto, a po odliczeniu: utrzymania biu- r b., kasa 25 71-1 rb „ papiery wartościowe 22 642 
ra Zarządu 32 400 rb„ procen tów 3 708 rb „ utrzy- rb„ weksle -±0 OOO rb., kaucye 193 750 rb „ dłużnicy 
mania szpitala 3-! 2G rb„ szkól 10 065 rb., u bez- 2 598 972 rb.; stan bierny: kapitał zakładowy 
pieczenia ogniowego 8 61G rb„ kasy zapomogowej 2 OOO OOO rb „ fundusz umorzeniowy 1988 857 rb. , 
dla pracowników 7 504 rb„ pozostało czystego zy- kapitał zapasowy 1 735 OOO rb„ kapitał zapasowy 
sku 1213 14G rb„ który podzielono w sposób na- specyalny 300 OOO rb. , fundusz ubezpieczeniowy 
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LOG OOO rb. , fundusz zapomogowy dla pracowników 
i robotników :\8 :\\);\ rb .. fundu z ubE>zpiec;zcniowy 
robotników, zapomogo..,,-,,. i emerytalny t :\.) .).)2 rb. , 
" ·ek ·le 1 ():3 7 ;)() rb. , dywidenda niepod uiesiona rno 
rb. , wierzydPh! 7 :):3 Gł~ rb. , zysk czysty .l 2 U3 l ·Hi rb. 

H. 
Wyjednywanie nadań górniczych. );a mo

cy § 2H n'gula111i11n o stosowaniu a rt. :3:3-1- -J.L.) 
u stawy górn iezcj inżynier okręgowy okn:gu górni
czego B~dzirhki<'go oglosil dn. O grudnia r. 1 f) I :1 
co nasti:pnj<': 

l) -:\'a za~adz ic otlkryeia rudy że l aznej , do
ko11anego d11. 2 maja r. 1898 pn:cz pel11omoc11ika 
A. Hi escnkalllpfa llC' nryka Cic:ho,vskicgo na grn n
tach \Voj(' i<'<'lia Hlo\\"irl.:;kic'go i zaświadc:zo rwgo d11 . 
26 maja r. 180'1, podjt~t<' zostaJ_,„ prz<'z Hicse11kamp· 
fa starania n uzyska nie nadania g<łrni<·zc>go .. ~lic -
17.t:<' i<·<' .\~ \ ' 1-- powi<' rzd1ni 2:)0 non s;1.żni brndr. 
na wydobywanie rudy żc laz 1wj na grnntad1 wlo
ścian wsi ~li<·rzt~e i c·r Targoszye<'. P o111 il'11io1H' 
n adanie gt'i rnfrzc graniczy: na wse ht'id z zal wier
dzonl'm nadani<' rn g1>rniC'zem .\~ 1-J.7 i gn111la111i 
wlo:kian ws i Prz<'ezye<', 11a zadu!d z g nrntami 
wlośc ian \\·si Sadowa, 11a pólno0 z gnmtami wio
ścian wsi :\1i<'rt:t: <' il'Ć' i zatwicrclzoncmi nadani am i 
górni ez<'11ii ~~ .\~ 1.).> , 2!i-J. i l-1:7 i na polndnic z 
gnrnta111i wlośc· ian wsi ~[iPrz~cieC' . 

2) ~a zasadzic odkrycia rndy ż<'laz1wj , do
konanego dn. 2 111aja r. I 8!J8 przez polno1no!·11ika 
H iescn kam pf a lfr11 ryka Cieho\\·:::ki l'go na g nm1 ad1 
·wojti<'('ha Rlowa(·l<iq?;o i zaświadczonego d11. 2fi 
maja r. 18\)8, podj (; t<' zostaly przC'z Hi<'scnkampfa 
starania o uzyskanie nadania g()rruezego .. ~liPrz (~
cice .\~ \'i[•· powiPrzC'hni 2:>D OOO s<1żni kwadr. na 
wydobywani<' rlHly żt'laznC'j na grnntach wloś(' ian 
w:::;i \ I i<'rz1:(' il'<', 'I'<lrgost:,\'C'(' i 'l'oporowicl' w g111 inil' 
811lików w powil'ei<' B17tlz ir1skitn. Pomienione' na
da ni<' gi'irnic•zl' gra niczy: na p61noc z grn11la111i 
wlośeian wsi .\li<·rz(:l"iCl'. na wsc·hód z gn111l ;1 111i 
wlo·k ian "'·si 'roporowic<' . na polndni<' z grnn
tarni ·wlo..:<·im1 wsi Toporowic·<' i Nadow<l i na zac lH!d 
z grn nta 111i wło~c·ian wsi T opornwi cc' i Radowa. 

:1) :\a zas:idzi<' odkrycia rudy żplazrH'j, do
ko1Huwgo d11. ~;3 k\\·iptnia r. ! ')\)8 przPz jH'lno
moC'ni ka lłi<'sl' nkampfa I fl'nryk a C'iC'howski<'go na 
grnnlac·l1 .Ja11n Kyreza i za~wiadezo1H'go dn. 2 1na
ja r. 18!l8, podjt;l<' zostaly (H"ZC'Z H.icsc11ka111pl"a 
starania o uzyskanie nadania górniczego .. Bogn
ehwalowic-c .\~ 1 ·· powi1•rzchni 2 .)0 OOO S<\żni kwadr. 
na wydobywanie' rndy żelaznej na grnntach wio
ścian wsi Bog nehwalowi c<'. Pomienione nadani<' 
g6rn iczc grani(·zy: na pl) lnoc z gruntami wlośc: ian 
w i i rozdrobnionego na dzialki majątku Bogu
clxwa łowice, na w:::;chód z g runtami wlośc ian wsi i 
rozdrohnio1wgo na dzialki majątku Tuli~z6w, na 
poluclnir z grnntarn i włośC'ian wsi Przeczyl'(' i 
na zach6d z zal wiC'rclzoncm nadaniem g6rnic:Z<'m 
)\! 79. Jl". Jl. 

Zebranie członków Sekcyi Górniczo-Hutni
c7.e.f. Dnia J 9 listopada r. 19 L'3 wieczore m oclby
ło się w Sosnowcu Zl' branie c;zlonkc'iw SC'kcyi \'II-ej 
( iórniczo-Hut ni czej Oddziału \\'ar:::;zawski ego Towa
rzystwa popierania prt:e mysln i handlu, na którcm 
po za ł atwieniu różnye h spraw natury go ·podarczl'j 
i wewni:trznC'j p. Stanisław Hoszkow:::;k i :::;treśc il 
artyk11! z rzasopisma Tectmi11w' .Modernt' o sµoż_,._ 
tkowywanin gazów w_,·lotow_,·th 111otorów spali no
wych; po omówieniu różnych 8posobów zużytko
wy wania ty<'h gazów do ogrzewania, gotowai1ia i 
L p. p. l{oszkowski przyto<·zyl przy kład sµożytko
"'·ywania ie lt w fab r,\' ce Coe hri I le'. gdzie, nż.nvaj<1e 
gazy z si I 11 ików "ic,lko pi <'c·owyeh do opalania ko
t lt'iw parowyeh, uz.q;kan o przez na pt;d turb ~1i,y o ko-
lo 1 J 1/2~0 energii motorów. r. 

Przewóz węgla dla dróg żelaznych Nad
wiślańskich dro2a żelan1ą Wars7.;:iwsko-Wie
<ł eńska . Xa poŚiP~lzc'niu Zai·z;1tl11 \\'a r:::;zawsk iego 
Komi tC'l n' Olm:gowego z dnia fi lislopa<la r. 1!:)1:5 
porus'l.O ll<\ zostula przez Kontrol i: Pa1łstwow<\ spra
wa zaopntr.nrnnia " . m~gic•l <ląlirowsk i sklad1lw 
w1;gla drl°ig żelaznych Xadwiś la1·1sk i eh w \Yar;;za
wil· Hrwskiej i na PradzP. :-:kła<ly t<' olrzymnj<\ 
w-:gil'l z kopal1l. d;1browski C' h, położonyd1 przy ::>Z<'
rokim jak nfo·nic'ż ty lko przy \\';\zkirn torzl•; w 
ty111 os1atn im w_Yp:1cl ku m:gi<'I prz<'ladowywan.'· 
.i<'st \\' (lolonogu i nastt:pni e przC'z Dt;hlin ski ero
wywa11.'· j1'::<l do !Il i('jsea prz<·znaC'Z<'ll ia. Kontrnla 
Parlsl wowa proponuje', ż<'hy w1:gil'll lla wy111i('11ionych· 
powyż<' .i sklacMw, wysyla11y przc'z kopalnio, rozpo
rZ<\<lzaj<\t'<' t~·lko W<\Zkim tor<'lll, prz0wożony byt 
d rog<\ żc'lazn;: \\' arsza \\·sko- \Vil'd<'1"isk:\ przy jedno
c·t:e~ I H'ln stosowan in do tyc;h przPwozów taryf,v 
slnżł>O\\'('.i ni r hamllom'.i; t.-11 spos<>b przewozu 
zaosZ('Z('dzi :-:ka rho" i dużo 11iPpotrzPl>11yeli w.\·
datk<lw.' 

Pm•dsta\\·icic'l Hady /:::jazllu przC'myslO\\'('ÓW 
g()l'llil'zyl'h w Krcllcst\\·i<' Polsk il'lll wyra". i! oham:, 
ż<' tPgo ro1lzaj11 obe i .\Ż<'llic d rogi ż!' l azm'.i \\'arszaw
sko-\\' ipd1•11ski<'.i p rZP\\"OZ<'l ll m:gla dla dnlg ż('la
zny C' li :\adwi..:la1'isk id1 1n oż<' po 1 ·i < \g"ll<\<~ za solq 
brak \\'agon1I\\' clo prZ('WOW m:gla, ('0 odl>ijl' si(: 
ni<'ko rzy~tn il' na inl<'l'C'sad1 kopali!. \\' otlpow iP
dzi 11 a 10 prz1·dstn\\·i<'it'I clr0:;i żl' l az•H' .i \\'a r::;zaw
sko-\\"ic'1lt-1!ski c.1 oznajntil. Ż<' 1·il· 1:ad1odzi obawa, 
ż<'hy kn sposób przc'wOżl' nia w . '~· la dla clrc!g żc· l az
nyc·li \'"ad\\· iślail.skieh "·ywolal lird;: WH;{O rH)w na 
drod zr żc'lazncj \\'ars;.:aw,;ko-Wi<'<l<> r! sk i<'j, pOC'Zl' lll 
/;arZ<\d \\'ar::;za\\':;kicgo Ko111itPtn Okn:g-ow<'go prz,Y
C'hylil s i~ w ealośc; i do w11i oslrn Kontroli Pa r! -
stwowej. 11. 

Przywóz surowca do Królestwa Polskiego 
7 Pc>łudnia RosvF'). (Podlng danyc;h Charkow
skiq.;o Komitetu -dla wywozn paliwa minC' rahwgo, 
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rndy, topników i surowca z .Południa Rosyi). 
Xazw~· dróg :i.claznych 
i lacyi odbiorczych 

Droga żelazna Warszaw-
sko-vViedeńska 

Będzin 
Częstochowa . 
Dabrowa 
Kalisz 
Krośniewice . 
Kutno 
ł,ódź-Kali ska 
Myszków 
Ożarów 
Pabjan.ice 
Piotrków 
P11ie"·o 
Poraj . 
Pruszków 
Radomsk 
Sosnowiec 
Staszyc 
Warszawa 
vYloclawek 
Zav,1iercie 
Zduńska Wola 
Żgierr. 
Zyrardów 

Razem 

Droga żelazna Herbsko
Kielecka 

Częstochowa. 
Hantke 

Razem 

Droga ż el azna :B"'abryczno-
Łódzka. 

ł,ódź Chojny 
Łódź Fabryczna 
ł,ódź Karolew 

Razem 

Dro gi żelazne Jadwi-
ślań skie. 

Brześć. . 
Ciechanów . 
Chelm 
Czerwony Bór 
Dąbrowa 
Golonóg 
Jastrzęb 
Kielce 
Knyszyn 
Końskie 
Lublin 

R ok rnn R ok .1912 
tysiqcy pudów 

51 ,3 54,3 
3o,O 

0,9 
1,0 

21 ,6 
0,8 

7,6 

36,0 b8,o 
10,8 3,8 
33,5 58,0 

3,() 6,4 
31,5 9,3 
12,6 8,G 

H,O 12,4 
15,3 
J '3,5 16,7 

0,9 
38,7 43,7 

17,9 
8, l 21 ,7 

25 >) ,_ -i 1,8 
147,0 181 ,9 

4 ,6 5,8 
33,3 26,2 

4,5 5,9 

528,7 5&1,1 

53,1 125,2 
30,6 

83,7 125,2 

81 ,3 69,95 
8,1 4,9 

41'2,6 3-!0,l. 

502,0 414 ,95 

o,v 1 ,o 
0,9 

18,9 36,9 
0,9 6,0 

126,2 191 ,6 
0,9 

197,l 242,5 
10] ,9 91,0 

] ,8 
593,2 592,6 
189,9 261,0 

Modlin 
Jasielsk 

i-Jjekłań 
~owo-:J[ińsk . 
Opoczno 
Ostrowiec 
P raga . 
Radom 
Rembertów 
Skarżysko 
S1otwiny 
Sosnowiec 
Strzemieszyce 
Suchedniów. 
vVawer 
\~arszawa 
Wyszków 

Razem 

] ,8 
] ,8 

J26,0 
0,8 

67,5 
98,3 
14,4 

22.t: ,5 
6,3 

364,5 
0,9 

Jf:>,3 
4,5 

12-!,9 
lb,6 

90-!,6 
4,5 

3223,2 

2,9 
288,6 

102,4 
J.27,4 

15,4 
154,7 

4,0 
320,6 

2,0 
18,5 

229,4 
10,8 

888,4 
21,5 

3908,2 

Drogi żela zne Pólnocno
Zachodnie. 

Łochów 
vVarszawa 
vVierzbołowo 
Wilkowyszki 
Wołomin 

Razem 

W ogóle 

33,9 

'2.,7 
4,5 
5,14 

86,24 

. 4 433,84 

125,6 
J ,o 
4,0 
'J,7 

140,3 

5 169,75 
H. 

Uchwały posiedzeń węglowych Warszaw
skiego Komitetu Okręgowego dl a regulowania 
przewózów drogami że l a znemi.*) Posiedz enie 
z dnia 23 października r. 1913. 

1) Odczytano, zatwierdzono i podpisano pro
tokól poprzedniego posiedzenia węglowego. 

2) Odczytano i przyjęto do wiadomości ze
stawienie danych o podstawianiu wagonów na ko
palnie we wrześniu r. 1913 (s. s .). Z zestawienia 
tego wynika: · 

Drogi żelazne 
·warszawsko- Xaclwi-
Wiedeńska ślańskio Razem 

w a g o n ó w 

P rzypadalo z podziału 29 597 7 439 37 036 
Podstawiono 2(i 620 (i 85 7 33 477 
vV porównaniu r. podzia-

łc.f!l podstawiono: wię-

CC] 276 276 
mniej z winy kopalń 2 605 409 3 014 
mniej z winy dróg że-

laznych 648 173 821 
Oprócz tego podstawiono: 
własnych i wynajętych 

przez kopalnie . 121 121 

«·) Przegląd Górniczo-Hutniczy r. 1913, x; 23, str. 931- 936. 
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austryackich 257 25 7 
pruskich. 

W ogóle podstawiono 26 998 f\ 85 7 33 855 
Wysłano węgla (tysięcy 

pudów) . . . . . . 22 924,5 6 683,9 29 608,4 
Średnia pojemność wago-

nu (pudów). 849 975 87-± 

3) Odczytano i przyjęto do wiadomości ze
stawienie danych, dotyczących ilości węgla dą.brow
skicgo, wyslancgo drogami żelaznemi w sierpniu 
r. 19 l3 (s. s.), w porównaniu do wysyłki w sierpniu 
r. 1912 (s. s .). 

Sierpicll r. 19 13 . 
„ " 1912 . 

W sierpniu r. 19 t 3 
(s.s.) wysłano węgla 
więcej (+) lub mniej 
(- ), niż w sierpniu 

Drogi żelazne 
\Varszawsko- Nadwi-

\Yicdrliska $lai1skie Razem 

tysi~C.1' pudów 

22-l:H ,7 
22 065,:.t 

()81 t ,~3 

5 956,G 
29 286,0 
28 022,0 

r. 19 t2 (s.s.) . ·t 409,3 + 85-1:,7 + 126-±,0 
1,9% + 14,3%+ -±,5% 

Odczytano i przyjęto do wiadomości zestawie
nie danych o spożyciu węgla dąbrowskiego przez 
różnego rodzaju spożywców w sierpniu r. 1913 
(s. s .).":·') 

-±) Odczytano i przyj ęto do wiadomośći ze
stawienie danych o przywozie węgla i koksu zagra
nicznego przez komory w Królestwie Polskicm w 
sierpniu r. t9 t2 (s.s.y-x) 

5) Odczytano i przyj ęto do wiadomości ze
stawienie kar, przypadających drogom żelaznym 
N"adwiślat'i.skim od kopalń za sierpict1. r . 19 t3. Z ze
stawienia tego wynika, że na zasadzie § 33 prze
pisów przypada od kopalń na rzecz dróg żelaz
nych i-Tad•viślańskich 70 rubli za odwolanic 35 
v.:agonów. 

6) Rozważano ·skargę 'rowarzystwa Saturn 
na nierównomierne w przeciągu dnia podstawianie 
wagonów przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeń
ską. Kopalnia Saturn otrzymywała wagony w spo
sób nast~pujący: 

1 pociąg il poCh\g lll poci•\g l V poc i,\g liaze m 

li c zba wagon ó w 

17 września 60 45 61 9 175 
18 

" 
60 4± 40 26 170 

19 ,. 50 42 17 71 180 
20 46 18 60 46 170 
25 

" 
50 52 2 97 201 

26 6 60 52 04: 182 
27 

" 
50 18 o G5 133 

·~) 

·>') 
Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1913, .V. 23, s tr. 917-919. 
Przegląd Górniczo-H utniczy, r. l91S, .\; 2S, str. 920-922. 

Ponieważ kopalnia Saturn może Jadować w~
giel tylko równomiernie, to jest w razie braku wa
gon6w próżnych w przeciągu -± godzin kopalnia 
nie jest w możności przez następne -± godziny na
ladować podw6jną liczbę wagonów, wskutek czego 
przy nierównomicrnem podstawianiu wagonów ko
palnia nie jest w stanie odpowiadać za terminowy 
zwrot wagonów i n ie może ponosić odpowiedzial
ności pieniężnej za n ictcrmino\vy zwrot wagonów 
w dni, wymienione w zestawieniu powyższcm. 

Przedstawiciel Rady Zjazdu przcmyslowców 
górniczych w Królestwie Polskiem, podtrzymuj<\C 
oznajmienie kopalni Saturn, zaznaczy!, że tego ro
dzaju nier6w.nomierność podstawiania wagonów da
je się zauważyć i na kopalni Czeladź, obslugiwa
nej l ącznie z kopalnią Saturn przez stacn Po
goń. 

Po wym ianie zdań w tbj sprawie posicclze11 iP 
węglowe przyjęło do wiadomości zażalenie kopalni 
Saturn oraz stwierdziJo, że podstawianie wagonów 
na kopalnię Saturn przez drogę żelaz n<\ 1Nars;-;awsko
Wiedeńską dokonywane bylo w miarę możno~ci 
r6wnomiernio. 

7) Rozpatrywano odrzwę 'l'owarzystwa Fran
cusko-Włoskirgo w sprawie niedogodności wprowa
dzonego od l września r . 1913 rozkładu poci<\gów 
na kopalnię Paryż treści nastę pującej: .,Od l wrz<·
śn.ia r. L 9 P3 drnga żelazna vVan;zawsko-\Yicdeftska 
wprowadzila nowy rozkład ·pociągów na kopalnię 
Paryż. Czas przyj:foia pociąg6w na kopalnię Pa
ry:% podług nowego rozkładu okazal się niedogod
nym. ~a skutek tego jak również z powodu, że 
nowy rozklad pociągów wprowadzony jest bez na
szej zgody i ·wbrew § 28 przepisom wywozu węgla, 
wysyłanego z zagłębia Di\browskiego na zasadz ie 
podziału wagonów, mamy zaszczyt prosić '\Varszaw
ski Komitet Okręgowy unieważnić wprowadzon.' ' 
przez drogt~ żel azną Warszawsko- \Vicdc1isk<\ o<l 1 
września i·. b. nowy podzial wagonów i ulożyć 
wiqcej dogodny dla nas rozHad poc iąg6w, miano
wicie: 

Pociąg J'\2 2 l5 I /2 
'1 " 2 t53/4 
„ „ 215()/G 
" " 2l57/8 

Przyjście 

8 godzina rano 
1 g . -13 m. po poł. 
5 g. po połudnh 
8 g. -±is m. wiccz. 

3 g. 30 m. rano 
2 g. 15 m . po poi. 
5 g. :30 m . po pol. 
9 g . wieczorem. ·' 

W sprawie tej odezwy przedstawiciel drogi 
żelaznej vVarszawsko-\Viedcńskiej zaznaczy! , że po
wołanie się na § 28 przepisów jest nieuzasadnione, 
ponieważ paragraf tem bynajmiej nie przewiduje 
konieczności zgody kopalni na wprowadzenie takie
go lub innego rozkładu pociągów, oraz że życzenie 
kopalni Paryż w sprawie zmiany wprowadzonego 
od l września rozkladu pociągów prawdopodo
bnie spowodowane jest nieporozumieniem, po
nieważ: 
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kopalnia w.vraziła 9.yczenie droga żelar.na naznnczyla 

przyjście pociągu N'~ '2 J 5 l o 8 g . rano 8 g. rano 
odjazd » '2152 » 8 g. 30 m. rano 8 g. 20 m. rano 
przyjście » '2 153 » 1. g. 43 m. po polu dniu '2 o· 20 m. po poludniu o · 
odjazd „ '2 l 5-l- „ '2 g. 15m. » 2 g. -l:O m. 

" przyjśc ie „ '2 155 
" 

5 g. „ -l- g. 50 m. „ 
odjazd 

" 
21 56 » 5 g. 30 m. 

" 5 g. I.O m. )) 

przyjście 
" 

'2 15 7 
" 8 g. 43 m. wieczorem 9 o· '20 m . ·wieczorem b ' 

odjazd '2158 9 o· 9 g. 40 rn. „ )) b ' ., ') 

Z wyjaśnienia tego wynika, że różnice po- cy vv~git-1 zwalniają się od odpowiedzialności pie
między żądanjcm kopalni. Paryż i ·wyznaczeniem ni ężnej za nienaładowanie przypadających im z po
przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską pocią- dziaJu wagonów w wypadkach następujących: a) 
gów wahają się od 10 do 40 minut, a wątpliwem sily wyższej , zwalniającl'j dostawców od odpowie
jest, czy tego rodzaju różnice w ciasie można dzialności w dostawach rządowych; b) zatopienia 
uważać za utrudniające bieg robót na kopalni Pa- szybów, wybuchów gazów w kopalniach oraz poża
ryż; wskutek tego przedstawiciel drogi żelaznej rów w kopalniach i zabudowaniach kopalnianych; c) 
\Varszawsko-vViedeńskiej uważa, że żądanie usta- połamania glównych części skladowych maszyn 
nowienia nowego rozkJadu poci ągów na kopalnię wycie:1gowych i wodociągowych oraz urządzeii sor
.Paryż należy uchylić do czasu przedstawienia przez towniczych jak również ZPrwania lin wyciągowych; 
kopalni ę więcej usprawiedliwiających powodów d) szczególnych przeszkadzających w ładowaniu roz
koniecznośc i zmiany obowiązującego w danPj chwi- porządztl'i władz sądowyclL i administracyjnych; e) 
li rozkladu poci<1gów. 1 zaihviadczomgo prz\;Z doz6r górniczy zepsucia ma-

\V sprawie tej Posiedzenie węglowe uchwali- szyn wyciągowych i wodoci<1gowych oraz urządzeń 
Jo: 1) sprawę rozkladu pociągów na kopalnię Pa- sortowniczyeh, grożącego wypadkit->m ni' szczęśli
ryż pozostawić niezałatwioną do czasn przedstawie- 1 wym i wymagającl'go bezzwlocznej naprawy i 
11ia przez 'l'owarzystwo :Francu·sko-v\'łoskie więcl'j 1 wstrzymania ładowania węgla; f) zasp śnieżnych, 
uzasadnionych powodów dla konieczności zmiany I unitmożliwiających ruch pociągów na odnogach 
,,·prowadz?1~ego rn~kładu _pociągów; '2) pros~ć kolejowych do ko1:a~ń, polożonyc~1 przy tych odno
przedstaw1c1ela drogi żolazneJ Warszawsko-Wteden- gach, a dla kopaln i składów, me polączonych od
shlej łącznie z przedstawicielem Rady Zjazdu prze- nogami, w razie zasp śnie~mych, lmiemożliwiają
mysłowców górniczych w Królestwie Polshlem, cych przejazd drogami kołowemi w przeciągu 
stosownie do § '28 przepisów, o zebranie danych, więcej niż t rr.ech dni, jak również w razie uszko
koniecznych dla określenia dla każdPj kopalni dz1·nia, mlit:możliwiająccgo ruch na kolejowej Jub 
poszczególni.A zar6wno największej liczby wago- powietrzl1\;j odnodze do kopalni. Różnica tego 
nów, jahle mogą być podstawione na kopalnię wysłowienia od obowiązującego obecnie brzrnilnia 
jednorazowo, jak również i okresów podstawiania § 35 prupisów zasadza si ę na uzupełnieni.u go 
na kopalnio poszczególnych partyi wagonów, dla punktem e. Podczas ror.ważania tej sprawy Ko
przedsta"·ienia tych danych na Posiedzeniu mitet Centralny uznał za stosowne uchylić wspom
węglowem. nianc uzupPłnieni.e i j ednocześnie wyslowić para-

8) Rozpatrywano podanie Towarr.ystwa Cze- graf ten podług brzmirnia § 29 przepisów czaso
ladż z dnia J 8 września i 8 pażdr.i ernika l'. 1913 wych przewozu paliwa rnimralm go, topników, ru
o zwolnienie od płacenia kar, policzonych przez <ly, soli i surO-\YCa z okręgu górniczego na Polu
drogę żelazną ·warszawsko-V\'iedri'iską za przetrzy- dniu Hosyi z oclnośmmi poprawkami, stosownie 
manie wagonów na kopalni w marcu i kwietniu do treści przepisów i warunków miejscowych. Ra
r. 19 1.3; sprawę tę odlożono do następnego posie- da do spraw kolejowych na posiedzeniu dni.a lG 
dzenia węglowego z zaproszeniem na to posiedzc- lutego l'. b . przyłącr.yła s ię do zdania Komitetu 
nie przedstawicił'la Towarzystwa Czeladź . Centrahwgo, wychodząc z za~ożtnia, że wysłowie-

9) Rozpatrywano odezwę Hady Zjazdu prze- n ie r6wnoleg1ych paragrafów dla Królestwa Pol
mysłowców górniczych w Królestvrie Polskiem z skil'go i Południa Rosyi powinno być w zasadzie 
dnia 16 lipca r. 1913, wysłaną na ręce ministra jednakowe, i j eżeli wogóle potrzebne jest jakiekol
Komunikacyi, w sprawie zmiany brzmienia § 35 ·wiek uzupełnienie , to sprawa ta może być rozpa
przepisów wywozu węgla, wysyłamgo z zagłębia trywana na nowo po wystąpieniu z odnośnerni 
Dą,browshlego na zasadzie podziału wagonów, staraniami przez przemysłowców górniczych na 
treści następującej: „Sesya X Warszawskitgo Ko- Południu Rosyi. Prawdopodobnie na skutek nie
mitetu Okręgowego , odbyta w Warszawie 14 i 15 dopatrzenia, pomiędzy zmianami i uzupełnieniami 
marca r. 191'2, poczynila starania o ustanowirni.P na- Przepisów wywozu węgla z zagłębia Dąbrowskie
stępującego wysłowienia § 35 przepisów: wysyłają- go, ogloszonych do wykonywania od l lipca r. b., 
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na mocy rozporządzenia ministra Komnnikacyi z 
dnia :3/8 maja r. b. za ~ H 102/ 10 -178, paragraf 
35 tych przepisów został ogłoszony jP.dnobrzrniąc:o 
z wyslowielliem obo·wiązującego 8 29 przo pisów 
przewozu paliwa mimralnego, topników, rudy, so
li i i:;urowc:a z okręgn górniczego na Polndnin Rosy.i 
i zawierającego warnnki, dotyczące przev\'Ozn rudy, 
topników, soli i surowca, które sluszni1• zn ajduj<~ 
się w przl'pisach dla Poł udnia Rosy.i, lecz znpelrn e 
niezastosowan e są w przepisach dla zaglc:bia Dą
browskiego, r egulnj<\Cych przewóz wylącznie pa I i 'vVa 

mineralnt'go. 'l'o nieod powicdnie ·wysłowieniu ~ :J;) 

przepis<lw wymaga niezwloczmgo sprostowan ia. 
Przyjmnj<\C przytcm pod uwagt:, że warunek, po
stawiony przt•z l{adc: do spraw kolejowych dla 
ostale<'znego rozstrzygnic:eia spra·wy. poruszonej przez 
Scsy<~ X \\'ar,;zawski go Komitt-tn Okn:gow.·go, o 
uzupcl11it•11ie ~ :3.> t.nh wzepis6w jnż jest "'.'·peł
niouy. ponieważ Rada 7,jazdn przemyslo\n·ów g,)r
niezy('h na Poludnin Hosyi ,inż rozpoezc:la odno
śne starania otlczwn z dnia 1.) marca r. b. o uzu
pPlnicnic \\' ten san; sposób § 29 przepisll\Y C'zaso
wych dla Polmlnia H.osyi, Rada Zjazdu przcmy
slowe<lw górniczych w Królest\\ic Polskicm prosi 
o wydanie rozporz<\dzonia, ab.'· poddać hczzwlo(·z
nernn rnz pat rzcn i n wyslowi1~11iP ~ :l.> przl' pi sów 
prz<'wo1.n paliwa minoral1wgo, wysyłanego z zag!t:
bia Dąbrowskiego na zasa<lzie podzialn wagonów, 
oraz zatwierdzić paragraf ten w brzmiPniu, zapro
jPktowancm przt z St>sy<: X Warszawskiego Korni
teln Okn~gowcgo·-. 

Posi<'<lzenie wf:glowe prz)·jl~lo do wiadorno:-'iei 
oznajmienie prezesa Warszawskiego Komitetu Okn:
gowl'gO. Ż" sprawa ta znajdnj1~ sit: jnż w instytu
c,·aeh eent raln veh :Jiinist1•rstwa Komnnikac\'i. 
· l o) Prz.,:.i<:to do wiadomości oraz zat ":ierdzo

no zmiany po mniej szt• w podziale wa!!on6 w , doko
nane przez Had1: ?.:jazdn przemysło\\·ców górniczych 
w Królestwi1• Polskicm. 

1 l) l' sta no wiono podział waQon6w w1;glo
wych na c·zas od ~ do ao listopada r . J 9 l:I. Xa 
listopad r. l ~)! :1 nowego stylu przPdsta wie id l{ady 
Zjazdu przemyslowe6w g6rniczych w Kr6lcs(wie 
Polskiem zaż11dal dla kopahi węgla w zagl ębin Dą
brov\'skicm średnio po l 1 HG wa8onów na dzi• 11 ro
boczy drogi żc:lazn•·j Warszawsko-\ i\Tic·dt· r'i ski('j . We
dług pit·rwot1wj propozycyi drogi żelaznej W arszaw
sko-Wiedeńskiej przy nier6wnomiernym w poszcz"
gólne dni w tygodniu podzialu kopalnie w zagł~
biu Dąbrowskicm mogły były podzielić na listo
pad r. 1913 po 1 280 ·wagonów na dzil'ń roboczy 
drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskfrj. Drogi żf'
lazne ~adwiślail ·kie przeznaczyły do podzialu na 
listopad r. 1913 po 4G1 wagonów na dzień robo
czy. 

Przy określaniu norm dostawy wę!!la dla 
dróg żelaznych ~adwiślańskich okazała się niezgod
ność pomiędzy przcdstawicidem W ydziafu gospo-

darczego dróg ż ·laznych ~adwiślańskich i przed
stawicil'lem Rady Zjazdu przemysłowców górni
czych w Królestwie Polskiem, mianowicie drogi 
żelazno Xadwiślańskie zażądały od kopalni Paryż 
po 17 wa!!on6w i od kopal n i Czl'ladż po 1-l waao
nów na dziPń roboczy: kopalnie wyraziły życzenie 
dostarczt•nia: kopalnia Paryż po l :3 wagonów i ko
palnia Czeladź po 12 wagonów na dzic11 roboczy. 
\ Vyznaczono normy, żądane prZPz kopalnio. 

Kopalni0 podzieliły na listopad r. 191'3 śred
nio po 1 19(i wagonów drogi ż·· lazncj ·warszawsko
\Vicdei'iskiej na dzirii robocz~', mianowi<-ie: na po
ni edzialki po l 2'32 wa~ .• na wtorki po l 2:3:3 wag., 
na środy po 1 213;3 wa'.!., na czwartki po I l\lU wag., 
n a piątki po 1 050 wag. i na soboty po l 2:12 wag., 
" ' ti>j liczbie po 400 wagonów l ooo pudowej sity 
no.~1wj i po 2.) wa!!on6w systemu Bn•idspre
t'hera: dró.!!; żelaznyeh Xaclwiślm'iski<'h kopalni<' po
clziPlily po -1:2:2 wa~ony na dzie1'i robot·z~-, w tej 
liezhic• po I 28 wa~onc>w z przPladownniPm w Go
lonogn. 

Dla dróg żelazny('h przezna<'ZOllO nasti:pnj<\Ce 
norm.'· do,;lawy WP,~la na dziA1'i rolioC'zy: dla dr6g 
żdm:nych Xadwiślańskich po lZI wa!!onów, w tej 
]i('zbie po lili wa~onó'v z prz<'ladowanicrn w Golo
H0!1n: dla dro!.!i żelaz1wj Warszawsko-\\'it•dPi'iski"j 
po -l<i,.> wagonów l 2:20 pudowf'j sil,r noimj, li wa
gonów H Ui pudow1·j sily no:fo"j i li wagonów sy
st1>11111 Brf'idsprecltPrn: dla dro!!i żP laz1wj Fabryczno
L,l<lzk iPj po .>.2 wa.wn!lw, dla <lr6!! żelaznych Pól
noeno-Zaehodnich po :;2 wa~ony , dla clnhr żt>laz
ny<' h Polndniowo-7,aehodnieb po l~ wagon6w, dla 
drogi żl' la z1H'.i Herbsko-Kiell'<'kiPj po -J. wagon~·, dla 
drogi żelazJlf j .\leha11drowskioj po \l wagon6w, 
dla dn>g żelaznyd1 PolPskich po 11 wagonl)w i 
dla zakładu metalnrgiezn<'go B. llantke w Czę
stochowie po :23 .. ~ wagony na <lzi1'1'i roboczy. 

}. J-1. 
Przywóz węgla donieckiego do Królestwa 

Polskiego*). (Podlng danych C'harkowski<>!!o Ko
mitrtn dla wywozu paliwa minPralnego, rndy, to
pników, soli i surowca z Polndnia H.osyi). 

X a po t r Zl' b y d róg ż o I a 1.-

11 ych. 
Xadwi ślai'i.skich . 

Xa p ot r zeby cukrowni. 
W obrębie dr61! żelazny<'h: 

W a rsz a wsko-WiAcleńskiej. 
Xadwi śl ańskich . 

Xa potrzeby zaklad ów 
prze r óbczych. 

W obrębie dróg żelaznych : 

Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Hok 1!111 
( )i s i :\ ,. ~ 

l (:JU,3 

1,8 
119,0 

~adwiślańskich . 4,7 

nok rn12 

p U d <°> 'V 

1 Oo7,23 

1,9 
137,48 

-:t-) Pricgh\d G6rniezo-llutni('i~·, r. 191:ł, .\! 5, blr. IUJ l~ł:?. 
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X a potrze by pozostałych 
fabryk. 

W obrębie dró.!! żdaznych: 
Warszawsko-Wiedeńskiej. . 0,9 
~adwiślańskich. . 3,45 

X a potrze b y zakładów 
p-azowych. 

W obrębie dróg żelaznych: 
Waeszawsko-WfrdPńskiej. . 
Nadwiślańskich . . . . 1 806,05 

);! a pozostało potrze b y. 
W obrębie dró~ żelaznych: 

Warszawsko-WiL•dl'ńskiej. . 197 ,35 
Xadwiśl ańskich . . 1 257,51 
Herbsko-Kieleckiej . 2,7 
Łódzko-Fabn·cziwJ· . 13 95 . ' 

W ogóle . 3576,71 

~ .o 
17,3 

10,0 
159:2,95 

271,65 
?''') 
?')) 
?'') 

? 
H. 

Przywóz soli do Królestwa P o1skiego z 
zagłębia Doniecki ego::-;.:(·) (Podług danych Char
kowskir!!o Komitetu dla wywozu paliwa mine
ralni·~o, rudy, topników i surowca z Południa 
Rosyi). 

Rok 1012 

.:O.\'ai.wy ch-óg żelaznych 
i stncyi odbiorcz~·ch. 

----~--
Sól kamienna. Warzonka. lła„~m 

Droga żelazna 'N ar-
s za wsko-Wiedcńska. 

Aleksandrów 
Baby. 
Będzin 
Błonie 
Cfrchocimk 
Chodtcz 
Czerniewice . 
Częstochowa 
Glowno 
G orzkowiCL' 
Grodzisk 
Kal isz 
Kamif1sk 
Kłomnice 
Koluszki. 
Kociołki 
Krośnicwico 
Kutno 
Łazy 
Lask 
Łowic·z 
Łódź Kaliska . 
lryszków 
Pabianice· 

5,8 
33.7 
ll,5 

6,7 
3.8 
7.7 

] 2.3 
12,6 
17,3 

13!.5 
. l.0 
17.3 

1,0 
2.0 

52.6 
2,9 

28.9 
166.2 
53.2 
36,2 
49,7 

tysią o o pudów 

5,7 

1.0 

1.8 

I.O 
I.O 
1.8 

43, J 

0.9 
. 

1.0 
9,0 

65,0 

15.3 
145.3 

1.0 
23,8 

5.7 
5,8 

34.7 
11.5 

1,8 
6,7 
4. 
8.7 

14.2 
12.G 
17.3 

177.G 
l ,O 

18.2 
I ,O 
:3.0 
9,0 

117.6 
2,9 

28.9 
18 1.5 
198.5 

37.2 
73,5 

") W wycla.wnictwio brak odnośnego arkusza. druku. 
*"') Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1913, .v, 7, str. 268- 271. 

Piotrków 
Pniewo 
Poraj. . 
Pruszków 
Radomsk 
Rogów 
Rosprza . 
Rudniki . 

acz6w 
icraclz 

Skil'rniewice 
Sochaczów 
Stryków. 
Wan;zawa 
Wloclawek. 
Zawiercie 
Zahkowice 
Zduńska ·wola 
Zgierz 
Żyrardów 

Razem. 
Droga żelazna 

HPrbsko-Kielecka 

()zpstochowa 
Ko;1iecpól 
Ma~o~oszcz . 
Wloszczowa 
Zloty Potok 

Razem 
Droga żolazna Fa-
brycz no-Łódzka. 
Łódź Chojny 
Lódź Fabryczna 
Łódź Karolew 

Razem 
Drogi żelazne 

K ad wiślańskie 
Brdlno 
Biala . 
Bialystok 
Bielsk. 
Brzc·ść 
CiN·hanów . 
Chełm 
Chotylów . 
Czt•r\vonv Bór 
Domacz~wo 
Dąbrowa 
Dęblin 
Dorohusk 
Falenica. 
Garwolin 
Garbatka 
Gąsocin . 
Grajewo 

10,4 
87.6 
16,5 
3,0 

19.6 
1,0 

69,2 
35,8 
32,6 

6.0 
55.1 
20,4 

135,3 
52.6 
18.4 
30.8 

1332.1 

117,4 
lG,3 

(),7 
22,2 

8,7 

171.3 

18,3 
6,5 

20,2 
- -
45,0 

32.3 
25,2 

1,0 

57,8 
62.8 

102.5 
3,7 

26,8 
11,6 

100,6 
19,3 
11,2 

0,9 

61.3 
12,6 

6.8 
0,9 
1,0 

1,9 

J ,o 

3.0 

1,0 
5,o 
5,4 
37 
1:0 

64,9 
3,9 

416,9 

33,9 
14,8 
13,9 

62,6 

2.9 
3,7 

32,9 
8.6 

11,7 
19,9 

71.3 

6,7 

6,5 
1.0 
7,8 
1,0 

47,1 

1914 

70.2 
J8.4 

1.0 
J0.4 
89,5 
16.5 

.J..O 
19.o 

1.0 
12:2 
35.8 
33,6 
5.6 

11.4 
58,8 
21.4 

135.3 
52.6 
83.3 
3±,7 

] 749.0 

11 7.4 
16.3 

6.7 
22.2 
8:7 

j 71.3 

52.2 
21.3 
34) 

107.6 

35.2 
28.9 

1,0 
32.9 
66.4 
74,5 

122,4 
3,7 

98,J 
11.6 

100;6 
26,0 
11,2 
7,4 
1,0 

69,1 
13,6 
47,1 
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Granica . 
Grzeirorzowice 
Haj~wka · 
Jablorma 
Jastrząb 
Jędrzejów 
Klementowice 
Kleszczele 
Kielce 
Knyszyn 
Komarowo . 
Koiiskie. 
Kowel 
Krzywda 
Kruszewo 
Kun6w 
Lewicka 
Leopoldów . 
Lubartów 
Lublin 
Łapiguz . 
Łobaczów 
Łuków 
:Maciejów 
Małkinia . 
Marki 
Miech6w 
Międzyrzec . 
Miłosna 
Minkowice 
1.Llawa 
Modlin 
Mońki 
l\[otycz 
Mrozy 
Muchawiec. 
Kalęczów 
Tarewko 

Nasirlsk 
Kieklai1 . 
Nowy Dwór 
N owo-:J{ińsk 
Nueec 
Olkusz 
Opoczno 
Ossowiec 
Ostrowiec 
Ostrołęka 
Otwock 
Parczew. 
Pasieki 
Pilawa 
Platerowo 
Praga 
Przysieka 
Przy mordy 
Puławy . 
Rad owiec 

0,9 

6.6 
9,5 

23,0 
54,0 

1,9 

] 55,9 
0,9 

44,0 
~9,9 

1,0 
9,6 
4,7 

16,2 
1,0 

30,3 
39,5 

14 .9 
4,7 
8,8 

39,5 
4,6 
2.9 

12,9 
79,2 
21, l 

4:,8 
I 1,5 
31,8 
12 6 

1 ~0 
8.2 

24.0 
5,7 

20,5 
1,8 

24,0 

12.0 
23,7 
4,7 
2,9 

11,5 
2,7 

J 62,8 
47,4 
10.6 
35,9 
30,o 
11.7 
18,8 

J,0 
7,4 
5,8 

50,3 
22,3 
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1,0 

2,0 
1,0 
5/) 

0,9 
16,2 
8,3 
4,9 
2,9 

8,6 

- ·1,0 
2,9 
5,8 

12.6 

1,0 
1,8 

1,0 

5,6 
2,9 

3,9 
30, 1 

~.9 

l ,O 
1.0 
8;5 
1 ,0 

12,2 
3,8 
9,6 

0,9 
8.8 
56 

18:0 
4,6 

1,0 

2,0 
8,6 

3,0 
1,0 

0,9 
I ,O 
06 

1 1 '.5 
24,0 
59 5 

l '!) 

o:!~ 
17'2, 1 
! 9,~ 
48,D 
32,8 

I ,O 
9,G 

J 3,3 
lG,'.2 

:2,0 
~li},2 

-45.3 
J 61 ,-J. 
- 4,7 

~), 8 

4: I ,3 
4,G 
il,8 

l!! ,9 
8.J., 
2-l,O 
4,8 

J 5,4 
G6,q 
12,6 

3,9 
8, "2 

2±,0 
5,7 

21,5 
2,8 

32,5 
l ,0 

2-1,2 
27,5 
l .J.,~ 
2,!) 

12,-J. 
I 1,5 

158,-1 
6ó,4 
]f,,2 
35,9 
31 ,5 
11 7 
20'.8 

9,6 
7,-! 
5,8 

5g_;i 
23,3 

Radom 
Rejowiec 
Rembertów 
Sędziszów 
Siedlce . . 
Skarżysko 
Slot winy 
Sobolew. 
Sokołów. 
Sosnowiec 
Stanisławów 
Stradecz . 
Strzemieszyce . 
Suchedniów 
Świsl ocz 
Te laki 
Tomaszów 
Trnwniki 
Wawer 
vVarszawa 
Wierzbnik 
Włodawa 
Włoclawl'k. 
Wolbrom 
W ysokie Litewskie 
Wyszków 
Zagożdżon 
Zawali u 

Razem 

Drogi że lazno' P ół
no cno-Zacho cl nie 

Augustów 
Czyżów 
Łapy . 
Łochów 
l\i[a lkinia 
Mawrucy 
Olita 
Ostrów 
Pilwiszki 
Puńsk 
Sim no 
Suwalki. 
Szczl'pietowo 
$zestaków 
'rluszcz 
Warszawa 
Wierzbołowo 
Wiłkowyszki 
W olkowyszki . 
Wołomin 
Zieleniec 

Razem 
Wog6Je 

90,2 
lOJ,6 

0,9 
17,8 
42,0 
J0,9 

1,0 
10.5 
33,6 
37.1 

4;8 
0.9 

10.3 
9.3 
1,9 

13,4 
5,9 

67.9 

274,2 
10,5 
38,0 

I :I:,'/ 
0,9 

37,o 
2,9 

ló,2 
--273-!,8 

7,7 
18,6 

17,5 
11.4 

1 ,8 

9.4 

10 ,6 

:1:.9 

14.5 
13,4 

9,5 

2,0 
2.0 

! ,O 
4,7 
1,0 
B,8 
1,0 
l.0 

464,0 
~.O 
'.2,0 
1,0 

3,8 
10.4 

966,6 

25,4 
21.3 
8:6 
2,9 

7.9 
27.1 
30,3 
16.8 
9.8 

19.5 
74 7 
12 8 
'22.2 

1,0 
19,8 
54.0 

1.0 
0,9 

43 

104,7 
118.0 

o·8 
17.8 
o 1.0 
J 0,9 

I.O 
12,6 
3ó,6 
37,1 
4,8 
0.9 

J 0.3 
10.3 

6.n 
U.,J. 
9.1 

68.9 
i:o 

728,2 
12.ó 
40.0 

I.O 
1-!.7 
4,7 

47,7 
2.9 

J5,2 
3 701,3 

33,J 
3!1.9 
8,6 

20.4 
J 1,4 

9.7 
~~7 I 
39,7 
16.8 

9.8 
21.4 
82.3 
17.G 
2:1:0 

9.7 
1,0 

19,8 
64.6 
1 ,0 
5,8 

7,6 7,6 
115,3--356·.-=-o--.,.47.13-___ 

4 398,6 1802,0 6 200,ó 
11. 
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Austrya 
0l'jlon 
vVJochy 
Ni(·mcy 

Na~.wy krajów 

Indye zachodnie . 
Stany Zjednoczone 

P6lnocej. 
lv!f..ksyk 
Szwecya 
Kanada 
~l"onYogia 

Francya 
Mada!.!askar 
Japonia 
Rosya . 
Afryka południowa 
Australia 

Ameryki 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

Wydobycie grafitu na kuli ziemskiej. 

Wy d o b y c i e 
,--R-o_k _1_90•8-~--R;kl9_U.....:g-""·'""="'""'r~'Roj;J 91 O 

p u 
2 7 1 l !JJO 
J 601 0ó0 

188 620 
296 84-0 
178 '280 

1-li.3 320 
96600 

4 040 
13 900 
6GO-IO 

-1 990 
10800 
5 :ZJ o 

170 
I 220 

ó 

2-186080 
I D97 i"> IO 

707 i ~()O 

J I 3 ()70 
l 84 340 

46G GflO 
JO.,J.040 

1 GOO 
J.7810 

J~IHO 
7 5:30 

170 

w 

2 O:?J 310 
l ~J66 I 70 

7l·m970 
-10~8.w 
263 760 

232 790 
H~ o30 
815-!0 
77 I '20 
-ł8 860 
3;~ 570 
J:~ :~oo 
8n70 

2220 

Wartość wyd.oby
cia w r. 1910 

w rublach 

5G'2-l-10 
o 165 :wo 

14!1620 
I 52 81 O 
JUD a20 

670880 
72 -11 0 
3!i G90 

H 8l70 
17 150 
JO 7 1 O 
J.2 4-10 
10-100 
2570 

? 
:)80 

l9 l4: 

Wartość 
jednego p u
da w r. 1910 

w rublach. 

0.2 
2.63 
0.20 
O.B3 
0.76 

2.88 
O.f) I 
0.43 
l..92 
o:so 
0.3'2 
1,27 
LI tl 
0.60 

') 

0,47 

śred nio 
Razem 5 922 820 6 428 950 6 124 730 7 228 240 11,8 

Olbrzymia różnica wartości grafitu w miej- I najlepszy uważa11y jest g r afit cejloński, k tóry 
scu wydobycia (we Włoszech 20 kopiej ek i w 

1 

posiada budowę kry staliczną, wskutek czego spe-
Stanach Zjednoczonyt:l1 Am eryki Pól'n ocnej 2 r b. cyalnie nadaje się on do wyrobu tygli. . 
88 kop, za 1 pud) polega na dobroci . grafitu. Za R. 

Przywóz węgla i koksu z zagranicy w październiku r. 1913 (st. st.). 
Rok 1912 Rok 1913 Od pocza,t.ku r o ku do :Jl 

paźclziernikn r. 191& 
więcej <+) . luh mniej 

Pne1. st1rnye 
ni crne 

Paźd· · . 'k I Od poozf\t.ku r o ku Październik Od poczo,tku roku 
do 31 października 

t - , n i:>. w tyn1 sn.my 1n 
e~asie t', !91~. pogra- zler ni I do 31 paźd~.ier11ika _ 

Węgiel I ~ - \Y;"j!lel 1-Koics Węgiel l\-·01-,s - -Węgiel I Ko-l;s- Węl!id / - Koks 
T y , ----,i---ę--c- y ----'----P-.!.-..._11 __ _,ri'-~ó w 

Droga żelaz n a War· 
szawsko-Wiedeńska 

I I 
I 

Sosnowiec 3 450,4 67r,o 

867,8 

3r,2 

63.7 

35 096,4 I 6 646,7 

773,6 I 8 992,4 i r anictt , r37.7 

Aleks11nclrów 

Szc1 ypiorno . 

Drogi źe l a zn e 
Nad\ll iś la ńsk i e 

Se ~nowi ec 

Grtt ni ctt 

IJ ttW H 

Grnju\I o 
Drogi że l azne Pół
nocn o - Zachodni e 

Wierzbolowo 

Droga żelazna 
Herbsko-l<ielecka 

lerlJy 

I 8II.l 253.2 

- I 678.3 

3:4 i 

5:5 

0:6 

,,, I 

21,0 I 

18 751.I I 2 092.6 

- I 5458'.3 

3r,9 ' 
13,6 I 

l 

'32 91 47,8 

195„6 246,6 I 9(52,0 2 884.4 
---

2 841:.2 61 485,6 26 884,1 

I 

5 932,1 I 823.9 I 
r30.5 I r 011,5 

85,4 48.9 

4 734·3 _, 
23.8 I 
27~5 1 

5~5 
, -

38 364.2 

924,5 
q6.9 

s 246.2 

r23.7 I 
73:9 I 

6778,9 

9 996,2 
395.6 

l r49.9 

I
l + 3 267,8 I + 132,2 

+ 150.9 I + 103,8 
+ 84,9 ! + 171.5 

+ 584,r I + 624:s 

I 
+ 8 3t8 .2 + 16.3 

-- I + 1098.T 

r :6 + 9r.8 + 
+ 60,3 - 8,8 

- • 37 ~1 

K D . 
Wydawca: Rada Zjazdu przemys łowców górniczych w Królestwie Polskiem. Redaktor Kazimierz Srokowski. 

W drukarni St . ..:>więckiego . 
Tłoczono na papierze z fabryki papieru „ Klucze". Rabsztyn , St. Dr. Ź. Nadwiśl. 
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rouz1a1 zasaumczy wagonow węgmwycn na styczen r. ntl4 p om1ęozy Kopa1me w zagtęom oąm uwsttem. 
Z mi any w podzi ale n iniej szym mogą o_v ć doko ny wane raz na tydzień od pon iedzial kó w pod wa.runkie m, że k opaln ie zainte reso

wane zw rócą s i ę o w do Rady Zjazd u pr zemyslowcó w górniczy ch w Królest wi e Polskiom najpóź niej w czwar liek przed polud nie m lu b 

w środę p rzed polu dn iem. o ile w czwar tek p rzypada świ ę to, tygod n ia. poprzedznjącego zmianę pociział u. 

Nazwa k opal ni 

Poręba 

Helena Jl . 

Elka . 

Kamilla • ' . 

o~odziec Jl 
Antoni 

Andrzej Ili 
Alma . 

Grodziec I 
Jowisz . . 

Feliks i Kazimierz 

Zdz isław . 

Li l i t 

Niw ka 

l(l i111011 !ów 

Helena l . 

Paryż . . 
Morlimcr . 

Flora . 

Franciszek i Mikołaj 

Red en 

S li!11isl11w 

J;rn , szyb Ameryka 
Wal1czy ków 

Hrabia Ren11rd 
Milowice 
Czelad ź . 

Satmn 

Flotz-l~11dolf 

And;zej II . 

Razem 

\V Lej liczbie: 

I. Droga żelazna Warszawsko- Wiedeńska . 

Styczeń r. 1914-go. 
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------,------------------..--------~ 

J o I o 7 s I g I 10 j 11 j 1 :2 j 10 J 1:1: 1 10 I rn ! 11 j 1s I w j :20 1 2 t j ~:2 / 2:.~ I 2-t I 20 j 26 j 21 / 2s j 29 j 30 / s 1 

'; i ·~ : '; I ·~ I '; ' I '~ : ·; '~ I ·~ I 'fl ' ~ ·~ I ·~ ·~ I ·~ i ·; I" '; I '; I '; I '; I '; I '; '~ 
I -- I I - ! ..:._ I -- I - I - I -- I - i -

8 1 J 8 j 8 I 8 8 8 1 8 1 8 1 8

1

' 8 ' 8 _- , 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 , 8 8 8 
16'] ! 168 160 . i30 1&; I 167 1 168 168 I 16o . 130 r68 167 / r68 i 168 16o r:;o 168 167 168 1 168 ~ 160 130 168 

~: I ~: I ~~ i :~ ~~ ~~ I : li ~: 1' ~~ I ~ ~ ~: I - 1 : I ~~ : ~~ I ~~ I :~ I ~ ~: ~: I ~~ I~ ;~ ;: I ~: 
ro , r o-I I 10 10 to 10 la 10 10 ro 10 I -

1 
10 i 10 10 ' 10 · 10 1 10 ro 10 10 I 10 [ 10 ,10 

4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 - 4 4 4
1 

4 4 1 4 4 4 4 4 4 j -I 

7 :. 1
1 

7 7 7 7
1 

7 ' 7 1 7 7 7
1 

I 11 7 / 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 

ro I ~ J 90 ~ ~ ~~ I ~ 1 90 1 ~ ~ - ~ 1 ~~ ! 90 J ~ I ~ 1· ~ ~ j ~ 90 , ~ ~ 
6 6 6 6 6 ~ 6

1 

6 1 ~ I ~ ' ~ I ~ ~ ~ I 6 1 ~ I 6 1 6 ' I ~ , 6 ~ I 6 1 6 6 
20 20 20 20 20 20 2:-J 20 '!O I 2() I 2:> 20 i 20 20 I 20 l 20 20 20 I 20 20 20 20 I 20 

45 45 I 45 45 I 4'i 45 ' 45 4 ) 4_S j 45 1 45 45 i 4 :i 4_5 1' 45 ·, 45 I 45 45 45 45 45 45 45 

76 ~ I 86 70 I 90 90 ; 90 I 90 86 7.) 90 90 I 90 90 86 70 90 I 90 ! 90 I 90 86 70 go 

5 a s 8 8 s 8 a 8 s 8 8 8 - 8 ! a 8 8 a 8 8 8
1 

8 8 

~ ~I ~ -1 ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~~~ [ ~ ~ ~ 1 ~ ' ~ ~ 
17 2r I 20 1~ 2r 2r 2r 2r j 2~ I 16 2r 21 21 2r I 20 r6 21 I 2r 2r 21 I 2; l r6 I 2r 

; ;

1

: • ; : · ~ • • I _, 1 , ~ i :::[ :i , _= 1 •I , : ; , , 1 , , 

i TI ~ . & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ & ~ ~ ~ 1 ~ ~ & ~ I ~ 
i r6r 183 r72 12r 183 183 r84 i83 172 122 183 183 184 r84 172 122 r83 j 18 3 1 r84 i84 r72 122 I 183 

165 188 18o r48 188 
1 

- j 188 188 r88 180 14q 183 188 188 188 180 c49 i 88 !88 188 r8B r8o r49 188 

1

200 220 21 ~ r70 220 I 220 220 220 210 . 17~ 220 , 220 220 220 210 170 220 220 J 220 220 2ro r70 . 220 

- 7 - 7 7 7 7 1
1 

- i 7 7 7 7 7 7 1 - 7 7 7 7 7 7 - 7 1 7 7 7 7 7 
- 1 2 - 2 2 2 2 - 1 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 

~ 1~ ~ 1~ ~3 ~~ .~~I~~~~I~ ~~~~l~I~ I~ ~~ l 1~ l~ I~31~ I~ 

a) W ago11ów systemu B reidsp rech era . 

Grodziec Il 

Antoni 

Kazimierz 

Niwka 

Paryż . 

Mortimer . 

flora . 

Heden 
Hrabia Renard 

Milowice 

Czela di 

Saturn 

Flótz-Rudolf 

Razem 

2 - 1 
-- I 

I 

- ) 

=1 3 

- 1 

~ I 
' 

I 

4 
I 

2 

3 

I 

l 

I 

I 

3 
I 

2 I 

I 

3 
I 

I I 
I I 

4 
I 

I 

I 

3 

I 

4 
I 

2 

I I 
3 I 
I 

I 

3 

2 

3 

I 

I 

4 
I 

- 1 

l 

3 

3 

I 

I 

I 

4 
I 

2 

I l 
; I 
I 

l 

3 

2 

~ I 
i I 

I 
I 

I 

4 

2 

3 
I 

I 

I 

3 
I 

2 

3 

I 

4 
I 

3 
I 

I 

I 

3 

2 

I 

3 
I 

I 

I 

I 

4 
I 

2 1 
I I 

3 
I I 

3 
I 

2 

I 

3 . 
I 

I I 
I I 

I 

4 
I 

I 

I 

I 

3 
I 

2 

I 

.3 
I 

I 

I 

J 

4 
I 

1 

I 

I 

3 
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b) Wagonów 20-tonnowych. 

Styl:zeń r . lUJ.:l -go. 
Nazwa kopalni 

~~~~_,__4 ~' -5 ~' -6~1 _7~1_s_\~9~j 1_o ~j1_1 ~! _12~' -w~j _14~j _1ó~j_16_j~1-7~1s1_19_\_2o~j_2_1~j 2_2_2_a ~j 2_4~l _20~l _26~l_21~1-~~1~2-9 ~! 3_0 ~l 3_1 
Poręba - 1 - I 1 1 1 I 1 - 1 1 1 1 i 1 j 1 = I 1 

Grodziec Il - 1 1 - j 11 11 n u • - II 11 Il Il i1 u Il 

I 

II II 

I 

u 
2 

t 

I 

II 

2 

I 

I 

I 

li 

I 

Il 

2 

I 

r 

I I 

2 

I 

I 

I 

li 

2 

I 

I 

I 

11 

2 

I 

I 

II 

I 

II 

2 

I 

I 

Antoni 

Andrzej Ili 
Alma • 

Kazimierz 

Niwka 

Klimontów 
Paryż 

Flora . 

Reden 
Hrabia Rerrard 

Milowice. 
Czeladź 

Saturn 

Razem 

2 

I 

7 
I 

3 

5 

- I 

=I 

~ I = 
- I 
J 

l O 

2 

I 

r 

7 
I 

3 

7 
2 

2 

I 

7 
I 

3 

5 

7 
2 

5 

2 

I 

I 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

5 

2 

7 

3 

5 
7 
2 

5 

-I 

2 

I 

r 

7 
I 

3 

5 

7 
2 

2 

7 
I 

3. 

s I 
71 2 

5 

2 

I 

I 

7 

3 1 
5 

7 

5 

2 

i. 

l 

7 
r 

3 

5 

7 
2 

2 

I 

r 

7 
I 

3 

5 

7 
2 

10 IO IO 10 - ro IO IO ro IG 

11 u n 1r - I n II u II I u 
1 3 I I 3 13 13 - 13 r 3 r 3 1 3 r 3 

~1---a;-la;;- a;;-:__ -18o & ~I & a;;-

2 

I 

r 

7 
I 

3 

5 

7 
2 

5 
I () 

li -

2 

I 

I 

7 

2 

I 

7 
I 

3 / 
;; I 
7 
2 

5 5 
IO l 10 

2 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

5 
IO 

II II I II 

II. Drogi żelazne Nadwiślańskie . 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

5 
IO 

li 

7 

3 

51 

~ I 
~ 

IO 

II 

2 

I 

I 

7 
I 

=1 
3 I -
5 
7 
2 

7 

3 

5 
7 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

7 

3 

5 
7 
2 

I 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

2 

l 

7 
I 

3 

5 
7 

7 
I 

3 

5 
7 
2 

5- 5 5 5 5 j 5 
CO - 10 TO IO IO 10 10 

II - II I {( I II II Il II 

q - r 3 13 13 13 13 13 

8o --=- a;;-1 s;1~1"8o"" a;- 8o 

a) Podstawianie kopalniom na od nogj na stacye. 

Kazimierz 

Zdzisław . 

Lilit • 

Mortimer . 
Niwka 

Helena I 

Paryż . 

Red en 

Stanisław 

Wańczyków 

Hrnbia Renard 

Razem 

8o 95 95 95 

20 2 2 22 22 

50 50 50 50 

5 5 
6o 66 66 66 
16 I6 16 I6 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

-=-~ -=-1~~ 
289 312 316 311 

95 1 

22 

50 

95 I 95 l 95 I 95 1 9~ I 95 1 -= I ~ I 9~ I 95 1 95 1 95 
I 

22 

50 

22 

50 

22 

50 
22 1 22 I : I : I = I 22 22 I 22 22 
50 5o 50 I 5o 5o 50 5o 5o· 

95 

22 

50 

5 5 5 5 5 5 5 

: : ~ :1:1 ~: : : I: ·::: 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 - 1 2 2 2 2 2 2 

2 - 2 2 2 2 2 , 2 -1 2 2 2 1 2 2 2 

~ -I ~ ~ , ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
316 -=-1 312 316 3II I 316 3I2 316 -=-i 3I6 3I2 316 I 31I. 3I2 I 316 

b) Przeladowywanie w Golonogu. 

Grodziec Il 

Antoni 
Andrzej III 
Klimontów 
f lora . 

Milowice 
Czeladi 
Saturn 

flotz-Rudołf 

Razem 

2 

IO 

I 

8 

25 
I6 

IO 

8 

25 
16 

8 

25 
I6 

36 
2 

IO 

I 

25 I 25 
I6 16 

IO 

I 

8 
25 
16 

3: l 3: 
10 I IO 

l I 

8 8 

25 25 
16 I i6 

2 

IO 

I 

8 
2-J 

I6 

36 
2 

IO 

I 

8 

25 
r6 

,6 
2 

IO 

I 

8 

2 

IO 

8 

36 
2 

10 

8 

36 
2 

IO 

I 

8 
25 
16 

24 

8 8 

25 
16 

24 

25 
16 

24 

36 
2 

IO 

I 

8 

25 
r6 

24 

95 1 95 
I 

9; I 9~ I 95 I 95 
1 

;: I : I : I : I ;: ' : 
5 - 1 5 5 

66 66 66 66 66 66 
16 

2 2 

16 

2 

16 16 I 16 

2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

1-~1~ 58 ~ 58 „ 
316 3I2 3u 3I6 312 316 

2 

IO 

8 

25 
16 

24 

36 
2 

IO 

l 

8 

2 

IO 

8 

2 ' 2 

IO IO 

I 

8 8 8 

25 25 
16 I6 

24 24 
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