
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'1'N1CZEOO. 

N"i 4 (238 1. Dqbrowa, dnia 15 lutego r. 19 14. 'Tctn XL 

B~lektryczn e rr1aszyny wJrciągo"\tve. 
f<;lcktrycr.1108(, ja ko :;iła motoryczna, rnalazla 

w wlrnictwie szybko zaHto:;owani<' tak prz.'' pl~dzc
nin wentylatorów, pomp. kołowrotów, wiertarek, 
pnwwozie w diodn ikaC'h, jak i przy pędzeniu 
gł<lw11.n:h maszyn w~·C'i<\gow.nh. Gdy j{•dnak przy 
pir1·w:::zych maszynach :; i ła <'lPktrycznn :;zybko w>·
snn1:ła i:-i(~ na ezolo, w zastosowanin ,Jo maszyn 
wy<·iągowyc·h mnsi ona toczy<- walki: z parą, 'do 
niNlawna pOWHZ<'clini<' n:i.ywaną do wyeiągów. 
PrzPz walki;( ('lektryl'zno:-'.\ci z parą z,Y'::lkala tC'l'hnika 
g<ll'lli(·za to, iż maszyna "'.n·i1\gowa wog<ll<' w w,,·
dosl·onal<'nin swojpn1 zwiaszrza ( ' 0 <lo ekono-
111ii i ł)('zpieczpi'rntwa rnehn pos1<n>ila znacznie' na
prz1)cl. 

Po8tt:}l tt>n wi(loczny jest :;z<:zcg1'il niP na pa
l'O\\'Pj mm;zynil' w.veiągowcj, pozostawiaj<\Ccj do 
11iNlawnogo jeszCZ(' ezasu wiele do żyezrnia. :iria-
110,, i<·i<• parow0 maszyny wyciągowP, \)J'ZPZ wpro
\\'aclz<'nic nowych systPmc:>w, jak mnsz.\'11.\' hliźnia· 
<·ze\ sprzi-::i.onc za sob:\ (taJHlcm), przpz zaopatrze· 
11il' i<·h w doskonal(' sta widia. przyrzą<ly hezpie· 
c·zciistwa, samoczyrnw n'gtilator.Y chyżości i hamul
<·c·. stanf'.lY znowu na w,\·sokośei s\Wgo zadania, 
staw i ając· }>rZ<'Z to poważne zapor,\· Pl('ktrycz· 
11ym maszynolll w zdoby<'in dla siPbic za:;toso· 
wania. 

Obok techniezrwgo wydo:;konalcnia maszyn 
pafowyeh elektryczna ma::;zyna. wyci<w;owa musi 
'IYakzyC- jcszcz0 z 1wwnym konserwatyzmem gclrni
ka. który przez dziPsic\t ki lat niejako zż.d się z 
iloty<:hc·za~ową :;iłą parom\. wi<lzial .i•\, słyszal. 
~postrz0gal j<.•j skutki, pockzas gody sily c+k.trycz· 
1wj zmysłami uchw~·cic~ ni(' m6~1 do~<- szybko, co 
c·zytl ilo go nicjetlnokrotniP bt'znu1nym i w poer.i\t· 
kac·h n it>nfnym do frj clzi wni(' n~t'<\l'l-j leez 11it•u· 
<'hwyttwj !:iiły motoryczn<'j. Pomimo t.nh znacz· 
11yC'li trndnośei clPktryc·zna ma;:zyna wyci(\gowa 
toruj<' !:iohie i:;talc• drngf'. przez ~wojc' za le'ty. jak 
wzorow<.' przyrzqdy, :;lnż:\C'l' dla \lC'zpic1·zt>11stwa rn
dJU, a w wielu wypadkach przez wiclki1 spra\.\'nOśC::: i 
t>konom ir. wyci<\g6w, llziclc\C zaniZ('rn kola pracu
jąeyeh w tcchnieo górniezej n a dwa obozy, wal
c·z•u·c z sobą bczurstannie, niestety, czasem nic bez
stronn ie, gdyż właściwie na polu prze<lstawiriel
stwa wRpólzawod nil'zi\C.Y<'h z sobą fabryk. 

E lektryczna maszyna wyci~\gowa, podobnie 
jak i parowa. 1>rzc•ehodzila i przec·hodz i clalej 

' sw6j rozw<lj, ci<\gll' okaznj<\ sip, bowiem nowe t,v-. 
P.\', względni0 uzupełnienia, żeby tę masz~·ntl iak na1-
lc>pi<'.i w,vposM:yć, ż<'hy przy nz~·skaniu możlhdc 
na.i wi1~kszego bczpi<'<'7.<'(1stwa uczyni( rneh \\',\'f'i<\
gowy jak najtai'l:>zym. t. j. nezyni<- zadość- warun· 
kowi. ror.strzygaj11crrnn w przrważnrj lic•zbiP W\' 

pac1k<lw prz~· wyborze' roclzaju maszyny. 
Przy tej sposohnoś<'i nalc'ży wspomnie·<-. żr 

na kosr.la wyci<\gclw wywiPra znaczJly wplyw ro
chui sil~· motoryczne.i, nżyh'j do popt::d\\ )W<\dnic 
w c·pntrali Plc>ktryeznPj, t. j. <'Z.)' 1m1<lnir<' pl:dzi 
si~ wod<\. gar.em, r·zy pan\. Oblicz<'nia l\',\·kazaly, 
żl' ko~r.ta prądu , nzyska11(•go przy nżyr· i11 wody. 
jako ~il.'· do popętln 1m1dnie w <:entrali, s<\ zna.er.
nie niż\".Zt' w porównaniu r. pop~<lcm parowym. 
Wiadomo równirż. ż<' po JH~<l gazom, dostnrezauym 
z hnt i piecch\· koksov\',)'('h, obniża r6wnirż znacz
ni<' koHr.ta lm\dn, zwla8zeza, gdy gaz ten, inacze.i 
ni<' znżytkowan,v , doi:; ta rezony możr bye prawic 
darmo do pop~clu pn\dnic w crntrali ('loklr~·(•mri. 
Xic•i:-l<'t.'·· nie wsz~dzie istnieje możność nż.wia lub 
ujęcia t-ii ły wodnej i nip mm~dzie zachoclr.c\ takit' 
warnnki. że ". pobli~.u t·Pntrali elcktry(·zm') 8<\ hn
ty. aby otrzymać gar. małymi kosztami; dlatego 
trr. przoważnle wypada używa(> do popędu pl'ądnic 
w eC' ntrali najdroższej sily motorowej, mianowicie 
JHtl'.\". J asnem też j<'Ht, że przy wszelki cm porów
nywani u zyskowno~ei tn)<lw elektrycr.ne) ma<::w.y-
11.1· wyei<1gowej nałoży nwzględnić powyższe "'.''
patlki. 

Sama maszyna wyciągo\va parowa l'Z)' ekk
tryrzna należ>' c:lo najdroższyC'h maszyn pod wzglt:
clrni koszt6\\' ruchu, \\':"<'i<\g i bowiPm, \ll'ZN~· \\'ano 
e i ąglPmi zatrzymyvnrnianii nwJru. nic' pozwalaj}\ 
na nalc;i;ytP wyzyskani!' si ly pop<~<low<'j, sknt kicm 
czego \Pil nierównomi<'rn:1 i ('Za80W)' rnch powo
dować- nrnsi zna<'zni<'jszp koszta w por6w11aniu z 
masz~·1rnmi. b~t1<1comi stalP w rnchu, jak pompy, 
wC'n1,dator,\·, maszyny ml.n1owe i t. p. 

~faszyna w,rci11go\\'a wymaga nadto ogrnm-
1wj uwagi i poczucia obowi<\7,ków ze strony m.a
szyni::ity, tem bardzicj, żP ruch jednego nawet wy
ciągu n ie jest r6w11omi0rny, lecz, jak wiallomo, 
dzit>li się na t rzy r6żne okresy, t. j. rozbieg, ruch 
swobocln.v i hamowanie, z których każdy wymaga 
innej sil.v, posiada inną eh) żość i wykom.11c inną 
pracr,. Ta rótnorod noś<' ruch n odbija si1~ przede-
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wszy:::;tkiom na ognisku względnie źródle siły po- masz)·ny może mieć nneJSC(' lub też przy w)·ci<\gu 
pędowej, jakiem dla maszyn parowych są kotły popisowym, jakim posługiwać się zwykły przy od
parvw<', a dla ell'ktrycznych centrala elektryczna. biol'Z(' fabryki, zapewniaj :,ce sprawność i l'kono
Kotly parOW(', kt6re <lla maszyn parowych stal<' mię dostarczonej maszyny wy<'iągow<>j. 
utrzymywać muszą parę o potrzebnem cifoieniu 1 Tymczasem w rzeczywistości wyciąganie od
pelnem, dostarczają jej w pierwszej połowie wy<'ią- 1 hywa się inaczej i o wiele niedbałej, gdyż ma~zy
gu w bardzo wielkiej ilości, poczem dopływ pary nit-";ta niedostatecznie lub zupełnie niekontrolowa
zmniejsza się, żeby w odpowiednim czasi<' n~tać ny, pędzi maazynę, używaj<\C pełnej pary, wskutPk 
zupełni<' a to w celu wyzyskania rozpędu urucho- cz<'go już w początku trzeciego okresu wyci<\gania 
mionych mas aż <lo ukończenia wyci<\gu. Mogloby wy- musi kończyć ruch gwałto;niem i silnem hamowa
dawać Hię, że taki uważnie przeprowadzony wyciąg ni('1ll , a częściej jeszcze zastosowani<>m prz('ciw 
osiągną} już doskonalość techniczną. i doprowadzona pary, której używanie przy wyciągach stajo się u 
para zostala najzupełniej wyzyskaną..'l'ymczasem, jak llicgo po prostu nałogiem. Nie można przeto mó
wiadomo, w rzeczywistości para w kotle musiala być wić w takich wypadkach o wielkiej ekonomii ma
utrzymywana stale pod pełnem ciśnieniom a tylko do- szyn parowych, gdy ta pomimo zastosowania róż
plp·v jej byl pzasowo zmniejszony, wzdędnio zdławio- nych przyrządów, normująryrh ruch wyriągu, w 
i,y, które to dławienie dopływu pary wtaśnio jest ni<~- przeważnym stopniu zależy od maszynist)·, jogo 
ekonomiczno. Calkowite wyzyskanie pary byloby uzdolnienia i obowiązkowości. Wykresy sprawno- ~ 
wówczas <lopioro, jeżeli dla poszczególnych okresów ści takiej parowej maszyny wyrii\gowej dowodzą, 
wyciągu można byłoby zwiększać lub zmniej:>zać ci- że silę pary w >'lielkim stopniu niszczy siP. i że 
śnienie pary w kotle, o czem oczywiście na razie skoki •~ zapotrzebowaniu pary pr~ez 111aszynP. wy
nie może być mowy. <'i<1gow;1 pokrywać muszą kotly parowl'. kt•!r<' mu-

X astępnie, jak wiadomo, używa się przy koii- szą być obliczone i wykonane nie na śrC'dnic, lecz 
czeniu wyciągu maszyną parow<\ hamulca czyli I na największe zapotrzebowanie pary, jeżeli trzPba 
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niszczy się bezużytecznie rozpęd mas, uzyskany 
siłą popędową pary. 

o<lpowie<lzieć za<laniu i <lo tłoków maszyny wy
ciągowej doprowadzić parę suchą i o potrzebnem 
ciśnieniu. Bylyby to jednak braki najpoprawniejszego 

wzglę<lnie wyciągu, jaki tylko przy indykowaniu Pomimo przytoczonych powyżej l>rak6w pa-
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rowa maszyna wyciągowa przez swoje najnowsze 
udoskonalenia stoi jednak na wysokości zadania i 
wytrzymuje do oberuej jeszcze chwili w zupełno-
8ci wsp61zawotlnictwo z wyciągami elektrycznymi 
a nawet zdobywa pierwszeństwo w wielu wypadkach, 
zwłaszcza tam, gdzie kotły parowo znajdują się w 
pobliżu szybu, a centrala el1>ktryrzna, zasilająca 
prądem inne urządzenia, nie jest dość silne\, żeby 
znieść skoki w zapotrzebowaniu prądn elektrycz
nej maszyny wyciągowej. 

Przytoczone powyżej uwagi co <lo maszyny 
parowej poslmi.yć mogą do ścisłego 8lcd7.cnia mo
mentów ruchu wyciągów elektrycznych. 

Początko·wo elektryczna maszyna wyci<\gowa 
wykazywała te same braki , jakie posiadały maszy
uy parowe, zwłaszcza gdy do popędu wyciągów 
używano silnika indukcyjn6go o [H'<\dzie zmien
nym, zasilanego prądem bczpośr0cl11io z eentrali 
elektrycznej. 

Jak wiadomo, do podniesienia klatki i w 
okresie przyspieszenia rnchn wyci11gn spotrzebowy
wujo silnik wyciągo\\ y najwię<:ej energii, które to 
maximum oczywiście pokrye mtrni centrala clek
tr~·czna. 1\ ajw:vższe spotrzebowanie prądu (rys. l) 
nic następnje gwałtownie w jodnc>j rhwili, lcc:z po 
upływie pewnej liczby sekund <loehodzi do s-wego 
szl'zytu, poczern następuje ruch t. zw. swobodny, 
trwający do ehwili, w kt6rej przypływ prądu 
ustaje, a wyci<\g ko11czy rozpęd mas i "'" ostatniej 
(·liwili hamulec. Centrala olektrymma dostarcza 
jednak silnikowi już od samego początku pierw
szc>go .okresu wyci<\gu calcj energii, kt6ra w poło
wie niszczona b~·e musi w oporach przyrządu roz
ruehowrgo, regulującego przypły,,· pn\dn z cen
trali. Powierzchnia trójkątna rt b r· oznacza ener
gię straconc1. X astępnie powiPrzehnia f.q h przod-
1:>tawia energię, którą silnik wyciągowy mógłby 
ochlać na powrót centrali, która jednak równi eż mu
si być zniszczona, żeby wyciąg możliwie dokład-
11ie <loprowadzi.ć do koiica. Podobnie więc jak 
parowa masz.yna wyciągowa , i ten rodzaj wyci<\gn 
p(ektrycznc'go lJl'Zynosi znaCZlle straty C'llOl'gii, W 

szl'zeg6lnosci w pierwszym okresie wyciągu. 8tra
t.Y te tc•m ujl'mnicJ wplywaj<\ na ekonomię każ
<kgo wyciągu µojodynczego , przyjmując, iż przy
spieszenie i ehyżo8ć wyciągów była r6wna, im 
dłuższy hył pierwszy okres wyciągu. mianowicie 
okres przyspieszenia w stosunku do okresu dru
giego, t. j. ruehu o stałej chyżości, czyli im mnioj-
1-'Z<\ jest głębokoM szybu, albowiem w okresie sta· 
lej c:hyżości wyciągu, czyli gdy silnik posiada peł
ną liczbę obrotów, n ie pono!:li s ię żadnych strat 
energii w oporach. V\T skazanem jest przeto przy 
tym systemie silnika i danej gTębokości szybu 
zwiększyć możliwie ciężar ładunku, a zmniejsr.yć 
sto!:lunkowo chyżość ruchu. 

Opuszczanie ciężar6w szybom odbywa się al
bo wśród ciągłego odbierania. energii z centrali 

elektrycznej i n iszczenia JOJ w oporach zapomocą 
elektrycznego hamowania przeciwprądom albo też 
rzadziej wśr6d oddawania 011ergii przez silnik wy
ciągowy centrali. 

W ykrcs sprawności indukcyjnego silnika wy
ciągowego (rys l ) wykazuje dalej, jak wielkie sko
ki w zapotrzebowaniu energii elektrycznej wy,vo
łuje ton silnik w centrali. O ile centrala ma za 
zadanie zasilać prądem wyłącznie tylko silnik wy
ciągowy i jest zbudowaną na najwyższe zapotrze
bowanie przez niego energii, to, pomijając przyto
czone poprzednio straty energii, jest ona w stanie 
bez dalszej szkody pokryć i znieść te gwałtowne 
wahania w zapotrzebowaniu prądu przez silnik wy
ciągowy. Przeważnie jednak nawet niewielkie cen
trale elektryczne mają slużyć do popędu i innych 
silników fabrycznych, a przedewszystkiem mają 
zasilać prądem si eć, służącą do oświetlenia zakla
du. W takim razie niewyrównanie tych wahań w 
zapotrzebowaniu energii silnika wyc iągowego od
działywa nader niekorzystnie na ruch innych sil
ników a w szezególności na oświetlenie elektryczne. 

Wobec tych ujemnych stron silnik indukcyj
ny nie nadaje sil~ do popę<lu większych wyciągów, 
a i przy mnioj!:lzych wyciągach o sprawności użyt
kowej up. do .+oo rP używa się go tam, gdzie 
szczególnie rozchodzi się o to, żeby ko!:lzta urze1.dze-
11ia byly nieznaczne i silnik wyciągowy był w każ
dej chwili gotowy do użycia. 

W takim razie silnik wyciągowy osadza się
na wale przenośnym, albowiem osadzenie go boz
po~rednio na wale bębn6w wycia,gowych wymaga 
bardzo ciężkiej budowy silnika, spowodowanej więk
szą liczbą biegunów magnetycznych, potrzebnych 
do wykonania małej liczby obrotów n. p. podczas 
rewizyi szybów. Kola zębate służące do przenosze
nia sily na wal bębnów, otrzymuj3i zazwyczaj zę
by strzałkowe zamiast do niedawna używanych 
zębów prostych z uwagi na cichy ruch kół i zna
cznie lepsz<:\ sprawność. ~ ależy przytem zazna
czyć, że w miarę użycia wi~kszego silnika induk
cyjnego zachodzi potrr.eba budowania więksr.ych 
równi eż pl'zyrząd6w ror.mc-hO\\'ych , aby módz po
mieście w nich o<lpowiednc opory, potrzebne do 
niszczeuia zhytnioj energii elektrycznej . 

O ile cliodzi o stały popr.d elektrycznej ma
szyny wycii\gowej o większym silniku indukcyj
nym, to z nwagi na wielkie skoki w obciążeniu 
C'entrali przyjęto za zasadę dla odnośnych pro
jektów, że Jołączenie takiego silnika do centrali 
elektrycznej może nastąpić wówczas, jeżeli prze
ciętna sprawność centrali przynajmniej 13 - 20 ra
zy przewyższa sprawność użytkową silnika wycią
gowego::') 

Uwagi powyższe jako i ta poważna okolicz
ność, że pl'zy tym systemie silnika wyciągowego 

") K>tl i r. 1913, Y, 18. 
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nie zdolano zbudować wskaźnika głębokości, który prądnicy rozruchowej o prądzie stałym może 
mógłby w polączeniu z przyrządem bezpieczeństwa zmieniać kierunek. O ile pn\d wzhndzaj ąr~· r. 
działa6 na sterownico i chyżoś6 wyciągu w taki spo- więksr.ą lub mniejRzą silą obiega elektromagnesy 
s6b, żeby niejako uzależnić je od chwilowego po- prądnicy, o tyle wytworzony w niej pn\d, dopro
lożonia klatki w sr.ybie i od wielkości obciążc'nia, waclzony clo silnika w,rriągowcgo, pornszn ten sil
wykazują, że indukcyjny silnik wyciągowy nic był- nik z większą lub mni<'jszą silą , w jednym luh 
by w stanie wytrzyma6 współzawodnictwa z wy- drugim kierunku, zależnie od napięcia, nie wywo
doskonaloną maszyną parową. WohC'e tego tech- lując przytem żadnego iskrzenia szczotek, nieuni
nika w tej dziedzinie sięgnęła dalej, postawiwszy knionego przy przerwach prądu g~6wncgo. PoniP
sobic, jako nieodzowny cel, rozwiązanie następują- waż zmiany te <lot,\'czą tylko prądu, pohudzające
cego zadania: 1) zapobiedz wielkim stratom enor- go prądnic~ ro7.ruchow<\, przeto silnik wyciągowy 
gii elektrycznej. spowodowanym niszczeniem zbyt- • zużywa tylko tę ilość prn,du, jaka do jego każ<lo
niego prądu \V oporach i 2) usuną6 szkodliwe razowego ruchu jest niezbędnie potrzebną. Wobec 
działanie gwaltownych wahań w zapotrzebowaniu togo nnika się przez zastosowanie rozdzialu L1.;o
prądu silnika wyciągowego na sieć przewodów, NARDA wszelkiego uiszczenia energii elektrycznej w 
względnie na prądnice w centrali elektrycznej. . oporach, które jest ni eodzownym warunkiem siln i-

Pior.wszy cel osiągnięto przez zastosowania ka indukcyjnego. Chc~w wreszcie zmienić kiern
rozdziału LEONARDA, który usuwa potrzebę wpro- nek obrot6w silnika wyciągowego, zmienia i;ię 
wadzania opor6w w prąd gł6wny i zapobiega tylko kierunek wzbudzania prądnicy rozruchowej, 
wszelkim możliwym stratom energii. Ponieważ a przez to powoduje sit: już przemianę biogunc>w 
tego rozdziału użyć można tylko przy rnasz~·nach o silnika wyciągowego. 
prądzie stałym, przeto wówczas, gdy centrala elek- Drugi col, t. j. żeby wahania w zapolrzeho
tryczna jest o prądzie zmiennym a istnieje zamiar waniu energii przez silnik wyciągowy nic dawaly 
zastosować rozdział LEONARDA, przemienia się prąd uczuwać się dotkliwie prądnicom w ecntrali, lecz 

p„.,.d11iUA. 
ro;::ruchowa. 

+ 
Rozdział Leonarda. 

Rys. 2. 

zmienny. w przetwornicy na stały i ten dopiero 
używa się do wyciągu elektrycznego. Rozdzial 
ten (rys. 2) polega na tern, że liczba obrot6w sil
nika wyciągowego o prądzie stałym nie zależy 
prawie od obciążenia lecz zmienia się odpowiednio 
do napięcia, doprowadzonego do rotora. Wzbu
dzanie prądnicy rozruchowej, umieszczonej na 
jednej osi wraz z silnikiem rozruchowym o prą
dzie zmiennym, oraz silnika wyciągowego odbywa 
się prądem osobnym bez żadnych przerw i bez 
wpływu na prąd glówny. Różnica wzbudzania 
polega tylko na tern, że gdy wzbudzanie magne
sów silnika wyciągowego odbywa się stale w tym 
samym kierunku, wzbudzanie elektromagnesów w 

żeb.'· pomimo togo zapotrzebowania gwaltown~g~ 
energii tak ilość, jak i napięcie prądu w sieci 
przewodów utrzyma6 w możliwie stałych grani
cach, osiągnięto w znacznym stopniu przedowszyst
kicm przez zastosowanie koła rozpędowego, a na
stępnie przez włączenie bateryi akumulator6w. Za
daniem lycL ur:tądzcii posilkowych jest groma
dzenie w sobie energii w pewnych chwilach ru
.chu, żeby w razie potrzeby oddać ją następnie sil
nikowi wyciągowemu. 

Tak przy zastosowaniu maszyny wyciągowej 
zbudowanej li tylko wedle systemu LEONARDA, jak 
również i we ·wspomnianych d;vóch wypadkach 
konieczncm jest wprowadzenie przyrządu pośred-
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niego. zwanego przetwornic}\. Przotworni<•a. umiesz
czona w hali maszyny wyciągowej lnu toż w osob
nym lokalu obok hali, składa !:dtt z siJnjka rozru
chowego, -poruszanego pn1dem z gl1>wnej sicei, a 
więc zwykle prądem zmiennym, z prą<lniey rozru
chowej, wytwarzającej pr::1id staly ula popędn sil· 
nika wyciągowego, i wreszcie w większej liczbie 
wypadk6w z małej prądnicy wzbndzającej. Wszyst· 
kie te maszyny osadzono są na wsp(ilnym wale, 
tworząc osobny zespót. Osadzenie na walc prze
twornicy koła rozpędowego marnionujo system 1 L<i· 

N~~l<A. której to nazwy używa;ją wi:;zystkie olcktrycz· 
ne rnaszyny wyciągowe, posługujące się przetwor
nic~\ z kołem rozpędowem i rozdziałem LEONARDA , 

chociaż cechą tego typu jest właśnie tylko kolo rni
pędowe. W systemie JLGNERA (rys ~3) pra,d zazwyczaj 

Maszyna wyciągowa Ilgncrn. 

H.y1:;. 3. 

zmienny, doprowadzony z centra li elektryczn ej do 
silnika rozruchowego, W])rawia go w rnch a z nim 
i cal::i. przetwornicę. Przez ten obrót mcchanicz
uy wału przetwornicy prądnica rozruchowa wy
twarza prąd stały i przesyła go silnikowi wycią
~owemu, a zarazem prądnica wzbudzająca wytwa
rza osobn y prąd staly, nie mający z prądem gl6w· 
nym nic wsp6lne:,!o, i przesyła go opisanym spo· 
sobem LEONARDA dla wzbudzania elektroma.!mes6w 
silnika wyciągowego i prądnicy rozruchowej. 

Bledząc l>liiej ruch wyciągów, należy zwrócić 
uwagę na llastępujące momenty: Przed rozpoczę
ciem zmiany a przeto i ·wyciągów wprawia się w 
ruch przetwornicę , doprowadzając prąd z sieci za
pOtllOC<\ rozruchu do silnika rozrucho·wego. Kolo 
rozpędowe rozpędza ':>il} do swej najwyżswj dopu
szczalnej liczby obrotó·w, grornatlząc w sobie cncr
gię kinetyczm\, pqdnica rozruchowa biegnie rów
ni<'ż lecz pr6imo, nio wytwarzając prądu, albowiem 
<'kktromagncsów jeszcze nic wzbudzono. vV chwi
li doµiero , gdy przetwornica osi<\gnęła już oznaczo
IH\ liczb ę ohrot6w, wyłącza sit: stopniowo opór z 
kola wzbu<lzaj<1ccgo, p n1dnica rozruchowa, z po
czątku słabo wzbudzana, wytwarza prąd o uieznacz
ncm uapil;<"iu i przc::;yla go silnikowi wyciągowemu 
celem rozpoczęcia ·wyciągu, a zarazem zużywa <mel.'
gię przotwomicy. której ubytek w silniku rozru
c:howym pokrywa energia, płynąca z sieci. Ze 
"''zrostem pobudzania e-lektromagnesów pn1<lnicy 
w miai·1~ przyspie:;zenia chyżo~ci wyci::\gu ro81ilo 
wydatek cnrrgii dla silnika wyeiągowego, liczba 
obroMw pr7.ctworniry zaczyna spadać, lecz w toj 
chwili przychodzi z pomoeą kolo rozpędowe , które, 
oddaj<\C nagromadzoną w ~obie l'ncrgię, n.ie clo
puszcza do znmiejsz<'nia sil~ liczby obrotów przr
twomicy, względnie do nadzwyczajnych oboiąże11 
('Cntrali. Po upływie okresu biegu swobodnego, t. 
j . µdy prądnica rozruchowa przestaje dostarczać
prądn silnikowi wyci<\gowemu, przej rnują dokoil
czcnic wycią!!n rozpędzone masy urządzenia wy
ciągowe!.!O. Silnik ·wycią!.!owy staje siQ prądnicą 
i przosyla prc\t1 z powrotem przetwornicy, w ktcJ
roj prądnica rozruchowa, działając jako silnik, 
wsp6ldziala z energią, przesłaną z sieci w utrz>'· 
manin stałej liczby obrotóv.· przetwornicy, a zara-
7.em w ponownom lado·wanin kola rozpędowego, 
które trwa i po uko1'i.czeniu wycią!;u w czasie 
pr:wrwy ruchu wyci<1\! mvego. Jasnem jest, że 
przy należycie prowadzonych wyciągach dlu.wść 
przerwy pomiędzy poszczególnymi wycią1rami nie 
powinna przekraczae czasu, potrz<'bnego do zupol
nea.o nalauowania koła rozpędow~!!o ~n~rdą t. j. 
do osiąnnięcia najwyż$ZC'j liczby obrotów. Wszd
kie przC'<.llu:i.C'nio przerwy pomiędzy jednym i drn
µim wycią!.? i em oznacza t> tratę prądu , gdyż cala 
praca przetwornicy zużywa się wówczas na przc
zw~·c iężeni o oporu wiatru i tarcia w łożyskach 
przetwornicy. Dlatc~ o też v• wypadkach takich, 
gdy z powodu niercgularuego ruchu ·wyciągów 
(spowodowaneµ o np. brakiem wózków, i t. p.) 
przerwy ·w ruchu trwaj<~ zbyt długo, w.rh\cza się 
stale kolo rozpędowe z bic~ u przetwornicy. 

Z powyższego wynika, iż wyr6wnywującc 
działanie kola rozpędowego następuje dopiero wów
czas, kiedy liczba obrotów przetwornicy zmniej
sza się. Dzialanie to występuje tem znaczniej, im 
nagłej spada liczba obrotów przetwornicy, czyli 
im na!!lej następuje zapotrzebowanie energii. Po-
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nieważ jednak najwyższe obciążenie silnika wycią- gulowania chyżości silników wyciągowych przy 
gowcgo nie następuje w Jednym momencie, lecz stop- wyciągach elektrycznych bez użycia oporów, tu
niowo,. nawet. przy stosunkowo dość: zybkiem ro~- dzież do ustalenia powoli postępującego przcjmo
poczęcm wycrn,!.!u, przeto pomysłem . 1:1,G~ERA me wania prądu z głównego źródla , które nic docho
osią0.a s~ę zupoln~go wyrówna~1ia ob<'iqzcma si~c~, dzi do stopnia zużycia pradu przez silnik >vy
wz~lęd~ue cent~·ah elektryczne], lee~ tylkolzmme~- ciago\vv w chwili puszczeni~ o-o w ruch. 'Grz·,,_ 
szap, się skoki w zapotrzebowanrn prą< u , t. l · . J . . . 0 • • Y 

rozpęd kola rozpędowego pokrywa tylko szczyty j dzeme wyszczególma się tern, ze przetworiuc~ 
wahań w odbieraniu energii z sieci. Stwierdzaja (motor<lynamo), opatrzona kolem rnzpędowem i 

to najlepiej wyniki pomiarów prądu maszyny wy~ I poruszana pn\<lcm z centrali, pośrednio zasila pn~-

.ampery 

~oo 

Wykres spotrzebowanego prądu w sieci. 

Rys. -t. 

ciągowej pomyslu IwNER.\., dokonanych zapomocą dcm silnik wyciągowy, przyczem regulowani<' na
amperometra, umieszczonego, ·względnie wlączone- pięcia pn\du, doprowadzanego do silnika wyci<\go· 
go, pomiędzy silnikiem rozrnchowym, a siecią cen- wego, odbywa si ę przez zmianę wzbudzania sied 
trali. Z pomiarów tych ·wynika, że zużycie prądu przetwornicy, oddaj<1cej prąd.'· 
w sieci nie spadało poniżej I OO amµ.. a ponieważ Pomy:;l !LG~ ~HA spotkał się w kołach tech· 
napięcie prądu w sieci wynosiło ;)25 ,·olt, przeto nicznych z wiolkiem uznaniem i znalazł w stosun· 
praca przetwornicy ,,. czasie ruchu .ioj . próżnego kowo krótkim czasie rozległe zastosowanie na ko· 
nie byJa mniejszą od 52'/ 2 K 'N. W chwili pu- palniach. Szczególniej zaznaczyły się jego zalety 
szczenia silnika wyciągowego w rucl1 , wzgl(}dnie przy wyci<1gach z szybów głębokich, t. j . w wa
po upływie kilku sekund, wzrastało zużycie prądu runkach, gdy praca rozbiegu wyci<\gu jest stosun
do -±OO amp. i wyżej. Po upływie 80 90 sekund, kowo małą w porównaniu do pracy pełnego ru<'hu 
w którym to okresie czasu przy nieznacznych wa- swobodnego, tudzież tam, gdzie poszczególne wy
haniach zużycie prądu w sieci wynosiło około 350 ciąg i szybko po sobie następują. W tych wypad
amp„ prąd spada stopniowo w przeci<1gu 100 se- kach zastosowanie maszyny wyciągowej Jr,GN~~RA. 
kund do liczby 100 amp., odpowiadającej ruchowi może znacznie przyczynić się do ekonomii wyrią
próżnemu, o ile naturalnie w międzyczasie t1ie za- gów. 
czyna się ponowny bieg wyciągu. 1\ a pięcie prądu Należy podnieść i tę zaletę pomysłu ILGNERA, że 
wahało siq w sieci pom.it~dzy 500 i 025 volt, czyli w razie, gtlyby z powodu nieprzewidzianych prze
wabania te wynosily 0%, które przy ocenianiu zu- szkód prąd, płynący z sieci głównej, zawiódł, maszyna 
życia energii można pominąć. l LGNERA jest w stanie energią koła rozpędowego 

Wyrównanie obciążenia sieci dotyczyło prze- j nietylko uko1\czyć zaczęty wyciąg, ale jeszcze wy
to tylko szczytów ponad 400 amp., podczas gdy konać dwa lub trzy nowe wyciągi. 
wahania prądu podczas każdego wyciągu , docho- Wyrównania zmiennych obciążeń centrali elek
dzące do 300 amp., musiała przejąć sieć główna, I trycznej osiągnięto również przez zastosowanie ba
względnie centrala elektryczna. teryi wyrównawczej. ~a wale przetwornicy za-

Stwierdza to również brzmienie patentu tego miast koła rozpędowego znajduje się prądnica wy
pomyslu, który opiewa:·'") „ "Grządzenie ·w celu urc- r6wnaweza, która w czasie przerwy pomiędzy po

jedynczymi wyciągami ładuje akumulatory, żeby z 
·» Kali, '" 1909, .-.; 20. ' nich w czasie ruchu silnika wyciągowego otrzymać 
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z powrotom <'nergię i jako silnik wspiern<- nwh 
przetwornicy w okrel:iiC nadmicn1<•go obciąźPnia 
przez silnik wyciągowy. 

Dla OC'cnienia kol'zyści tego nrz:vlzenia poslu
źy najkpie3 przedstawienie jednego typn tPj ma
szyny, n:;tawioncj na jednym z szybów nicmicekich , 
i zapoznanie się z wynikami joj rnchu. Przetwor
nica (rys. :>) i,;kłada Hit:: I) z c;ilnikn rozruC'howcgo. 

B W 
111 lr11111111111111111111111t111111111111111 

- --11"'---1 

.\1aszyna wyciągowa z bateryą wyrównawczą. 
Rys .. >. 

l:J'R. polączoncgo bezpośrednio z i,;ioeią przewodów 
z ecntrali, z której otrzymuje zarazem przez upust 
pn\<l clo wzbudzania Plcktrornagnc·:;(iw; 2) z prąd
nicy rozrneho\Yej PR, gJ nźącej do popędn silnika 
w,Yd<\gowego ,r..,ra zapomocą, znanego roz<lzialn Li.;-
0:\AHDA, wr0szcie :3) z prąclni('y dodatkowej PJJ. 
pomy81n PrnANJ, opatrzonej w dwa przcciwdziala
ji1co uzwojenia, z których jedno znajduje się w 
hocznicv do batcryi aknmulator6w, a drugie pod 
wpł,\"\\'c·m 1')1'<\du, doprowadzmwgo do silnika roz
ruchowego. Baterya akurnulatorc5w, B W Jączy 
:;i~ hiegnnc>m ujemnym z siecią, ponieważ centrala 
elektryczna jest dla prądu stałego, a biegunem do
datnim z jc>dnym hicguncm mai:;zyny dodatkowej , 
kt6rej drugi biegun, jak zauwaźono, połączony jest 
z przewodem dodatnim sieci centrali elektrycznej. 
Im wic~kszy jest dopływ cncrgji do silnika rozm· 
chowcgo, tcm słabsze jest polo magnetyczne prąd-

nicy dolin! kowej i baterya akumulatorów, kt<lrcj 
napii;ci<' wówczas j('i,;t większe od napięcia pn1dni
cy dodatkowej , wyladowym1je sit~ na rzecz t<>jżc i. 
wspiera rnch przetwornicy. 

Wyniki pomiar<>w obciąż<'1iia centrali ekk
tryczm',r) (1·y8. Ci i 7) wykazują, ze C'cntrala Plck
tryczna wyi:;ylala przetwornicy stale pn\d o llapit-~
ciu ;)HJ \'. w iloś<"i 220 2-!0 amp., ('hociaż zapo
trzebowanie prądu silnika wyci<\gowego dochodzi
ło do HOO amp. Powierzchnia kreskowana na wy
kresie l)ionowo. o;rnacza iloś<- p1wlu, dostarczoną z 
centrali, a zużyt<\ bczpo~rednio do wyci<1g6w, wspie
ranych 1m1d<'m z hateryi akunrnlatorów w ilm~ci , 
oznaczone3 powicrzehnią, kreskowaną poziomo. Po
wiPrzehnia, kreskowana skośnic, przedstawia ilo~ć 
prąd n z centrali elektrycznej, użytego w czai:;ic 
przerwy pomiędzy poszczeg<Jlnymi wyciągami do 
ładowania bateni. 

Podobnie ·jak maszyna pomysłu Ir.nxE1u , 
maszyna, opatrzona hatcryą wynh\·nawcz<1, posiada 
r6wnicż lll 7.alett; że w razie przerwy w dopływie 
pqdn z sic<'i bater,va aknmnlatorc>w nietylko jest 
". stanic dokończyć ;;wym prądem zaczf'.ty wyc·iąg, 
al<' i nmożliwie wykonanie kilku lnb kilknna:-;tn 
nowyeh wyciągów.' Właściwość ta maszyny wy
ei<1gowl'j, opatrzonej hateryą "".)TÓ\\'na wcz11, zazna
cza się dodatnio zwla:;zeza tam, gdzie przerwy po
miE:<lzy wychigarni i,;ą większe, np. podczas zmian 
nocnyc·l1, g<ly ruch wyciągowy w szybach jest słab
szy lub ogranicza »it: do spuszczania materyał6w 
dla kopalni, ro"·izyi szybu lub wykonania w nim 
napraw i t. p. \Vówezas utrzymanie w ruchn c·cn
trali elektrycznej dla ki lku tych wyciągów staje 
się zbytcezno, gdyź wykonanie iC'h przoja,r może 
prąd r. hatcryi akumulatorów. 

Co do koszt<>w nrząclzenia należy zaznaczyć, 
że koszta ustawienia maszyny wyciągowej o wy
równani u akumulatorami w porównaniu z maszy
ną pomyslu hc:t);'ERA , są prawio równe. :\Tatomiast 
koszta ruchu wycii\gowcgo przy zastosowaniu ma
szyny pierwszego typu są niźsze w porównaniu 
z ruchc•m maszyny I LG~ERA, ponieważ maszyna 
wyciągowa z bateryą wyr6wnawrzą pracuje C'kono
micznil•j i zużywa mniej materyałn opałowego , niż 
maszyna :;ystcnrn l r.<iNRHA. Korzyść ta 7.nika jed
nak wobct znac:znyc:h kosztów ut rzymania akumu
latorów, tak że i c·o do ostatccz1wch kosztów ru
chu pomysł hu);'F:R.\ nic jest Ćlroższy a. będ<\C 
urządzeniem więC'('j prestem, większe dotąd zna
laz] zastosowanie. 

Dalszy postęp w rozwoju maszyn wyci ągo
wych znamionuje• podwójny silnik z przcrządni
kiem (kolektorem) i silnik o prądzie zmiennym i 
łączeniu szeregowem, pierwszy zbudowany przez 
firmę BnoWN·BovEHI, drugi przez zaklady SIE:\rE:-\S.\ 

i ScHUKF'..RTA. Obaclwa to typy umożliwi ają bezpo-

) I{ nli. r. 19!l9. 
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~rednie połączenie silnika wyciągowego z siP.r ią 
-pn\du zmiem1Bgo, obywają się przeto bez urządzeń 
pośrednich, a więc przetwornic, zużywających 
znaczm, ilość prądu. 

Podwójny silnik z kolektorem sklada si<~ z 
dwóch magnetycznie od siebie niezależnych roto
rów jednofazowych, opatrzonych przerządn ikami, 
i umieszczonych na wspólnym. wale. Połączone z 
sobą statory umożliwiają rÓ\\.'110mierne obci<\żenie 
trzech faz w sieci, a następnie wobec tego, że na-

:3 3 G 

. ' 

tern, 7.e rotor, opatrzony przerządnikiem, połączo
ny jest w S7.eregn ze statorem, 7.hudowanym podob
nie, jak dla silnika indukcyjnego, i przejmuje 
prąd przez umie8zczonP. na pr7.erządniku 8zczotki. 
Ponieważ rotor z przerządnikiem znieść może tyl
ko nieznaczne napięcie prądu, przeto przy tym ty
pie napięcie prądu w sieci musi przekształcać się 
w przetworniku. Regulowanie chyżości wyciągów 
oraz kierunku ruchu odbywa się tak, jak przy ty
pie pierwszym, przez przesunięcie ruchomej pary 

o 

----sto'' __,:._3z.,~1"1.·s11~ 45.~ _.,:._ 
' I ' I I 

• I 1~3· 

Wykres schematyczny sprawności silnika wyciągowego. 

Rys. 6. 

pięcie w rotorach jest niezależne od napięcia w I szczotek. 
sieci, możliwem jest połączenie statora bezpośred- Obadwa rodzaje silnika wyciągowego posia
nie z siecią. a przerządniku umieszczone są dwie dają wielki moment rozruchu, przyczem zużywaj'\ 
pary szczotek, z których jedna para jest ruchoma małą stosunkowo ilość prądu, nie ponosząc żad
i służy do regulowania liczby obrotów silnika wy- nych strat prądu w oporach. Przy opuszczaniu 

o 

100 t 2.So 

Wykres rzeczywistej sprawnob silnika wyciągowego. 

Rys. 7. 

ciągowego a przeto i chyżości wyciągów, wreszcie 
przez przesunięcie szczotek poza olanowisko, 
oznaczone zerem, również do zmiany kierunku wy- · 

- ciągów. 
Drugi typ silnika wyciągowego odznacza się . 

ciężarów szybem uasLępuje hamowanie elektrycz
ne silnika wyciągowego, spowodowane przesunię
ciem szczoLek ruchomych w kierunku przeciwnym, 
przyczem kierunek obrotów silnika pozostaje ten 
sam. Siła hamowania jest przytem w stosunku 
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prostym do stopnia prz<'Htmit:cia i:;zrzotC'k. 
Przy opnszrzaniu ci~żarów sil11ik wyciągowy, 

prz<>micniając się w pn\dnicę, oddaje okolo 50~ 
wytworzonej energii z powrotem sil'('i gl<lwncj. po
slngnjąc się przyt<'m wh\c·zonym opor<'lll, koniecz
nym dla wyrównania. wzglt~dni<' dostosowania wy
tworzon<'go prądu do prądu 8icci. 

Ponie-\.vaż nic można do\YOlnic wybiera<~ nor
rnalnc.1 liczby obrotclw ;;ilnika przy tego rodzaju 
urządzeniach, przeto typów tych nie :;tosowauo do
tyel1<':1,as przy kom1trnkeyi ·większych maszyn wy
c·i11gowych. 

Za8tosowanie silnik<hY wyci<\gowych o pn1dzic 
zmic·11nyrn, opatrzony<'h przC'ru\dnikami, wzmaga 
i>i t: przecież coraz bardziej z uwagi na przytuc:zo
uc powyżej zalety ich i poczynione ulcp8zc11ia. ty
("Z<\l'C si~ zwiększenia ich sprawnoś<.'i i zmni<'jsze
nia Rtrat prądu w przerz<1dniku. Pomimo to ma
szyny wyci<:\gowe z przerządnikiem nic zclolaly do
tychczas wyprzeć syst<• mu hGNERA , posługującego 
si<: doskonałym rozdzialC'lll LEONARDA. ow~zem za
trzymanie rozdziału Lr:oX.\HnA, któr<.'go uż~·cie, jak 
w~pourniano, nadaje sit: tylko do silnikt!w wycią
gowyc·h o prądzie sh. lym, :;talo ~ i<: nic'jako nieod- , 

Prqd11ita 
1tó1U1l(,i 

Silm/f. 
wyciągow1,1 

, , ,_. __ ,,, 

parowa. \\' typie h ·n.\XJ> (rys. 8) wyrównywanie 
wahali Hastt;pnjo w obciążeniu prą<lniC'y rozrncho
woj, a wi<-;c· i uzyskanie stalC'j liczby obrotów JH'<\d-
11ic zapomoC<\ bateryi akumulatorów i pn1dnicy 
wyrównawczej, umieszczonej na wspólnym walc· z 
pn\clnicą rozrnchową i ma:;zyru\ parową. \\' typie 
drugim .\Lu: rn (ry:;. 9) niema o~obncgo przyrzi~<ln 
do >vyrównywania ohc.iążC'nia zmiemwgo JH'<\dniey 
rozrurhowcj: aby jednak wahania w ohciążenin 
pqdni<'y nie "''y::.;tępowaly zbyt silnie i nil' dawaly 
siQ odczuć prądnicy glównoj, r::łuż<\cej clo innyeh 
celów, lecz n micszezonoj na tym samym walc, a 
której li('zba obrotów musi być stałą, opatrzono 
turbinę parową w zawory, regulujące samo<'zynnie 
przcci<\żenia turbiny. \\' szclkie większe wahania 
w obci<\żPniu przejmują kotly parowe, które wraz 
z dlugiomi rnrami parowemi są niejako akumula
torem <'nergii. 

W obu typach na w~pólnym walc znaj<lnj<· 
si<~ prądnica główna o prądzie zmiennym, dostar
czająca prądu dla innych silników lub oświctll'nia, 
wobec C'zego utrzymanie stałej liczby obrotów w 
gl6w1wj prądnicy stanowi warunek za!;adniezy na
lcżytl'go rnehn. 

Zaletą tych pomysMw jest to, że u:;nnię
to z nich przyrząd pośredni. t. j. przetworni
c•c, zu:i.ywającą znaczną ilość energii. X ad to 
111aszyna na szybie )[A GVE okazała si() bardzo 
okonorniczn<\, ~potrzcbowywuje bowiem na 
.i<' dnego konia parowego i godzin<~ zakdwio 
8,8:) kg pary::·) 

Z uwa~i na koszta przewod6w dla pr<\
d n stalego, zaopatruji1ccgo silnik wyciągowy , 
obadwa to typy rnaszyn mogli, być tam za
stosowane, gdzie eentrala elektryczna znajdu
j<' się blizko 1>zybn . 

.Z powyższego zestawienia elektrycznych 
maszyn wyci1\gowych wynika, że i pomiędzy po
szczególnymi typami wyciągów elektrycznych 
istniC'jo pewne wsp6lzawodnictwo, ponieważ 

lJ Q.itr1,1<A rxJc,,,.111«lat0 r.;.,,. 

każdy z nich w pewnym stopniu ·wyróżnia się 
od innych i posiada sobie tylko właściwe za
lety, kt6rc w danych warunkach miejsC'owyrh 

Urządzenie wyciągO\\ e lffland . 

Rys. 8. 

zowuym warun kiom c•konomicznogo znżytkowywa-
11ia <•nergii, doprowadzonej z centrali elektrycznej 
i;ilnikowi wyci<\gowcmu i clalo podstawi~ nowym 
pomy:>lom w budowie maszyn wyci<w:owych. :\a 
tej za8adzie powstaJy typy lFFLAND i )lAc\·E, ostat
ni nazwany od szybu na Sląsku Górnym, gdzie ta
ką maszynę wyci~'gową zbudowano. 

Obadwa te rodzaje maszyn mają tylC' wspól
rn'go, że do popędu silnika wyciągowego sluży 
osobna prądnica rozruchowa, włączona z silnikiem 
w rozdział LEOXARDA, i że tę prądnicę porusza 
hozpo~rcdnio parowa maszyna tłokowa lub turbina 

daj <\ mn pierwszC'ńst wo przed innymi rodza
jami tego urządzenia. Xie może tl'ż byC- mo
wy o uznaniu. kión•gokolwick z tych typ6w 

za og61nio najlepszy, [pcz w wyborzC' nal<'ży k ic· 
rować się warnnkami n1 iC'j:;ea i ruchu, do których 
ma dostosO\\',Ywać sit~ maszyna wyciągowa. 

\Vc współzawodnictwie wyciągów elektrycz
nych odgrywają wiol ką rolę obok ekonomii ruchu 
liczne przyrządy h<'zpieczcństwa, szczególnie wydo
skonalone w urządzeniu l wxERA, któremn pod tym 
względom nie są w stanie wyrównać nawet silniki 
dla prądu zmiennego, opatrzone w przerządniki, 
o<lznaczaj<1co się zresztą wiclkiem bczpicczei1stwem 

) KAii , r. !9 13, ~ W. 
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nic doprowadza klatkt~ do wylotu szy
hu, wykluczając zaraz<•m podjechanie klat
ką pod koła linowe. 

Pra_d"'ca 
wLbud•a;a_c.a 

Przyrządy bezpicczclist wa elcktr~·cznej 
maszyny "·ych\gowej były od. 8amrgo pocz<\t· 
ku jej zastosowania jednym z najważnicj
Sz)·ch czynników, które oddawały jej pierw
szeństwo wo hoc maszyn parowych. Im 
także przypisać należy, że Hp. władze g<>r· 
ni.cze w Niemczech zezwolily przy opusz. 
czaniu i wyciąganiu ludzi szybem na pod
wyższenie chyżości do I O m na sekundę, 
podczas gdy ruch wyciągowy maszyn 
parowych przy wyC'iąganiu ludzi może 
najwyżej osi~\gać eh y?.o~ć <i m na S<'· 
kundę. 

Urządzenie wyciągowe Mauve. 

Rys. 9. 

ruchu. Główną właściwością przyrzą<l.ów bczpic
<'zeiistwa w systemie !LGNERA jest zależność chy
żości wyciągu od wychylenia stawidła, wobec któ
rej wyciąg nawet w razie nieuwagi nie może prze
kroczy<'.: dopuszczalnej chyżości i prawie samoczyn· 

żenia 

'\Yielką wreszcie zalet<~ wyci<\g6w clc>k
trycznych stanowi równom icrny ruch ohro· ~ 
tów siki.ka goiiczego, jakiego' nie można 
osi<\gnąć maszyną parową, gd~·ż tam ohr<5t 
bębn6w linowyeh zależny jest od poło-

korby:;:') 

"') l'ruc~ nini~jsz:1 oparto 1111 rzibop1~ma<•l1: KHfi, r. 1!109, 19t0 
i HHa, J>otytrchłłidchrs .J1m n11tl, r. 1909, Ghul.uu( r. 1907, O.vfrr1'. Zrit.vd1J"ift 
{. Jłn·a und lliittm1cr.vr". r. 1908. 

Zapasy węgla kamiennego na kuli ziemskiej. 
Wyniki ankiety, dokonanej na skutek inicya· 

tywy komitetu wykonawczego XII-go ::\liędzyna
rodowego Kongresu Geologicznego, odbytego w 
sierpniu r. 19 t:3 w mieście Toronto w Kanadzie, 
zostaly ogłoszone przez firmę ~Iorang and Co. 
Ltd. w Toronto i zawarte sa w trzech tomach 
objętości po łOO stron każdy. ·Praca ta zestawio
na jest na zasadzie <l.anych departamentów geolo
gicznych i geologów różnych krajów i wydana 
pod rcdakcyą Dozom Geologicznego w Kanadzie 
(Gcological Sun·cy). Jako dodatek do li cznych 
rysunków w tekscie dohwzony jest jeszcze at las z 
66-ma map ami kolorowanemi. 

Dla dokonania tej pracy każdy kraj byl za
wezwany do współdziałania zapomocą dostarczenia 
opisu, szczegółowo przedstawiającego zapasy wę
gla w danym kraju, i prawie każdy bez wyjątku 
kraj polecił u siebie zebranie potrzebnego mate
r >·alu i zestawienie opisu osobom najodpowied
niejszym, przeważnie rzeczoznawcom przy depar
tamentach górniczych lub w urzędowych dozorach 
górniczych. W wielu wypadkach okazało się ko
niecznem dokonanie nowych badań złóż w~glo
wych, skor zystano z wielu nieogłoszonych dotych
czas mator yalów a dziela dawne były przejrzane i 

uzupelnionr. 
Wynikiem tej olbrzymiej i wszech;;tronnej 

pracy jest najdokJadniejszc wydane dotychczas 
określenie zapasów węgla na kuli ziPmskicj. Do
kładny opis swych zapasów węgla przrdstawiły ;):2 
kraje, 1.) krajów złożyły opisy pobieżne i I o kra
j6w oznajmiło, że na ich ter0ni<> złóż węglowych 
niema. Oprócz tego dane o ~.) k0Joniael1 wlączo· 
no są do opisów odnośny<'h pai'1st w. 

\V rozdziale ostatnim wskazane są wyniki 
ogólne z załączeniem obliezeń ostatecznych o za
pasach węgla >VC wszystkich krajach. Podane po· 
ni ż<'j zestawienia zaczerpniqtc są z wydawnietwa 
angielskiego Iron and ('ortl Trrul<'s Hf1•i<'m. 

Większa część znanych zapas<lw węgla znaj
duje się na półkuli północnej. Zjawisko to tłoma
czy się lem, że przedcwszystkicm na półkuli pół
nocnej znajdują się większe obszary lądowe, niż na 
półkuli południowej, i po C'z~ści tem, że na pól
kuli południowej brak jest starszych pokładów 
w~glonośnych formacyi węglowej. 

W formacyi paleozoicznej znaczne pokłady 
wE:gla znajdują się w najgłt~hszych pokładach for
macyi: "" środkowej Rosyi (łącznie z zagłębiem 
Uralskiem), w Szkocyi i na wyspach arktycznych 
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na µ<!lno<' od Europy i Kanady. Olhl'z.n11ic za
głt:hia \rt;glowo w Europie za('hodnic•j i wschod
niej cz1~ści .\meryki P<>lno<·n<'j, zawi1•rające znacz. 
Jl<\ l'z1:ś(: zapasó"· wt:gla na cał ej knl i zicmi:;kicj, 
nal0żą do górnych ezt~śe i system n w .~glowego. Pa
leozoi('zne poklacly w(:gla znajdują s it: w Chinach, 
Ind~·ach W schodnich, .\frycP polml11iow<·.i. A.nstrn\ii 
i w~ehodnicj cz~ści .\nwryki Południowej. gJó,Ynic 
t•poki pcrmsko·w(:glow!'j. Poklatly tl' zajmują ol
brzymie przest rzcnic ·w C'hinaeh i wy1·tlżniaj1\ i:li~ 
obfitości<~ zl6ż węglowyc-h w ~\m;t rnlii. \\' Afr~·ce 
i \\' .\mri-.reo Polndniowej poklady tP i:l<\ mni<'j 
bogate w wt:gi<'l, lec·z i tutaj zajlllują znaezne 
I >1·zestrzc>nic. 

Pokład~· nwzozoic-z1w zavYiNaj<~ znacz1w za
pai:;_v vn~gla w zaglc:biach rozl'Zll«o11y(·li , znajdują
<·ych sit: w J~mopir śroclkowP.i i w zachodniej 
1·z1:sc1 ..:\nwryki Pólno<'ll!'j , .\zyi :O::ro<lkowej i w 
lmlo-Chinac·lt i pod wzgl~(lern za\rnrto~l'i w1:gla 
nie nst1:pnj<\ wiPlu zagl1:hiom ~ys(C' tllll m:glow(•go. 

Poklacly trzceiorzt~dov:E>, zawit>raji1ec \\·1~gic•l 
kamienny, (WOl'Zą ZIUl(';/,llC zagh;hia W f•~uropi<' 
środkowej i polud11iC'·-.·pj. \V Azyi pt!lno<·no-wsc·hod
niej tworzą onc> z1ui.t·z1H' zagl11biP .fopofo.;k ie oraz 
zaglehia Bybcryi pc>łnoc·no-ws<'hO(lnic•j. Xajważ· 
niejsz<' zaglt:bia na Xowoj .Zelan<lyi i na innych 
wy$pach ot't'anu Spokojn<'go należą także do trzc
l'iorzęcln. Ka l ądzie amcrykml.s kim pokłady lrzo
tiorzędowc też są b<1gatc w węgiel i z łoża t<'.i epo
ki znajclnją ~ i t~ na zachodzi<' i p<lłnory Amer~·ki 
Południowej, na wyspach Zachodnio-Jn<lyjskich i 

C''l.(!Śd ~wi:,t::t llt.inł .\ 

lll 

Europa 3 317 820 
Azya 24886 240 
.\fryka 711970 
Ameryka 13i6190 
.A1fstralia -10230 

(z wyt;pami) 

·w Arncryt·p Półno('ncj wzdluż wd.H·;1,cża oceanu 
Spokojnego oraz ua olbrzymich rc>~rninach stanów 
zachodni<'h. 

PrzeC'hodz11c d o zei:;ta,,·i01i, nalc•ży zaznaczyC:. 
że dokonano są 01H' na zasadzie niezupełnie jod
nakow_,·<'lt tablic zasadniczych. :t,wlaszc:za zapasy 
rzec z y w i s te, p r a w d o pod ob n c i m oż I i
w c ni<' zawsze śc·i;lc lffh· rozdzic•lanc. wskut<'k 
czc•go w zcstawieniac·h ostatecznych dwie fp ka
tegorye zapai:;6w ·węgla \rykazanr i:H\ razem. Opnkz 
tego opis~' poszczcg<H1w rozn'iżni.aj<' duż<\ lieiht~ 
różnyc h gatulłków 'n:gla, lecz w zestawieniach po
niższyc·h 8<\ one ugrupowane w trzech działaC'h, 
mianowicie: .\ (antrac·yt i niektóre węgle chntlt', 
zawicraj<lC<' okolo 121~ czt;ści lotn~·ch): B i (' (w1:· 
glc plo111ic'nne, zawieraja,ce od 12 do 32°0 czc~sn 
lotnyc-11) i D (węg I<' dlng11pJomiC'11nc, lignit i wttgi<'l 
hrnnat11.r z zawartości<\ ponad i32i części lotny<'h). 

~ a8t~pnic nalc>ż~· wspomnieć, że przy oblicza
niu zapastlw nie wzi<:to pod uwagi: tc•j okol i<·zno
ści. i ż <'hploatacya większej czc~~ci tych zapas6w 
przy wi:; pc)łczesnych warunkach technicznych j<'st 
bardzo wątpliwa oraz i to. że podczas oclhnclowy 
lrati si1: du~ą cz1:~ć wt~gla. Tl' względy należy 
mic(: rnt uwadze prz.' · określaniu na zasadzie tych 
clanyeh. na jaki przeeh\g czasu mog<\ istniej<1C<' 
zapasy zadosyćczyni(: ciągle wzrastającemu zapo· 
trzebowanin na węg iel. 

Obliczenie zapasów węgla ifoi~lc znanych, praw
dopodobn~·ch i możliwych przedstawia się w spo
s6b następując~·: 

J hiał Bi C JlziAł ]) Hnzflttl 

i () 11 ~· J> li tl o w 

42 317 040 2239440 47 874800 
46 403980 0828500 78118720 

2 754 760 64350 3531080 
138649 430 171 ()66860 31J692480 

8 149020 2214280 10403580 

Hazcm 30 332150 238274730 183011430 451618610 

Z tE>j ilośc i og6ln<'j nal<'ży uważać, jako rzC'ezywistC': 

C1.t!~c·i '-wini:\ ll,inł ,~ IJział B i (' 
lll i „ n ~· \l 

Europa 796460 J-ł-451510 
,\z ,·a f> -13 04:0 ()90-:170 

Afryka 120 20940 
Ameryka 41210 1907690 
Australia 6040 146 830 

Hazcm l 386 870 172174-1-0 

Pozostale przeto zapasy wt:gla, znajdującego się w Jonio ziemi, 
<lolme i możliwe , mianowicie 

lhial .\ Dzi1tł 1ł i C 
lll I i n n y 

Europa 27 866030 

lh.i:ll 1) i:l(IY.~Jll 
u <I ó \\ 

l 4Hl 270 16 739 240 
18130 l 251640 
9400 30460 

'23 50'2. 300 25451 200 
95790 248660 

25 116890 43 72l 200 

należy uważać, jako prawdo po-

Ozil\ł D HazPtn 
I' Il Ił ... w 

7-18170 31 135560. 
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Az.\·a 243±3200 45 713 510 6810 370 76865 OclO 
Afryka 711850 2733820 54950 3 501620 
Ameryka 1334980 136 741 740 148 164560 28G 241 280 
Atrntralia 34190 soo2 rno 2118 490 10154,870 

Razem 28945580 22! 057 290 157896540 407 997 410 

Obliczenie zapasów węgla wedlug poszezeg6lnych krajów przedstawia się w sposób nastt~-

pUJ<\Cy: 
I. Europ a. 

N'a'l.wr krajów Dział A ])„ial ll i C lhinl Jl Raz~m 

m l o n y p u •I o w 

Anglia 693 3±0 10877 640 11570980 

Portugalia 1220 1220 
H iszpania 99820 388640 46830 535 290 

Francya 199 690 774110 99630 1073430 

·wiochy . 8790 6040 Ll-830 

Grecya . 2440 2440 

BnJgarya ] 830 21860 23690 

Dania 3050 3050 

IIolamlya 19540 249210 268 750 

Belgia 671550 671550 

Kiemcy . 25028970 816910 25845880 

Węgry 6900 97 920 10-ł 820 

Austn·a . 2 óOl 950 787 180 3 289 J30 

Bośnia i Hercogowina . 224420 22-:1:420 

Rt>rbia 2750 29 uGO 32300 

I-tu munia 2380 2 330 

Sz·wecya 6960 6960 

Rosya Europejska 2 295 420 1272 830 1012RO 3669480 

Szpic; bcrgen 534190 534 190 

Razem 3 317 820 42317 5±0 2 239 440 47 874800 

IL A z y a 

Na'-'"Y krajów D,ial .\ D,iał fl i C Dział D Ra,em 

n o n r p u cl ó w 

Korca 2440 850 1650 4940 

Chiny 23654680 37 0&9 280 36620 60780580 

Japonia 3780 435290 47 500 486570 

:Jiandżurya 4160 69700 73850 

Syberya 60 4031 oSO 6583880 10615320 

Ind o-Chiny I 221130 ) 22 1 130 

Indyc Wschodnie . 4 664060 158850 4822910 

Persy a 113 420 113420 

Razem 24886240 46403980 6828500 78 118 720 

I Il. Afryka 

Nazwy krajów Dział A D,ia.I Bi C Dział D Razem 

m o n y p u d o w 

Kongo Belgijskie 5500 54950 60450 
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X igcrya Poludniowa 
Hhodl'zya . 
Zwi~zck Poln<lnio
wo-c\ l'ry km'i!'ki 

lfaz<'m 

PRZEGLĄD GORNICZO HUTN1CZY 

120 ;30 100 

711850 2 719160 

711970 2 75-! 760 

IV. . \ ))1 c r y k a. 
lhinl A ()„ial Jl i (' 

4-880 
45~0 

64 Bf>O 

Ihinl D 

173 

4880 
3-! 740 

3 431 010 

363L 080 

Rnz('m 

m o n y I' \I t1 ó w 
J> <I l n o c n a 

l (•wf a und land 
Kanada 
Stany Zjl'dnoczonc Ameryki 

P«lłno<'ncj . . 
AmPryka Hroc1kowa 

Poludniowa 

Koln m bia 
\\T cncznela 
Peru 
Argentyna . 
Chili . 

131 750 

1201 710 

-12 730 

l 376 190 

30520 
17 3J7 500 

119 384 550 
60 

l 648-100 
300 

81 750 
310 

J86 04.0 

138 6-19430 

57 902870 

11 3 763 750 
240 

171 666 60 

V. A n str al i a (z wy 8 µ am i O c ca n u Spoko j n cg o). 

l hial A ))„i>1I Bi C l)zinl n 

30520 
73 352120 

23-1350 010 
300 

1 648400 
cOO 

124480 
310 

186040 

3 11692-180 

lll o n y J> lt d l.) w 

Ląd Australijski . 
l\ owa Zclandya 
P<llnoenc Borneo . 
lndvc vVscho<ln.ic Holen

. dcrskic 
Filipiny 

Razem 

Oonwza 1('(}ds!.·ojc Dielo 

402ó0 

40230 

8073860 
55620 
4580 

14650 
310 

8149020 

] 994 080 
151100 

(jj 380 
3 720 

2214280 

101081 70 
206720 

4580 

80 030 
4030 

10403530 

.T. H. 

Sprawozdanie z działalności komisyi dla dokonywania badań lekarskich 
robotników, uległych wypadkom nieszczęśliwym, za rok 1913-ty. 
Komisyo lekarskie dla dokouywania ba<lań 

lt'karskirh robotników, uległych wypadkom nic
szczt;lili wy m w roku sprawozdawczym, t. j. od dnia 
1 -~o 1Stycznia r. 1913 do dnia 31-go grudnia r. L9 t ;J, 
odbyly 18 posiedzeń, na których zostało zbadanych 
2<i8 robotników/") 

Liczba robotników, którym zostal przyznany 
I 

•) J,ic·•l>n robotników, zbadanych w latach p oprzNlni<'h, wy- I 
no..,iła: 

w roku 1909-ym 123 
1910-ym 189 

, , l9ll -ym 201 
• , 1912-ym 24.; 

procent zmniejszenia i:i i (: zdolności 
wynosila: 

G9 robotników µo O~ 
-t „ „ 2 „ 
8 
1 

-!8 
2 
-! 

-!9 
2 

„ 
„ 
„ 
„ 

„ 

„ 
„ 

3 „ 
-t „ 
5" 
() " 
8 „ 

I O " 
12" 

do pracy , 
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2() robotników po l ;j o· 
,I) 

lL 
" " 

20 „ 
7 ~ 25 
n r ;HJ • 
l ,. 3.) ,. 

..j, 40 . 
LO 

" 
50 „ 

I „ 5;) r 

I - (j() -2 70 r 

2 „ n 7;) „ 
2 r „ LOO " 
2 „ skierowano do wyleczonia 
H „ o bsmwacyi 

Z liczby powyższej robotników, którym zo
stał. przyznany procent zmniejszenia s i ę zdo lności 
do pracy, 28 robotnikom przyznany został proce.nt 
zmniejszenia się zdolności do pracy czasowo, mia
nowicie: 5 robotnikom na 1/ 2 roku i 2;J na rok, 
po uplywie którego to czasu mają stawić się do 
badania powt c>rnego. 

\V okrc::iio sprawozdawczym do komisyi kie
rowały swoich rohotnik6w nastf;]mjące przedsię
biorstwa. 

I. Towarzystwo Raturn . 
2. rrowarz,·stwo Sosnowieckich fa-

bryk rur i żelaza~ 
a. Towarzystwo U rodzicckio . 
-!. Towarzystwo Flora . 
;>. Towarz)·stwo \V. FitznC'r i K. 

G amper w Sosnowcu . . 
6. Towarzvstwo \V. FitznC'r i K. 

( iampor w Dąbrowic . . . . . . 
7. Towarzystwo Warszawskie 
8. Towarzystwo Hrabia Renard 
9. 1'owarzystwo fabryki C('montu 

\\'ysoka . . . 
10. Towarzystwo Puszkin . . . 
l l. Towarzy8two Sosnowieckich fa-

bryk nu i żelaza w Za·wierciu. 
12. A. Deichscl . 
I 3. Towarzystwo Alma . 
14. Krawczyk i S-ka w ZawiNcin 
L). .J.lilowicka fabryka żelaza. 
J<i. Kopalnia Anto;1i . . . . . 
17. Towarzystwo Sosnowieckie ko-

palfi. i zakładów hutniczych . 
18. Hrnryk Dietel w SosnO\\'CU 
19. Towarzystwo fabryki 1:mper-

fosfat6w w Strzemieszycach . . . . . . 
20. Towarzystwo akcyjne Zawiorcio . 
2 1 . Kamieniołomy Horuchowskiego . 
22. C. G. Schoen w Sosnowcu 
2:3. Fabryka cementu Łazy. 
24:. Łempicki i S-ka . . . 
:20. Kopalnia Nierada. 

Uszkodzenia ciala u 268 zbadanych 

47 rob. 

-ll 
" 40 „ 

:H) 

17 „ 

10 
lH 

" 12 

8 n 

8 
" 

7 
" ;; 
n 

-1-
" 3 „ 

;3 
" 3 r 

0 „ 
2 n 

1 
" I 
" l 
" l n 

1 n 

l „ 
1 

" 

przez komisye robotników były następujące: 

Ui:>zkodzenia głowy 
-Oczy . 
Uszy . 
Twarz . 
Zęby . 
Czaszka 
Kark. 

u -! robotników 
r 2 
., ;3 

l 
n 27 

I n 

" 

" 
Uszkodzenia tułowia 

Obojczyk 
Kręgos łup 
Klatka piersiowa 
P lecy . 
.Miedzrkroczc 
Hoki ·. 
Żebra. 
Ru pt ma 

u 8 rohotnik6w 
9 

T 

..j, 

-1-
l 

:-J 
r I O 

8 

" 

,. 
„ 

'C'szkodzenia ko11czyn górnych 

Barki. 
fopatki 
Ramiona. 
Przedramiona 
Kiście rąk i palce 

u 2 robotników 
2 
\) 

18 

" (il 

„ 

Biodra 
Kolana. 
Golenie 

Uszkodzenia kor1czyn dolnych 

u I 6 robotnik6w 
t:l 

stóp 
• :rn 

22 Stopy i palce 
Pośladki. " l „ 82 (;!0,60%) 

r szkodzenia różne ~ 9 (3,!3f>0o) 
Wpływy i wydatki na koszta utrzymania ko

rnisyi lekarskich od dnia l stycznia r. 191H do 
dnia :31 grudnia r. 191 !~ wynosiły: 

Wpływy. 

Pozostałość z dnia HI gru-
dnia l'. 1912 () l rul1. ().) kop. 

Opłata za badania, dokona-
ne \o\' I'. 1912 -W „ oo , 

Oplata za badania, dokona-
UC w l'. 19 1 ;3 . 2 620 

" 
oo 

Razem . 2 721 rub. O.> kop. 
Wydatki. 

Honoraryalekarzomza udział 
vr 18 posiedzeniach .2 010 rub. oo kop. 

Pomoc biurowa 402 oo 
Koszta przejazdów na po-

siedzenia kom isyi l<>karskich. :n 
~ 

74 
W ydaLki pocztowe 66 

" 
8H 

" Druki i materyały p i śmien-

ne 18 r oo • 
U sługa i oświetlenie biura 

zarządu komisyi . . . , . . 17 n oo „ 
U sługa podczas posicdzeil . 9 

" 
oo „ 

Różne wydatki drobne . o n 20 n 
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Prowizya Bankowi Handlo
wemn . ;3 

I \Varszawic . 
10 ,, „ I ~ależności za dokonano ha-

-------'-- dania . . . . . . . . . . Hazem . 2 :>G3 rub. 90 kop. 
Pozostałość d. :3 1 grudnia Sprzęty hiurow<' . 

r. ł!JJ:3 ... 1:)7 rub. 1.·i kop. Hazcm 

l ;)/ rnb. l:> kop. 

:30 „ oo 
79 

" 
UO 

" 
2(l(j l"ll b. 1 :1 kop. 

Koszta hada11ia jednego ro-
botnika wynosiły . . . . H rub. :JO kop. R t a n bi H n.)'. 

Stan majątku zarządu komisyi lekarskich w ~,undnsz umorzenia warto8-
dniu :l i grudnia r. Hll:3 byl nastt~rmjący: 

1 

C'i sprz(:tów biurowy<'h. 

St a 11 czy n 11 y. . Fundusz zak ładowy komi-
sy1 . 

. Furnlui:;z w Oddziale w So-

79 rn b. oo kop. 

187 
" 

„ 
!.'nowc·u Banku Handlowego w Hazcm 26(i rn h. 1 :J kop. 

~~mo~y wykrywania, ~~~li~lania i okrnilania antymonu . i [YDY. 
l>okoiicz~nio P· ~ 2• str. i;:;, I ono w kolbie reakcyjnej i mogą być bez trudności 
~admiar tego ostatniego wydała się przez gotowa- określone mianowaniem, gdyż antymon znajduje 

nie płynu i redukuje pie.ciochlorok antymonu za- się w poi:;taci związku trójwartościowego, cyna zaś 
pomocą kwasu siarkr, wogo, wydala jego nadmiar czterowartościowego. W określeniach antymonu 
i mianuje antymon wobec metyloranżu roztwo- obok cyny należy zauważyć, że utlenienie trójtlen
rem bromianu potasu, zawierającym bromek po- ku antymonu na pit;ciotlenek napotyka na prze
tasu. Najlepiej jest używać płynu mianowanego, szkody w obecności cyny, jeżeli niema dostatecz
zawierającego 2,785 gr bromianu i 30 gr bromku nej ilości (10- 20 gr) kwasu winowego. Dobre wy
potasu w l l wody. Każdy 1 crns tego roztworu niki można osiągnąć, jeżeli siarczki antymonu i 
odpowiada 0,086 gr antymonu. 1 cyny rozpuści się w kwasie solnym z chloranem po-

~[. RoHMER. (Ber. d. d. eh. Oes. oł, 33 i 1 565) tasu, po wydaleniu chloru przez gotowanie, docJa 1"ię 
stwierdzil, że kwas arsenowy i antymonowy w stę-

1

1 gr bromkn potasu jako też roztworu wodnego kwa
żonyrn roztworze kwasu solnego w obecności kwa- su siarkawego, który przez dalsze gotowanie wyda
su bromowodorowego redukują się łatwo i całko- lić należy. Ochłodzony roztwór zaprawia się dużą 
wicie zapomocą kwasu siarkawego. W zreduko- ilością kwasu winowego, zobojętnia dwuwęglanem 
wanym roztworze można potom wykonać określe- sodu i mianuje roztworem jodu. Metoda ta da się 
nie arsenu względnie antymonu w sposób zwykły. I zastosować w analizie stopów, złożonych z cyny, 
Reakcya ta może być nawet, podlug RoHl\IERA uży- antymonu i arsenu. 
ta do oddzielania arsenu. W takim razie miesza W jodomotrycznem określaniu cy
się zgęszczony roztwór arsenu w kwasie solnym w ny podług metody LENSSEXA otrzymał I. A. MuL
kolbie z długą szyjką z dymiącym kwasem solnym I LER (Bull. de la soc. Chim. de Paris 25, l 002) za nizkie 
i 1 gr kwasu bromowodowego względnie z 1,5 gr wyniki a mianowicie w stopach, zawierających 
bromku potasu. Kolbę zatyka się korkiem z dwo- rzeczywiście 99,7H%, otrzymał tylko 99,02 -99, mi. 
ma otworami , w którym tkwią dwie rurki. J edna A. FRAENKEr, i I. TAsAf, ( ~Vitt. d K. K. Tr:chn. 
z nich sięga do dna kolby i zaopatrzona jest u gó- Ocwcrb. 1llnsrin in Wirn, 7, 227) używali moto
ry w kawałek rurki w ksztalcie litery T, która dy jodometrycznej do określania cyny w solach 
służy do wprowadzenia chlorowodoru i kwasu cyny. Z roztwor6w tych soli (zawierających 0,2 
siarkawego. Druga rurka ko!'i.czy się tuż pod kor- do O,ł yr. Sn) osadzano cynę po dodaniu kilku 
kiem i prowadzi do kolby litrowej, zawierającej kropli kwasu solnego drutom glinowym o cięża
około 300 cm3 wody i chłodzona jest mieszaniną rze 0,5 1 ,ąr . Oba metale t. j. cynę i glin rozpusz
oziębiającą. Do kolby reakcyjnej, napełnionej do czono w I O cm3 stężonego kwasu solnego a roz-
1/3 objętości, wprowadza się szybki prąd chlorowo- tw6r ten po zaprawieniu solą SAIGNETA i dwuwę
<loru i małą ilość kwasu siarkawego, destylując do glanem sodu mianowano roztworem jodu. To okre
objętości 40 cm3. Druga destylacya pokazuje, czy ślenie można także wykonać, mianując roztwór w 
cała ilość arsenu przeszła. Destylat przez gotowa- słabym kwasie solnym dwuchromianem potasu. 
nie uwalnia się od kwasu siarkawego i określa ar- Podług S. W. YouNGA (The Journ. of" the 
sen mianowaniem lub wagowo. Jeżeli w badanym amer. chem. Soc. 19, 809) można określić dvść do
stopio znajdował się antymon i cyna, to pozostają kładnie sole cynawe w roztworze kwaśnym roz-
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tworem jodu. Taki roztwór cyny musi być świe
żo przygotowany i zabezpieczony przed wpływami 
utleniającymi a jodek potasu, użyty do przygoto
wania roztworu jodu, nie może zawierać ani śla
d-u jodanu potasu. Ponieważ ustanowienie miana 
roztworu jodu zapomocą tiosiarczanu jest w roz
tworze kwaśnym rzeczą niemożebną, przeto YOUNG 

zaleca użyć rozcieńczonego roztworu chlorku cy
nawego, którego miano ustanowiono dwuchromia
nem potasu o znanej zawartości a nadmiar tegoż 
dwuchromianu określono roztworem jodu. 

F. lBBOTSON i H. BREARLEY (Chem. News 84, 
167) wykonują redukcyę chlorku cyny zapomocą 
antymonu metalicznego w ton sposób, że roztwór 
chlorku cyny, zawierający 1/ 6 części objętości stę
żonego kwasu solnego, ogrzewają do wrzenia z nad
miarem antymonu sproszkowanego. Kolbę reduk
cyjną zatyka się przytem korkiem z otworem, w 
którym tkwi rurka zgięta, zanurzona w wodzie. 
Zredukowany roztwór ochładza się bez dostępu 
powietrza, zanurzając zewnętrzną rurkę w roztwór 
dwu"''ęglanu sodu w wodzie przegotowanej. Po 
dodaniu roztworu krochmalu miaruje się natych
miast 1/10 normalnym roztworem jodu. Oprócz 
miedzi i arsenu w mianowaniu nie przeszkadzają 
żadne inne metale. Jeżeli obecna jest miedź, to 
wyniki pomimo to mogą być dokładne, o ile roz
twór zawiera 1/3 cz. objętości kwasu solnego c. w. 
1,16 a roztwór jodu wpuszcza się szybko krop
lami do płynu, ustawicznie mieszanego. Jeżeli są 
o bocne duże ilości arsenu, to musi on być wyda
lony siarkowodorem w roziworzo stężonego kwasu 
solnego. Przesącz rozcieńcza się aż do chwili, gdy 
zaczyna opadać cyna, wygotowywuje siarkowodór 
lub utlenia niewielką ilością chloranu potasu, po
czem wykonywa się określenie cyny w sposób, opi
sany powyżej. Autorzy zalecają tę metodę szcze
gólniej w analizie metali białych. 

TH. BRowx (The Journ of the amer. Chem Soc. 
21, 780) donosi o badaniach, jakie wykonał, okreś
lając antymon w rudach meksykańskich. Rudy 
rozpuszczalne jak n. P- „Stybnit" gotował autor ze 
stężonym kwasem solnym i po dodaniu 2 gr kwa
su winowego rozkładał dodatkiem kilku kropli 
stężonego kwasu azotowego. Rudy nierozpuszczal
ne jak n. p. „Cerwantyt" rozkładał przez topienie 
z 8- 10-cio krotną ilością mieszaniny równych czę-
8ci siarki i węglanu sodu, podczas gdy rudy tyl
ko częściowo rozpuszczalne obrabiał naprzód kwa
sem solnym a nierozpuszczalną resztę stapiał z so
dą i siarką. Określanie antymonu wykonywał .me
todami zwy kle mi. 

Określanie arsenu i antymonu w 
rn ie dz i i materyalach, zawierających miedź, wy
konywał A. GrnB (The Journ. of the Soc. of Chem. 
Ind. 20, 184) przez destylacyę roztworu w kwasie 
solnym. Destyluje się naprzód arsen w sposób 
znany a następnie destyluje się antymon, miano-

wicie podwyższając t~mpe_raturę wrzenia cieczy. 
W tym celu dodaj e się nueszaniny równych czt~
ści objętościowych nasyconego chlorku cynku i 
kwasu solnego, który w l litrze zawiera 100 .<Jr 
miedzi, jako chlorku. Destylacyę wykonywa się 
w zwykłej destylacyjnej kolbie okrągłej z rurk!l, 
odprowadzającą pary, przylutowaną z boku i po
łączoną z odbieralnikiem. Ten ostatni zawiera nie
co wody i musi być chłodzony. Kolba zatkana 
jest korkiem z dwoma otworami, z których w je
dnym tkwi termometr, sięgający prawie do dna 
kolby, w drugim zaś okrągły lejek z kwasem. Le
jek wyciągnięty jest w ostry koniec i tak zgięty, 
że na termometr nie pada wcale wpuszczany pn.ez· 
lejek kwas solny. Badany matcryał rozpuszcza się 
w kwasie azotowym lub wodzie królewskiej, i roz
cieńczony do 250 cm 3 płyn ogrzewa się prawie <lo 
wrzenia. Jeżeli jest mało żelaza, to dodaje się 1 cms 
nasyconego roztworu chlorku żelaza i dodaje tyle~ 
twardego węglanu sodu, aż utworzy się mała lecz 
nie znikająca ilość osadu. Osad, zawierający wszy
stek arsen i antymon, odsącza się i w celu wyda
lenia azotanów wymywa wodą gorącą. Osad ten 
przenosi się do kolby destylacyjnej wraz z 50 r·m 3 

chlorku cynku i około 0,25 gr czystej elektrolitycz
nie osadzonej miedzi, która służyć ma do reduk
cyi kwasu arsenowego i antymonowego. Jeżeli do 
zbadania dana jest miedź metaliczna, to zamiast 
elektrolitycznie osadzonej miedzi dodaje się zwa
żoną, ilość analizowanej próby. Kolbę ogrzewa się 
na siatce drucianej i płyn utrzymuje się w slanie 
umiarkowanego wrzenia, dopóki termometr nie 
zacznie pokazywać 115°0. Gdy to nastt1pi, zinic
nia się odbieralnik, ogrzewa kolbę bez siatki na 
dość silnym płomieniu do temperatury 150- 1 G0°C 
i wpuszcza z lejka ostrożnie 10 cm3 kwasu solne
go tak, żeby wytwarzał się ciągły strumie11 chloro
wodoru, potem ogrzewa się dalej, dopóki w kolbie 
nie zniknie para, przyczem temperatura dochodzi 
do 200°0. Oba destylaty, t. j., Jeden, zawierający 
arsen, i drugi, zawierający antymon, ten ostatni, po 
dodaniu nieco kwasu winowego, zobojętnia się 
amoniakiem, potem zakwasza się znowu kwasern 
solnym i dodaje 2 gr dwuwęglanu sodu. H.oztwo
ry, po dodaniu następnie krochmalu, mianuje si1} 
roztworem jodu, zawierającym w litrze 0,85 gr jo
du i 2 gr jodku potasu. Autor podaje bardzo do
bre wvniki analiz. W badaniach miedzi metalicz
nej lub innego materyalu, który w kwaśnym roz.
tworze chlorku miedzi w kwasie solnym jest roz
puszczalny, można tę metodę uprościć, jeżeli arsen 
i antymon są w takich ilościach, że 1 gl" materya
łu wystarcza. Dokładnie sproszkowaną substan
cyę rozpuszcza się wprost w kolbie destylacyjnej 
z równoczesną destylacyą w podany powyżej spo
sób, jak wykonywa się określanie arsenu w mie
dzi przez destylowanie z rozczynem chlorku żelaza 
i chlorku potasu w kwasie solnym. 
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Podobną metodl( do określeń arsenu i anty
monu opracowali L. B. SKJ);~ER i R. H. HAwJ,F.Y 
( Eng. and Min. .Journ. 7-ł, 148). ltozkladają oni 
w.nlzielone siarczki obu metali zapomocą rozczy
nu chlorku miedzi w kwasie solnym i de:,;tylują 
trójchlorek ar::::enu. vY celu przygotowania roztwo
ru chlorku miedzi miesza się roztwór 800 ,qr. kry
!>talicznego cl1 lorku miedzi w 1 litrze kwasu solnego 
e. w. l ,2 z 1 litrem dilorku cynku, przyrządzone
go przez rozpuszczenie 1 funta angielskiego cy11ku 
w mieszaninie 500 cm3 wody i 1 250 cm3 kwasu sol
nC'go i odparowanie aż do punktu wrzenia t 8o°C. 
Stosując tę metodę ogrzewa się 1 gr danego ma
teryalu z LO cm 3 zgęszczonego kwasu azotowego i 
paruje z 10 t·111 3 stężonego kwasu siarkowego aż 
do pojawienia się gęstych dymów tego ostatniego. 
Po ochłodzeniu dodaje się -!O cm 3 wody i lO rms 
kwasu solnego, jeżeli zaś jest obecny i anlymon, 
to dodaje się również kwasu winowego i gotuje do 
znpełnego rozpuszczenia. Xierozpuszczalnc\ resztę 
należy odsączyć, wymyć wodą gorącą. i do prze
::::ączu dodać rnicszani11y l cz. podsiarczynu amonu 
i 2 ez. stężonego an,< ':iaku, poczem ogrzewać, aż 
roztw6r stanie się bezbarwny. 

\V obecno8ci zlota, selenu lub tcllurn roz
twór ten nabiera ciemnej barwy. Wówczas gotu
je się kilka minut, aż do znikni<~cia woni kwasu 
:;iarkawego i osadza siarkowodorem. Wymyty osad 
siarczków przenosi się wraz z sączkiem do kolby 
destylac:yjnoj, zmywa małą ilością kwasu solnego, 
dodaje 50 <·111~ roztworu chlorku miedzi i d.estylnje, 
włożywszy termometr przez. ogrzewanie do l t 5°C. 
Pot<•m dodaje się jeszcze l0 - 25 1·m3 kwasu solne
go i destyluje jeszcze raz. Destylaty zobojt;tnia 
się amoniakiem, potem znov.'U Rłabo zakwasza i 
po oddaniu dwuwęglanu sodu oraz krochmalu 
mianuje rozczynem jodu, którego I 1·ml odpowia
da 0,005 .<Jr arsenu (-i.o gr KI+ 11 gr I w I litrze 
\\~ody). W celu określenia antymonu wprowadza 
się do pozostałego w kolbie roztworu chlorowodór 
i destyluje. Destylat zaprawia się małą ilością, 
kwasu ·winowego, zoboj~tnia amoniakiem, osadza 
siarkowodorem i określa antymon, jako trójsiar
ezE'k w tyglu GoocHA, ogrzewając do 20J°C. 

l. A. Mcr..r;1m (13ull. de lo So('. chim. de fJ<t
ri:i 25, 1 00.f) stosuje w analizie kasyter,vtn metod<; 
HAMPEGO, która każe redukować rudq w lódce 
porcelanowej w stru111ieniu suchego wodoru, cynę 
metaliczną rozpuścić w kvrnsie solnym a potom 
olueślić w spos<)b zwykły. Z doświadczeil .Jfur,r,~:RA 
widać-, że ruda musi być najmniej 3 godziny ogrzc;
wana do żaru czerwonego, żeby była zupelnic zre
dukowana. Jeżeli kasyteryt jest dostatecznie czy
sty i zawiera tylko domieszkę kwarcu, wówczas 
można ze zmniejszenia się ciężaru wyliczyć zawar
tość cyny, jednakże jeżeli kasyteryt zawiera do
mieszki innych minerał6w, które podczas redukcyi 
r6wnież. tracą na ciężarze, w takim razie należy 

wydalić je w sposób następujący. Doklatlnie spro
szkowaną rudę rozkłada się kilkakrotnie kolejno 
wodą królewską i wodą. gorącą, obojętnym rozczy
nem winianu amonu i w koi'1cu amoniakiem i wo
dą. Próby zasto~owania tej metody w analizie 
siarczku cyny nie dały wyników pom.vślnych: me
toda w tym razie zastosować się nic da. 

E. D. CAMPBELL i E. C. CHAMPION (Tlte .Journ. 
of'. the Am. Chem. Soc. 20, H87) zastosowali w 
analizie rud cynowych metoclq elektrolityczną. 
Roztwór sulfosoli, otrzymany przez dwu krotne 
rozłożenie l ,qr rudy wątrobą siarczaną, zaprawio
no kwasem solnym do słabo kwaśnej rcakcyi i wy
gotowano siarkowodór. Po dotlaniu 10 cms kwasu 
solnego c. w. l ,2 dodano nadtlenku sodu do wykla
rowania cieczy, ogrzano znowu do w1·zonia i odsą
czono siarkę. Przesącz zaprawiono amoniakiem 
aż do utworzenia się trwalego osadu, zaprawiono 
50 t·m3 10°0-wego roztworu kwaśnego szcza·wianu 
amonu i osadzono 7 tego płynu cyrn~ prądem o si
le ~D100>0, 1 am p. i napi<:cin -ł vol t„ pozostawia
jąc przez noc. 

I. S. C. WEr,r,s(En,ą. wui .iJJin. Jonrn. 77, 957) 
rozkJada kamień cynowy przez redukcyę wodorem 
„in statu nascendi~ ~iekt6ro rudy redukują się 
już, jeżeli je w stanie bardzo delikatHego proszku 
wsypiemy do rozcieńczonego kwasu solnego z 
cynkiem. Do redukcyi innych rud naloży dorzu
cać jeszcze kawaJck blaszki platynowej i wzmac
niać proces przez podgrzewanie. Zastosowanie 
silniejszych kwasów jest o tyle lepsze, że nie po
trzeba ogrzewać. Przez mieszanie ułatwiamy ze
tknięcie się rudy z cynkiem. Po uko1iczonej reduk
cyi rozpuszcza się resztę cynku i eyny w kwasie 
solnym, odsączoną resztę obrabia się joszeze raz 
kwasem w ten sam sposób i określ a cynę jednym 
ze znanych i powszechnie w używaniu będących 
sposobów. ·wydzielona cyna może być także, po 
usunięciu cynku rozpuszczona w chlorku żelazowym 
i określona drogą miarową. 

H. ANGENOT (Z. f an,qew. Cli. 17, 1 274) roz
kłada kamień cynowy przez topienie z nadtlenkiem 
sodu. 0 ,625 ,qr rudy ogrz<•wa się z 7 ,ąr nadtlenku 
sodu w tyglu żelaznym do stopienia, lugnje się 
wodą i w kolbie miarowej rozcieńcza do 2;)0 cm3. 
Następnie odsącza się i osadza cynę jako kwas 
rnctacynowy w ten spm;ób, żo 200 cm3 przesączu 
zaprawia się kwasem ::iiarkowym (J : 2) do slabo
kwaśnej reakcyi i ogrzewa 5 lllinut do wrzenia. 
·wymyty osad po wyprażeniu waż.v się jako tlenek 
cyny, co odpowiada o,.) gr rudy. 

.Jeżeli do zbadania są dane ni ie sza n i ny 
r u <l c y n o wy c h i a n ty rn o u o w y c h, w takim· 
razie ostudzony stop i nadtlenkiem sodu oblewa 
się 150 cm3 wody. przelewa roztwór do kolby mia 
rowej 250 cm 3 i dodaje tyle alkoholu, że na dwie 
objętości wody jest l obj. alkoholu, następnie 
pozostawia się przez 1/ 2 godziny do ochłodzenia i 
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w prz('sączonym roztworze określa się cynę w spo
sób, opisany powyżej. Pozostałą na sączku resz
tę, która oprócz tlenków żelaza i innych metali 
zawiera calą ilość antymonu, jako piroantymonian 
sodu, wymywa się rozcieńrzonym alkoholem izmy· 
v.·a do kolby rozczynem 5 ,qr kwasu winowego w 
100 cm3 wody i 10 gr kwasu solnego. X astępnic 
dodaje się do kolby sody krystalicznej do silni<' 
alkalicznej reakcyi i 30 cm 3 na chłodno nasycone
go siarczku sodu; po ochłodzeniu dopełnia <lo 
marki i w 200 cm 3 przesączu określa się antymon, 
wydzielając go kwasem siarkowym z roztworu Anl
foso]i, albo toż poddając roztwór tych soli elektro
lizie. W tym ostatnim wypadku można zaniechać 
wymywania pozostałości, otrzymanej po wyługowa
niu stopu, g<lyż cyna przez użycie prądu o o<l.po
wicdniej sile (~D100=0,5 amp) nie osadza się. Je
żeli ogrzewamy do no°C, wówczas można użyć sil
niejszego prądu. Jeżeli analizowana substancya za
wiera arsen, to po osadzeniu roztworu zasadowego 
kwasem siarkowym może obok kwasu mctacyno
wego opaM: takż<' arsenin cyny. Wtedy ·wystar
cza stopić osad z sodą bezwodną, wprowadzać 
dwutlenek węgla, aż roztwór zacznie mącić się, 
gotować 1/ 2 godziny z chlorkiem amonu i pozosta
wić 24 godzin w spokoju. Osadzony w ten spo
sób kwas metacynowy nie zawiera wcale arsenu. 
Jeżeli są obecne tylko antymon i arsen, to ten 
ostatni możo być w roztworze alkalicznym określo
ny po zakwaszeniu kwasem solnym. 'l'en t>pot>ób 
da się użyć w analizie różnych stopów z dobrym 
wynikiem. N" alcży przytom zauważyć, że poclC'zas 
ługowania stopu nadtlonku sorlu wodą i alkoholem, 
część obecnego ołowiu przechodzi do roztwom i 
osadza się razem z cyną: dlatego też osad po wy
myciu musi być uwolniony od ołowiu przez goto
\' anie ze· zgi:szczonym kwasem azotowym, a na
stępnie może bye zważony jako tlenek cyny. 

W o g ó l n ej a n a 1 i z i e m e t al i b ia 1 y c h 
gotuje się podług F. lBBoTso::-;-A i H. BREA m,J<:YA 

l .<Jr dokładnie sproszkowanego stopu z 20 r·m 3 zgę
szczonego kwas u solnego, ogrzewając rużoj tempe
ratury wrzenia, dodaje się w końcu uieco c-hlora
nu potasu i ostudza szybko żółty roztwór. .Jeżeli 
wydzielaj<\ się dużo Hości chlorku olowiu, w takim 
razie należy je odsączyć i wymyć. .Plyn rozcioń
cza się 2 - 3 krotną ilością wody zależnio od ilości 
antymonu, dodajo :3 -! gr kw. winowego, zobojęt
nia wodzianem sodu i przezroczysty płyn wlewa do 
gorącego roztworu czystego wodzianu sodu. Do 
płynu ciepłego wprowadza się krótki czas siarko
wodór, osadzając w ten spos6b oł6w, miedź, bizmut, 
żelazo i t. d. Pod żadnym warunkiem nie należy 
plynu nasycać siarkowodorem. Siarczki odsącza 
się i wymywa rozcieiiczonym roztworem siarczku 
sodu. Przesącz zgęszcza się do 150 nn~ przez wy
parowanie, zaprawia kwasem solnym w nadmiarze 
i gotuje z dodatkiem małej ilości chloranu potasu. 

Po oc.;hłodzeniu rozcic!lcza sit: czysty płyn \\" kol
bie miarowej do 200 rni3 i w jednej C'zę·foi roztwo
ru okrośla si~ c~·nę metodą, opisa1H\ powyżej 
przez autorów. vY reszcie roztworu n'dnkuje siP. 
kwas antymonowy przez gotowanio z nadmiarem 
kwasu siarkawego i dodatkiem kilku kryształk<'iw 
jodku potasu, poczpm określa się aniylllon drogą 
jodometryczną. Obecny arsen okre>śla sil: równo· 
czc8nio; dlatego musi on być- al bo przedtem o-;a
clzony siarkowodorom z roztworu, zawierającego 
dużą ilość kwasu solnego, albo toż mnsi być okrn· 
8lony w oddzielnej próbie i odj(1ty od wyniku. 

W celu określenia arsenu uależy stop rozpu.~
C'.ić w kwasic solnym z dodatkiem malt>j ilości 
chloranu potasu. staraj<\<' si1~ ntrzymar możliwie 
nizką tomperaturę, zredukować roztw<h- kilkoma 
kroplami roztworu chlorku cynawego i osadzić- na 
chłodno siarkowoclorrm. Odi-qcwny siarct.<'k ar
senu wymywa się naprz<>d mi<'szaniną .) c•1.. kwa
su solnego i :Z cz. wody siarkowodorow<'j, polt>m 
czyste\ wodą, rozpuszcza się w siarczku sodn z 
dodatkiem chlorku amonu i zaprnwia przr>-qez 
kwai;em sol n.nn i malą ilo~cią wody bromowej. 
X astępnie redukuje siP. kwas arsenowy hczwotlni
kicm siarkawym i jodkiem potasu a pote m mia
nuje kwas arsenowy w sposób zwykły roztworem 
jod n. 

Wydzielone siarkowodorem siarczki ołowiu, 
miP<lzi, bizmutu i t. d. rozpuszcza si<; w kwasie 
azotowym, oddziela znanymi sposobami i okrc~la. 

X o w y s p o s ó b b a cl a n i a m o t a l i b i a-
1 y c h (8tahl 11 Ei~cn l9l0, Z212). W sprawozda
niach stacyi doświadczalnej dla badai't mat(•r.rnł6w 
w Berlinie (Stahl 11nd Bi~m. l910, :\2 li, slr :H!l :n1) 
znajduje sit~ opis nowego sposobu analizowania 
m c·tali białych. ~posób ten polega na spostrzeże
nin prof. HoTHE(T-0, że cyna, antymon i arsen jako 
też i stopy, za wierającc oprócz <'_yny i antymonu 
clużc ilości arsenu, można łatwo rozłoży( przez roz
puszezenie w bromie i czterol'hlorku węgla , przy
ezcm bromki, które p rzesz I.\· do roztworu, można 
łatwo przez przesączeniP Olklziełić- ocl bromków in
nych metali, nierozpuszczalnyc·h. Ponieważ jednak 
okazalo się, że rozmaite' i l oś('i kwa<1u cynowe
go, zawierającego antymon. pozostają w n i<~roz
puszczalnych bromkach metali, wzeto H,01'1-m za
stąpił z dobrym skutkiem czterochlorek Wt)gla 
chloroformem, ktc>ry w stosunku do bromk6w za
chowuje się podobnie. 

t .<Jr wiórków m etalu białego umieszcza sit} 
w kolbce objętości 100 rm3

, zaopatrzonej w długą 
rurkę, oblewa się 20 nn3 chloroformu i , ochladza
jąc dość silnie kolbkę, wpuszcza się do niej około 
:> rm3 bromu, poczem wskutek znacznego podw_vż· 
szenia temperatury w przeciągu kilku minut na
stępuje całkowity rozkład. Po 1/ 2 goclzinnem sta
niu w umiarkowanie cieplem miejscu i następnit> 
ochłodzeni.u sączy się przez azbest do przyrządu 

• 
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HoTHF.<TO, wymywa <;hlorofornwrn, wytrząsa w jcd-
11e111 z naezy1i z no t111 3 -l-%wcgo wod nego roztworu 
kwasn 8Z<;zawiowego i powtarza, po oddzieleniu 
dwóeh warHtw, ezyrn108ć ·wykł6cenia w ten sam s po
sób znowu z l>O <·m~ -1-00wcgo kwasu szezawiowcgo, 
przez co bromki ('yn~·, ant.vmonn i arsenu ilo:~cio
wo przC'ehodzą do warstwy wodnej . Oba roztwo
ry w kwasic szczawiow,,·n1 l ączy HiC: z sobą, przy
l'Z<\d wymywa wodą i zabrany brom w~·dala, wpro
waclzaj<~C do płynu kwas węglowy. Po przelaniu 
do kolbki mierniczej dOO r·m 3 dopełni a si(~ do mar
ki, antymon osadza siarko\Yodorcrn podczas wrze
nia a potem z przcs<wzu wydzi<'la sit: cyn~ rów
nież siarkowodorom albo też olektrolityczniP na 
elektrodzie platynowt>j drncianej , pokrytej miedzią. 
V\' tym celu przesąez po siarC'zkn antymonu paru
je się do objętośc i li'>O· r·m\ zoboj (~ tnia wodzianom 
potasu, dodaje jeszeze ;> 1·111 3 80°0wego \\·odzianu 
w nadrniarzo i elektrolizuje. Po sko(tczonej e lek
trolizie zakwasza si~ płyn oi:; trożnil' kwasem oC'lo
wym i o!'adza takim sposobem rci:;zty eyn,\' ;r, roz
tworn siarkowodorom na gon\C'O. Określanie in
nych m etali, jako ni.0rozpnszczalnc bromki pozo
r:-talyC'h, clokonnjo siQ sposobami znan~·111 i . Caly 
szer0g analiz, zal<\<;zonych w oryginaln0j prae~·, 
ś\\'iadcz,v o dużej użyteczności tej nwtod .'· w po
rc>wnanin z metodami poprzcdniemi. 

V\' stopach, kt<lr P zawierają ol<h\', an
tymon i e y n ę, wykonywa się określ anie podług 
ti. TkR)fA~xA (Jrr11kont01-rf't.~ rr n1wlN 1 no2 ,~ 12) "" 
spos6h następujący: O ,~> gr drobn~·ch ·wiórków stopu 
pokrywa si<~ w odpowiedniej zlewce wan;t"''<.\ kwasn 
i:;o lncgo, 2 :3 .<Jr kwasu winow0go i dodaje siE~ ta
k\ ilość bromu. jaka potrzebna jest do rozpoczęcia 
rozpuszcza11ia. Po ogrzanin clo i)O 00°C stop roz
pnszc:za s ię zupelni0, poczem ogrzewa s ię dalej w 
('elu wydalenia nadmiaru bromu, doda:j0 kilka kro
}Jli kwasów solnego i azotowego, przez co po doda
niu 10 krotnej i.lośe i a lkoholu, nasyconego eterem, 
opada ołów, jako chlorek. P1·z0sączony osad chlor
ku ołovviu wymywa się naprz<'id a lkoholom , zawic
raj<\cym kwas winowy, a pot0rn alkoholem czystym. 
sui:;zy w tyglu w 200°0 i war.y. ~[ożna go także 
zamieni<! na siarl'zan olowiu i określi<- jako taki. 
Roztwór otrzymany po wydzieleniu olowiu, roz
l'iei'icza s ię i gotuje, dopóki większa cz<~ść alkoho
lu nic wyparuj<'. \Vówczas zobojętnia si(~ amonia
kiem dodaje 10 I 5 .r;r podsiarczynu sodu i I nn3 

kwasu solnego, rozeim'icza do 700 800 rm3 i 
ogrzewa do wrzenia, przyczem rozpoezyna sit~ wy
dzielanie antymonu. Następnie dodaj o się stopnio
wo porcyami kwasu solnego, dopóki tylko wydzie
la r:-ię antymon. Jeżeli w przesączu jest jeszcze ni.c
eo antymonu, wówczas można bez namysłu wpro-

„ wadzić na eh wilę siarkowodór, gdyż cyna zaczyna 
opadać dopiero po dłuższym czasie i po nasyceniu 
roztworu do pewnego stopni.a tym gazem. Zmie
szany z siarką siarczek an tymonu zbiera się na 

wysuszonym w l oo°C i starowanym sączku i czi::~ć 
zważonego osadn zamienia się na trójsiarczek lnh 
trójtlenek. .Jeżeli w stopie jest miedź i bizmut, 
to osiadają one z antymonem i mogą być od niego 
oddzielone 7.apomoen, amoniaku. 

\V przosączn od siarczku antymonu po za
kwaszeniu osadza sit~ na chJodno cvne i arsen 
siarcz0k arscnn prz(1z gotowanie z k\.va~nym 8iar~ 

· czanem potasu .rozpuszcza się, siarezek zaś cyn~' 
·wymyty wod::1 starkowodorową z dodatkiem octanu' 
amonu, okre~Ja sic~ jako tlenek. 

Dr N" A~ (Jfonitcnr w·rntif'iquf', 19, H2) pokea 
'" analizach nwtali bial,\'Ch następujący sposób wy
konywania okroślc1't: 1 ,f/i' stopu rozpuszcza si('. 'w 
+~ (:1113 kwa~u azotowego -1-0°Be. ogrzewaj<\C w k\· 
pwlt. wodne] , przelewa w porc·elanową parownicę i 
paru.te tlo suchoilci, vozostałośe zwi lża się kilku 
kroplami kwasu azotowego i oblewa wodą gorąci\. 
Xi.crozpnszczalną rcsztt: si\czy się, wymywa na
prz6cl pricz d0kantacyi: a potem clokladnie na s<IC'r.
kn. 1'a pozo„taloś(: zawiera cyn~ i antymon jako 
ter. z\\·i<\zanc z niem i 2 ~00 ołowiu i miedzi. · P<J 
przehieiu si\czka z111.nva si(: osad najwyżej l.)O r·111~ 
wody do zlewki , dodaje 7 gr kwasu szczawiowego 
i 7 yr szczawianu amonu, gotuje około 3/ 4 godzi
ny i rozcic11l'za do 2:>0 f·m 3. Xie zwracając uwa
gi na zm<\COnie, pochodu\ce od ołowin, traktuje si(1 
cioez, ogrzaną w k<n>ieli wodnej do 90 9.;,oc, 2 -:3 
godzin>· siarkowodor om , wskutek ezego opadają 
antymon. ol6w i miedź jako siarczki, kt6ro oclsą
eza sit: i .wyrny\\'a wodą przegotowarn~. Przesącz 
paruje się w celu wyda lenia siarkowodoru , zapra
w ia jeszcze raz n 1 O gr kwasu szczawiowego i 
rozci.e11.czony do 1.)0 f'ln 3 roztwór elektrolizuje w 
<i:'> 7o°C 3,5 4: Yoit. i 0,5 o, 7 amp na l d 1112. 

Osad cyny wymy\.va się naprzód wodą, potem al
kohol0m , suszy w 1 oo°C i waży. Osad siarczków 
zmywa się z sączka, antymon rozpuszcza się przez 
gotowanie z wodzianem potasu (2 gl' KHO w t .) cm3 
H 20), S<\CZ,Y p rzez ten sam sączek i wymywa 
dokładnie. „ ieco odparowany przesącz zaprawia 
sir, 50 r·m3 nasyconego roztworu siarczku sodu i 
osadza antymon w i')O !i0°C silą prądu I am p. i 
napięciem I ,i'> 2.-1- vo lt na 1 dm2. Przesącz, zawie
rający antymon. inożna równil'ż zakwasić ;)O no c111~ 
zgęszczonego kwasu solnego, utlenić l gr ch lo
ranu potasu i ntworzony w ten spos6b pięcioehlo
rok antymonu po ·wygotowaniu cMoru okrcśli<
jodometr.vcznie. 

Sączek, zaw ioraj<\ey siarczek olowin i miedzi, 
::;pala si ę, rozpuszcza w kwasic azotowym i roz
tw6r ten wraz z p ierwszym przesączem wyparowy
wnje się z kwasem siarkowym w celu wydzielenia 
ołowiu. W przesączu po siarczanie ołowiu okreś
la się miedź elektrolitycznie po dodaniu kwasu 
azotowego. ::\fotoda ta da się użyć również w ana
lizach bronzu a obecny cynk może być określ ony 
po wydzieleniu miedzi. • 
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.\. (~. L.Evy (1'//r .lllal!JNl BO, :rn I) stosuje do 
okreHlc11 cyny w stopaeh jej z miedzią s:r.ybką me
lodt;, która zasadza Hit: na t('lll, że stop w strumie
niu chloru, przesyconego chlorowodorem, l'Ozkłada 
sie z rówuoczcsnem ulotnieniC'm <'YllY. Ten rozkład 
w)-kon~·wa siP. w malei'\kicj kolbec tl<'slylal'yjnej z 
rnrki\ z boku. prz~·topiOll<\ i złączOllC\ z dwoma 
odbieralnikami ,. OLHARJ>A. Chlor wprowadza się 
przez rurkę, kt0ra sit~ga do środka kolby a prze
chodzeniu kropel cieczy zapobiega tampon :r. wcl-
11.v szklanej, włożony w o(,w6r boczny, z którego 
w)·chodzi rurka, odprnwadzaj<\Ca gazy. Do kolbki 
·wsypuje się o,,) yr drobno sproszkowanc•go stopu 
i pl'zepro·wadza dokładnie osuszony i nasycony 
chlorowodorem gaz chloru. \Y C'cln w.nloi;tania 
ostatni<'h śladl)w <'yny dodaje sit: do ochłodzonej 
kolbki 10 ('lns kwasu solnego, które nastc:pni<' ra
ze111 z chlorem destylują. \Y destylaC'ic o8adza się 
cyrn~ wraz z bardzo rn ałą ilości<\ arsenu siarkowo
dorc•m i określa w sposóh znany. 

I) o o k r e ś l c ft c y n ~- \I' b [ a c h a c h h i a
l y c· h używa G. Lr~m: (Z. f'. C'H.<JCll'- <'11<•111. 1895, 
s . ..J.:29) sposobu, polpgaj<1c·C'go na ost roż1wm ogrze
wani n i ulatnianiu <·yny w pn\dzie ~mclwgo chloru 
i chwytania chlorku eyny w odbieralniku z wodą 
a nastt~puie wydzieleniu c·yny z tq~o rozl'zynn osa
dzeniem azotanu amonu . 

[I. ~f.-1.STJ3AUM (Z. r a11,qew. Ghem. 1891. str. 380) 
poddaje skrawki bielonych blach dwnkrotnrnm dzia
łaniu io0~"rngo kwa!>n solnego w temp<'ratmz<' wrze
nia, wbojętnia roztwór prawie zupc>lnie amoniakiem 
i zaprawia ciemno-ż<lłtym siarczkiem amonu. \Y 
odniicr:r.onrj części przP:>C\C:Zu osadza c•ynt~, jako 
siarezek, kwasem octowym i okrdla, jako tl<'nek. 

H. lOB(lourn. of'the ,C...,'o<" of' di<' Ili. 111<1. ! i' , :32,)) ob
lC'wa w kolbie 200 nn3 obji:to~ci, około ,) ,<;r marmu
ru ze J OO (·m3 kwasu solnego c. w. 1,2 i po .)-ciu mi
nuta<'h wrzuca pokrajane na paski blachy lub łut cy
now,r. zatyka kolbi: wc>ntylem Bn;sEsA i ogrzewa, 
po i;zybkiem ochloclzcnin clopclnia do marki 200 r·m 
i .)O tm 3 roztworn mianuj<' jodem. \\" clrngc\ zlewkP. od
mil•rza się tę ilość jodu, jaka była znżyta do mianowa
uia, clodaje 50 nn3 roztworu cyny i mianuje roztwo
rem jodu do ko11ca. Drugie mianowanie jest ważne. 

H . .ANGE::OWT (X. r n11ge1t•. Ohr'lll. li' , ;>21) to
pi il ..J. _qr skrawków blachy białej z podwójne\ na 
wag(: ilo!Scią nadtlenku sodu w tyglu żcla:r.nym i 
postt;pujo dalej tak, jak przy określeniach cyny w 
nulach i stopach. ObC'cna mała ilo86 ołowiu , osa
dza siP. tu czę~C'iowo z kwasem metacynowym i 
może być przez ogrzewanie wymytego osadu z kwa
som azotow~-rn wydalc,na. 

W celu określ<'nia cyny w antymonie han<llo
wyrn rozpuszcza s ię podlug J. P. i H. S. P .\TTIN

soN6w (Jo urn. of' tlu Hot. of' them ind. li', 2 l-!) 
li .IJr sproszkowanej pr6by w 75 cm 3 kwasu siarko
wego c. w. l,83, ogrzewając nad palnikiem BuxsE
N ,\ , ochładza, przez co większa czę8ć antymonu 

wydziela się jako siarczan. t:liarczan sączy si(: pl'zy 
pomocy P?lllPY ssącej na sączek azbestowy, wylllywa 
kwaS('ltl siarkowym c. \\' . l ,8:3 i przesącz wraz z 
przemywają<>ym płynem rozci<'frcza i;il~ potrójną 
ilością wody. H.oztwór, w którym znajdnjl' sit: tyl
ko około 0,0:3 .c;r antymonu a natomiast wszy,;tkiP 
zanieczyszczenia antymonu z wyjątkiem ołowin . zo
bojętnia się prawie zupol11io amoniakiem i zaprawia 
siarczki<'m amonu. Po odsączeniu nierozpuszczal
nych siarczk6•1· osadza si(: l'ynę, antymon i arsen 
rozcim'lczonym kwasom siarkowym, rozpnszC'za na 
nowo w kwasie 80lnym z bromem i po na8y<·P11in 
roztworu kwasem szcza wiowrm osadza sił' a iii 1·

mon i ari;en i;iarkowodorcm.' \\' przesączu' osadŻa 
sit~ cynt: amoniakiem, siarczkiem amonu i kwasem 
octowym jako siarczek, który należy odS<\CZ,VC:: i 
określi<~ w postaci tlenku. 

Analiza cyny m<'laJicznej. K \ ' 1cT01tJ 

(Uh<'m Ztg., 29, J 79) w pracy s""''.i, twierd:r.i, że w l'zy-
5tych gatunkach cyny handlowej określa si(~ zazwy
czaj tylko zanieczyszezcnia, i. j. miedź, ołów, a11ty111on 
i żelazo; rzadko wśród tych rnniecz~·szc·zcil znaj
dujemy arsen i bizmut. Cynę określa flit: zaws:r.c 
objętośC'iowo w wytworze, zawierającym mniej niż 
9(i00 cyny, gdy zawarto-ić jej jest mniejsza aniżC'li !Ili'~· 

Jeżeli ilość cyn.1· w.niosi 09~ Hn, wówczas 1·07.

pnszcza si<: 20 gr metalu, j<'żPl i :r.a8 98°0 , to I o yr 
w 100 cin3 kwasu sol 11ego c. '"'· l,l2-1- w kolbiP 
stożkowl'j objętości 1 t, mirrniP ogrzcwają<" Do 
wystudzonej cieczy dollaje sii: małe ilości chloranu 
potasu dla latwiej szcgo l'ozpusz<'zenia nwtali ob
cych, ogrzewa dol<\<1, dopóki roztwór ż6łty nil' stra
ci barwy, w końcu wydala si1: chlor przez tlluższt' 
gotowanie, eo ma J.użl' znal'zcnie w p6inil'.iszcm 
okrcśl aiiiu ołowiu. Jednocześnie rozpuszcza si•: 
il() //I' kwasu willO\>YC'gO, uic zawierającego ołowin, 
w malej ilości wo<l)' c·irpl<'j, przesyca si!~ amonia
kiPm , dodaje ochłodzo11y roztwór do rozt worn (',Y
ny i zaprawia tak zmil'szan,\· plyIL arnouiakicrn aż 
do rC'akeyi zasadowej. Xastt~pnic osadza sit~ mi<>dź, 
oł<'iw. żelazo i bizmut, ostrożnil' dodaj<\(' lllOl·1wj 
wody siarkowodorowej w -1-0°(' i po opadni1;ein 
osadu hacla sit:, czy now~· llodatck kropli wody siar
kowodorowej 11jc <lajc dalej osadu. \Y przcsąC'zo
nym i wym~'tym wodą i:;iarkovYodorową osa<.lzin 
mog<\ b~·(o wymienione rnclalc, okre~lonc w rozmai
ty spoi:;()b. Jedna z metod, która pozwala okn,ślil~ 
ol6w, miedź, żelazo i bizmut w jednej próbie, jest 
nasll:puj<ica. \Vymyty osad siarezków ogrzC'wa si•: 
dluższ.r ezas w temperaturze umiarkowanej z roztwo
rem siarczku sodu, aby w_,·dalie całą iloś6 cyny, otl
sącza się, wymywa wo<lą, zawierającą siarczek sodu, 
i rozpuszcza w kwasie azotowym. Roztwór len paru
je się z kwasem siarkowym do p~jawienia dymów 
tego 08tatniego, opadły siarczan ołowiu sqczy, pra
ży i waży. W celu otrzymania <lokladnych wyni
k6w należy siarczan ołowiu rozpuścić w octanio 
amonu i jeszcze raz w)·dzielić kwasem siarkowym. 
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~, pr7.C"s:v·zn można po zapr~;\'ien!n am01~iakiom i I ku mio?ziawego. Ten. wsk~żnik n~usi by~ ~1żywa
Wl~glanom amono•vym osadz1c- lnznrnt L żelazo, ny dopiero po upływ10 kilku dm; powuuen on 
które oddziela 8iP, poc11ug. rn~ny?h rn~to~ , a.,.,, prze· I b.yć czysty jak wod.a i przec?owpY.any w ;rniejscn 
i,;ączu od logo osadu znaJ<lnJe su~ m 1edz i może ciemnom. Dobrze Jest <lodac do mego kilka ka
l>yć okrc•ślo11a. wałeczków miedzi metalicznej. Dla przygotowania 

\\' celu określenia antymonu rozpnszeza !:>ię roztworn żelaza rozpuszcza r,;ię 27 5 gr snblimowa
jak wyżej LO .r;r cyny w kwasie solnym, utlenia nego lub krystali7.owan0go chlorku żclazo<,vego w 
c·hloranom potasn rozczyn, wygotowywujo się ce- 250 rm3 zgęszczonego kwas11 solnego i 9 7;)0 c1113 

Jem oclp<;dzenia cliloru i mocno rozciml.cza. Do wod>'- Rozczyn ten musi być tak zmianowany, 
tak przygotowanego plynu dodaje si<; kilka blysz- żeby J r·m3 odpowiadał 0 ,01 gr cyny. 
l'zących gwoździ i szczyptę na koi'icu noża zredu- vV wykonaniu metody rozpuszcza się .) //I" 
kowanego żelaza (ferrum reductum) i, zakorko- cy11y przy pomocy chloranu potasu '.V .)00 rm3 
wawszy kolbę rurką z wentylom BrKSKKA, ogrze- kwasu solnego i 50 cm3 tego roztworu ogrzewa się 
wa sit-: 3 4 godziny d o temperatury umiarkowanej. w kolbie zamkni~tcj wentylem BuKSENA z malą, 
Po ozit:bioniu bez dosh~pn powietrza przelewa się ilo~cią zredukowanego żelaza w przeciągu 20 mi
plyn przez sączek, na który nasypano nieco zrcdu- nut w kąpieli wodn(lj. Po skoiiczonej ro<luk
kowa11ego żC'laza , wy!nywa dobrze gwoździe i wy- I cyi, po której jednak zawsze część żelaza mu
mywa osadzony metal wod<\, zakwaszon<\ kwasem si po7.osta<: nierozpuszczona, o<•hładza się, sączy 
solnym, dopóki kilka kropli wody daje z ehlorkiem przez sączrk azhestowy, na który nasypano kilka 
rt(:ciawym jodynie slabo opalizująeo zmqC"oui0. setnych grama żelaza zreduko•rnnego, i wymywa 
Osad zmywa sit: z powrotem do kolh,,·, obsypuje v\•odą, zakwaszoną kwasem solnym. Przesącz po 
S<\czek małą ilości<\ chloranu potasu, ro7.pu!:>zcza dodaniu I OO r·m 3 zg<~szczonego kwasu solnego, I O 
1·e1;ztti osadu na S<\<'zkn w gon\cym k\..-asi<' solnym hopli wska:Łnika i l cm3 l'Oztwom krochmalu 
i w końcn eah~ ilość u!:>aclu rozpuszeza si1~ . Xa- mianuje się roztworem żelaza, dopóki jedna krop
stępHic dodaje !:>iP. wodzianu sodu w kawalkach do la dodanego wskaźnika nic zabarwi roztworu na 
i:-ilnej reakcyi zasadowej, odsącza osad żel aza przez bl~kitno. Rozpoznaje się blizki koniec reakc:yi po 
sączek azbestowy i 11rze!:><\CZ gotuje z 50 r·m3 na- tworzeniu si<~ obloczków blękitnych przy zmiesza
!:>yconcgo siarczku sodu. I'oni(•waż osad żelaza za- nin p_łynu i po dodaniu wskaźnika. 
Giera często antymon, przeto należy roztwór w Redukowanie chlorku cyDy zapomocą glinu 
kwasic solnym po wy<laloniu chlorn zobojętnić pra- I metalicznego zasluguje na polecenie tom więcej, 
wio zupolnio amoniakiem, w·prowadzić siarkowo- że przytcm obchodzi si1~ bez sączenia, którl' za
d6r, siarczek antymonu rozpuście w siarczkn sodu wsze powoduje blęd~-. Po tej redukcyi odmierza 
i roztw6r ton opracowa(:, jak podano powyżej. Po się jak wyżej 50 t11i 3 roztworu, wprowadza do 
o<lsr\Czeniu siarczku miedzi, zaprawia si ę roztw6r kolby redukcyjnej zapotnocą rurki, tkwiącej w 
małą ilością, cyanku potasu i elektrolizuje na ciep- korku, strumieii bezwodnika węglowego, a potom 
lo naprzód słabym -prądem (0,2 arnp) a po krót- wrzuca się <lo kolby glinu ziarnowanego. Gdy ca
kim czasie powiększa siłę prądu do L amp. \V>·- la iloś( g linu rozpuściła się, w6wczas dodaje !:>il~ 
dzi<'lonio antymonu trwa 11/ 2 godziny. około 50 cm 3 kwasu solnego, ogrzewa, dopóki ca-

' W celu określenia arsenu rozpuszcza si<~ 1 O gr la ilość cyny nic rozpuści się, ochładza w stru-
cyny w podany powyżej sposób w kwasic solnym, mieniu bezwodnika węglowego i mianuje. Roz
utlonia ochłodzony roztwór chloranem potasu, do- twór żelaza mnsi być w tycl1 samych warunkach 
daje stężonego kwasu solnego, dopóki kolba nie co do re<lukcyi mianowany podług cbomicznio 
napclni się do 3/4 o"bjt:trnki, osadza arsen jako czystej C'yny albo też cyny o znanej zawartości 
pięl'io!:>iarC"zek i \Yaży go jako pyroarsc11ian mag- Sn, której 10 gr rozpuszcza się do l litra i 50 cm3 

nowv. tego roztworu w taki Ram r,;posób, jak badam\ cy-
" W cynach, zawicrający(·h nmi0j niż HG%Sn, 11(~ żelazom lub gline1u redukuj<' 8i~ i mianuje. 

określa !:>ię cynę zazwyczaj objf}tościowo. Używa- lJżytecznofć tej metody okrn~lania c.n1y omawia 
na w tym razie metoda polega na utlenieniu TH. Go r,nscmlllYJ' (Chon. Ztg. 29, 27H), w którego 
<:hlorku cynawego zapomocą stężonego roztworu laboratoryum metoda ta już od dawna jest w nży
ehlorku żelaza. Koniec mianowania wskazuje kro· ciu. Wprawdzie metoda nie b yla nigdzie oglo
ehrnal, użyty jako wskaźnik, który przyrządza się szona, jednakże z laboratoryum Gor.1DSCHMTDA ro
przez rozpuszC'zenie t O .r;r jodku potaw w 1 O rm3 ze szla si ę w różne strony. 
wo<ly i wlanie tego roztworu do .10 gr kwasu. jo- I Hrn1·yh· lVdowis.zew.~ki. 
dowodowego o c. w. 1 ,5 , zaprawionego a,'3 fjl" ]Od- I 
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Przemysł górniezo„hutniezy w Galieyi w r. 1911. 
(Podług rocznika statystycznego ::\linislorstwa Jfohcit Publicznych na rok 1911 ). 

Okt't\g gómiczy 

Nafta (olej skalny) 

J asielski. . 
Drohobycki 

s tanislawowski 

.Łącznie w r. 1911 

1910 

I więcej 
zatem w r. 1911 .. 

mnie i 

Wosk ziemny 
Drohobycki . . . . . 
Stanisławowski. . • . 

Łącznie w roku 1911 . 

1910 . 

I wię.ce.j .Zatem w r. 1911 
mmeJ 

Nafta wosk ziemny. 
p r z (' d s i <: b i o r s t w a 

--- - ~ 

Na nadan~·ch minrach N"a polach naftowych Oprócz t~·ch Razom - -- ----górniczych f,it·zba Li<'Y.ba L iczba -- ------- ·- I wydzier*awion<' 

- I C'ZVI\· 

Liczba l'owicrzchnia we włas- f · ... ~~ I 1.a udzia„ 
--Tczyn-

PowierzC'lrnia czyn- za 
ogólna w lwkrarnch nym za- f ~."3-i ł t'rn w w hektarnch nych 

rządzie 
czyn- ogólna 11 ~~ch 

ogób1a nych szem i:t ~4 ~ zv~knch 
:s ~-:. „ 

9 8 

1

--6- __ 2_, ____ 17_1_
1

_1 -•--9- r- ;--72-

6 2 i71,1 79 J 59 

l--·-·-;;-1--;; 
- I 

I 

108,0 I I I I I I I 
4 2 36 18 5 189,45 8 4 49 16 117 51 
2 - 63,1 46 46 436,28 12 I 4 I 37 176 277 275 

- - - - 8 2 2 

Przoclsi<:b orstwa 

Na nadanych miarach N"a polRch naftowych Opróc•z tyrh RazPm 
górniczyc·h - ----- -- --Liczba T,irzba Lirzha ------ -- - - -Liczba I Powierzchnia. we wlasn,·m wy<lzi~rżo.wiono --- Po\~ierzclmia zarządzie -- - -

ogólna rzyn- w hc>ktararh za udzie.-- ogólna 
czyn-

ogólna 
czyn- w hektarach 11)'C'h . I ezyn-

za czyn-
Jem w?.)·-

nyc·h 
nych ogolna nych ~zeru skach 

I 
I I - 4,50 2 1 6,70 l I - 3 „ 2 

I 

- - - 4 3 8,24 2 I - - 6 4 -- -- --, --I - 4,50 6 4 1 4,94 3 2 - I 3 13 6 
I - 4,50 71 5 

16,66 
3 21 

- 3 14 7 - -- --- I - - - =I= -
I 

- - j -
- - - l I J ] ,72 - - 1 I 

Według tablic powyższych nie było w o krę
gu Krakowskim w roku bieżącym żadnych przed
siębiorstw czynnych. 

Przedsi ębiorstwa w tym oknign rozciągały się 
na :~8 g min w powiatach: [3rzoz6w, Gorlice, Ja
sło , Krosno, Nowy Sącz i i":ianok. 

W okręgu Drohobyckim było 2 przedsiębior
sl wa na nadanych miarach górniczych o powiorz
clmi crn, l Iw, 46 przedsiębiorstw 1ia polach nafto
wych, o powierzchni -l36,28 Iw , t. j. większej o 
1-U,O..J. ha, niż w roku poprzednim, i 229 przed
siębiorstw innych. 

W okręgu Jasielskim było w roku 1911-ym 8 
przedsiębiorstwa na nadanych miarach g6rniczych 
o powierzchni 103, 7 het, l przedsiębiorstwo na 
miarach dziennych o powierzchni 4,3 ha, dalej 31i 
przedsiębiorstw na polach naftowych o powierz
chni 5 189,45 ha i 77 przedsiębiorstw innych. Ogó
łem byJo w tym okręgu 117 przedsiębiorstw, z 
czego :>l przedsiębiorstw czynnych. Z :n przed
siębiorstw czynnych było 8 na gruntach wła~ci -
ciela, 4 za samym czynszem, 16 za udziatem, a 3 
za czynszem i udziałem wydzierżawione. 

Razem było 277 przedsiębiorstw, z czego 27.> 
przc<l.siębiorstw czynnych, t. j. o 1.) przedsiębiorstw 
więcej, niż w roku poprzednim. 

Z 229 innyrh przedsiębiorstw było 12 w za
rza,dzic własnym na gruntach w)aściciela, 4 za 
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czynsz<'m, :37 za czynszem i udzialem, 1 iii za Przeróbka ropy odbywała się przeważnie w 
udziałem wydzierżawione. Ualiryi; prócz tego wywożono ropt~ poza obn~h 

Przedsiębiorstwa w tym okręgu rozci<\gały kraju, a mianowicie: clo Dziedzic, Florisdorf, Ko
się na 22 gmin w powiatach: Dolina, Drohobycz, lina, Kralup, Ostrawy ::\Iorawski<'j , Schonebergu 
Lisko, Stary Sambor, Stryj i Turka. )lorawskicgo, Bogumina, Pardubic , Przywozu. 

W okrt~gu Stanisławowskim bylo 9 przcdsię- Tryestu , Budapesztu. Rieki, dalej do rafineryi na 
biorstw, t. j. o Ci przedsiębiorstw więcej , niż w ro- \Vęgrzech Górnych i do ~icmiec•. 
ku poprzednim na polach naftowych o powierz- ·wosk ziemny wydobywano w 2 okręgach: 
chni :rnn,4.J ha t. j. o 59,01 ha powierzchni więcej , Drohobyckim i Stanisławowskim. 
niż w rokn poprzednim, i J 8 przedsiębiorstw in- W okręgu Drohobyckim hyło l tylko przed-
nych. siębiorstwo na nadanych miarach górniczych o 

Razem bylo 27 przedsiębiorstw, t. j. o .) powierzchni 4,5 het, które jednak nie były czynne; 
przedsiębion•tw więcej , niż v; roku poprzednim, z dalej 2 przC>dsiębiorstwa na polach naftowych o 
czego 2-l czynn~·ch. t. j. 4 przedsiębiorstwa więcej , powi<'rzchni H, 7 ha, z czego 1 przedsiębiorstwo 
niż w roku poprzrdnim. było czynne, i -l inne przedsiębiorstwa, z czego l 

Z J n istn iejących przedsiębiorstw było 8 wo własnym zarządzie na gruncie właściciela; ra
przcdsięhiorstw czynnych, na gruntach gminnych, zem było 7 przedsięhior:;tw, z czego 2 czynne. 
ł za czynszem i udziałem zarazem. -l za udziałem \V okręgu Stanisławowskim nie było żadnego 
wydzic1:żawion<'. Ogółem bylo 19 przedsiębiorstw przedsiębiorstwa na nadanych miarach górniczych, 
·wytwórczych czynnych. natomiast b~·Jo -! przedsiębiorstwa na polach naf-

Przedsic:bion;twa rozciągały się na i gmin ·w towych o powierzchni 8,2-l Iw i 2 inne, razem li 
powiatach: Bohorodczany, N" adwórna, Pcczeniżyn. przedsiębiorstw. Z przcdsiębiorst w tych było -l 

Liczba zatrudnionych robotników, w~·tw6r- czynn<', a mianowicie: 3 na polach nafto·wych a l 
czości i wartości ropy w kopalniach nafty była we własnym zarządzie, n a gruncie wła~ciciela. 
następująca: Wsz.rstkio przedsiębiorstwa naftowe, które byJy 

W okręgn Jasielskim zatrudnionych bylo cz,n1nc, były zarazem wytwc5rczc:. 
l 0-!8 robotników, t. j. o 41 robotników więcej , Liczba zatrudnionych robolnik6w, ·wytwór
niż w rokn popt'7,Cdnim. Wytw6rczoś6 wynosila czości i wartości wydobytego wosku ziemnego by-
033 -!57 c. m., t. j. była o 19 i72 c. ni. mniejszą, 1y w r. J 91 l następuj;;i.,c0: 
niż w roku poprzednim. Wartość t ej \\'·' ·twórczo- W okręgu Drohobyckim bylo zaiętych w r. 
ści by1a 2 :~0-l 88i k. ,t. j. by1a o I i() 08:) k .. t. j. 19 ll -ym 81 O robotników. Wytwórczość wosku ziem
większa, niż w roku poprzednim. nego wyuosila 15 8()4 c. m .. t. j. byla o l 062 c. 111. 

RrNlnia eona była il k. i2 h., t. j. o :rn h. za mniejszą, niż w roku poprzednim, wartości 2207 792 k , 
1 c. m . więkl:lza , niż ·w roku poprzednim. t„ j. I :>2 8i7 k mniejszej, niż w roku poprzednim. 

W okręgu Drohobyckim zatrudnionych bylo flrcdnia rena wosku wynosiła J39 k J8 h. t. j. hy-
4 997 robotników, t. j. 70.) robotników wic~cej, la o 29 li za l e. m. tańszą, niż w roku poprzed
niż w roku poprzednim. Wytwórczoś6 ·wynosiła nim. 
l :3 89..J. 779 c. m., hyla zatem większą o 2 8:J4-!28 c. m. W okręgu Stanisławowokim zaji:tycb b»ło w 
O(ł wytwórczości \V roku poprzednim. Wartość- r. 1911-ym 3-lO robotników, t. j. o JG9 mniej, niż w 
jej wynosiła 4.2 <ii7 -l8-l: k., t. j. była o 18Hi 22i k. roku poprzednim. Wytwórczość wynosiła :J ,):39 e. 
większa , niż w. roku poprzednim, o średniej cenie m„ t. j. była 1 2-12 c. m. mniejszą, niż 'W roku p o
:3 k. 07 h ., t. J. o (i;~ h. większej za l c. m„ niż przrdn im, wartości -l:O!i H80 k. czyli 151i 220 k mnicj
w rokn poprzednim. szrj, niż w roku poprzednim. Rrodnio eona wosku 

W okręgn Stanisławowskim zajętych byJo og<>- wynos i.la 1 l-l k 91 Iz, t. j. by la o 2 k 82 h za 1 c. 
Iem 297 robot11ik6w. t. j. o 105 wi ęcej , niż w ro- m. niższą. 
ku poprzednim. Wytwórczość była '360 18:> c. m. , W okrP,gn Drohobyc kim odhywalo si ę, po
t. j. o i2 H:3 c. m. większa, niż w roku poprzcd- dobnie. jak w latach popricdnich , przetapianie wo
nim, wartości L 91i2 022 k., t. j. o 852 59 l k. wi1~- skn ziemnego na miejscu w Borysławiu, poczom 
kszej, .niż w roku poprzednim. Średnia cena ropy przesyłano go już, jako towar handlowy, do fa. 
wynostła ;) k. ()0 h., za c. m .. t. j. była o 1 k. Ui b. bryk ce razyny i parafin.v w kraju i za granicą. Z 
za c. m. więkl:lza, niż w roku poprzednim. wytwórczości roku 191 I i zapasów lat poprzednich 

Przf'ważną część powyższych ilości ropy od- wysiano 10 833 c. m. poza Galicyę do ::Siemiec, 
dano Związkowi Krajowemu wytwórców ropy tu- Rosyi, Francyi i Ameryki a .) 031 c. m. przero
dzicż Towarzystwu akcyjnemu dla przemysłu naf- biono w kraju. 
towego „Petrolra" wreszcie innym handlarzom ro- 'vV okręgu Stanisławowskim przetapiano wosk, 
py. Z ropy, oddawanej wprost do rafineryi, wię- wydobyty na miejscu, z czego i z zapas6w lat po
ksza cz~ść przypadła w udziale rafineryom gali- przednich wysłano 2 527 c. m . do ~icmiec a 1 Oli'l 
cyjskim. · · I c. 111. wysłano do fabryk krajo„rych. 
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18-l PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 19 1-:1-

Liczba zatrudnionvch robotnik6w, wytwórczość 
r. 1 9 I I była nastf(1mjąca: 

wartość ropy w kopalniach nafty w 

Oknlg gbrnif'zy 

asielski 

rohobycki 

tanisławowski 

J 

o 
s 
Ł ącznie w roku 1911 

. " " 
1910 

atcm w roku 1911 
I więcej 

I mniej 
z 

Robotni<>~' (wraz z dozorcami) -,-
~I~żcr,yzni Kohirty :'>!Jodr.iE'x Razem 

l 
I I 

I 041 3 4 1048 

4997 - - 4997 

6:1 

- - 297 
--1 

3 4 6342 

S489j 4 6 5499 --8461 - - 1 843 
- 1 2, -· 

W,\'twór<'zoś(- W C<'lllll8rArh meti·~·rzll~'Ch 
lcena ;red 

- W artoś(, ni a za L 

wytwór- ctr. metr. 
;\'a nada.- c· io~C'i w w mi(ljsr 
nvc h mia- Xa połaci! Xu innych I 1·a"1t gór- ndtowych terenach 

Razi-m I koronad1 
wy~wór-

nic·z~'<~h ('ł".OŚ('i 

u 

11496 301 S)86 3r9975 633 457 2 354 887 3 k 72/ 
- 759 691 13 135 o88 138g4 779 42677 484 3" 07' 
--- 7066

1 

3-13 n9 350185 I 9')2022 5 ., 60. 

l 068 743113 7g8 182 14 878 421 --
II 49') 46994 393 3 k 16/ 

H423 r 2;5382164r3373 17 660 r78 44 o68490 2 ., 49) --
73 - 1 - - 2 925 903 - 6? 
- 166639 26r5 191 2781757 -

Liczba zatrudnionwh robotnik6w, wytwórczość 
byla w r. 1911 następująca: · 

wartość- ,,._,,dobytego woskn ziemnego 

I Robotnicy (wra1. z dozorcami) Wyt wórc·Y.ośi- w rentnnrarh 111Nrycztiyrh 

Ok1·11g gómk1.y 

rohobycki . o 
s 
Ł 

tanisławowski . 

ącznie w roku 19ll 

" . . 1910 

z at em w roku 1911 f więcej 
l mniej 

- -
I 

:Mq:'.c7.y7.ni Kobiet~· . )flod1.ie:< 
I 

j 
' 

763 41 43 

-~I -, --
43

1 
T 103 4. 

-1~~! -~ ' 
36 

7 

- I 170 ---

--- - - - -

Na polac·h Xa innrc-h 
Razem Razem 

naftowych terenach 

8IO Il 030 
I 4834 15864 

340 2868 671 3539 - 1- 19403 1150 13898 5505 

l 313 i5o67 6640 21707 - -- - - -
163 IJ69 I 135 2 304 

Hoz('h6d wosku ziemnego w roku 191 l prr.odstawia się jak następu3e: 

Drohobycki 

Stanisławowski 

Razem 

Przerobiono 
w gra.nicach 

1Hł1lstwa. 
A11~tryac

k1(1go 

6099 

Wywieziono 
zn grani<'<l (do Pozostało na 
::-\i('micr, Ro- kopalnia<'h 
~si, Fr. ancyi i 

.-\ IDOl',\'ki) 

I 
10833 l 

1- 2 527 J-13 360 
I 

Ci-na prze-

Wart oś(· ci<:tna za L 

c-ti-. metr. 
w koro- na 1niC'jSC'u 

nach w~1wór~ 

lZO;_Ci 

2207 792 139k x8h 

4o668o n4 ,, 91 ., 

~6J4 472 I34k 75/i 
292356g 134 11 68,, 

- 7/i 
309097 -

Liczba zatru dnionych robotnik6w, ilość 
byla następująca : 

wartość wydobytych matoryalów bitumicznych 
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Liczba zatru- I Wvtwórc·1.o~l' Przypada na l robotnika --
"\Yartoś~ 

d n iOll,V<'h robot- r • .Kazwa m!'tcr,\'llłu hitumirzncgo wytwórczość warłoś c'· 

ników _ -- -
centr. mMr. koron~· <'<'ntr. metr. korrmy -

Ropa . . 6342 I 
Wosk ziemny • r 1 :;o -Razem w r. 1911 . 7492 

W roku 1910 . 6812 
W roku 1911 w po- } więcej 680 I równaniu do r. 1910 mniej -

Procentowe zwiększenie (+) lub 
zmniejszenie (-) . + 9,g8°o 

Do wydobycia ropy i wosku ziemnego w ca
łej (falicyi zużyte zosta ły w r. 19 ll następujące 
materyały: 

Drzewo budulcowe 
Rury hermety~zne 

Żelazo i stal 
Matcryały wybuchowe 

~lej rzepakowy i nafta 

Smary . 
\\'ęgicl kamienny: 

a) do opalania kotłów i kuźn i 

b) rozdano robotnikom 

KÓks do opalania kotłów 
\\' ęgiel drzewny 

Drzewo opałowe: 
a) do opalania kotłów 

b) rozdano robc,tnikom 
Hopał • 

Oleje ciężkie 

Gazy ropne do opału 

Razem w r 191 I 
W roku 1910 

\\' roku 1911 w porównani,1 z 
1910 mniej o • 

1 
• . Wartość- mate· 

llos„ ~a- n ·alów uży
ce~.,·ałow l ,·(·Lt " koro
\\7.~·tyt'li · nach 

I 

kg 5825317 

" 13 794110 

. -' 
kg 

" 

c. m. 37-l!J 
IO 729 

18 730 

~557 

693 715 
3 868 331 
2 4~2o?8 

721 

!2<>g3 

337282 

130 376 
32 6oo 

71 ro4 

J 2Ó27 

111:: 1 o 738 77 9)2 

„ I 8 8-,8 44 894 

c. m. J 499 342 I 1 488 066 
C. m. I 650. 10 )2) 

c. m. I - 1 175 971 

I
--,- -

. 9 398 [ 55 

rokiem 
I I o64 718 

Zarobki robotnicze przy wytwarzaniu ro
py i wosku ziemnego były w roku 19 l1 nastę
pujące: 

• 

I 
14678421 46994 393 

19403 2614 472 -
r4 897824 49 6o8 865 
17681885 46992059 

- 2 616Bo6 

2784 o6r -

15,75~ + - -,...() -- :> • :>I~ 

(Zaroh~k na dniówk<: 

dozorca. . 

wiertacz 

pomocni k wiertacza 
maszynista 

majster kowalski 

pomocnik 
palacz . 

rzemieślnik 

robotnik placowy 
kobieta • 

I chłopiec 
Zarobek ogó'ny w 

roku 1911: 
dozorcy 

I 
} I~ } 6622 

- -
I~ 6622 

2 595,70 6 8g8,42 

- -
6o7,70 276,42 

- -

ko ron~· 

2,'}()-7.00 2,00-10 2,30-10 

3,30-9.00 3 .6o-10 4 -& 

r ,80-3. lo 3,00-3,80 r ,60--1 

4 -6 2,00- 8 3 - 8 

:; oo-6 4 -8 3.50-7 
i ·6o-3 1,50-4,20 1.40-4 

I •40- 3 ,50 I.Ó0-4 ,50 I .50-4 

i.Bo-5.80 3,50-5.50 3.20 -5 
T .20-2 I.40-3,50 I ,30-2,30 

0,70 

0,40-1 

36 736 381 2-14 9 293 
103 170 i 882 366 39 239 

I 
wiertacze . 
robotnicy . - 570 540 3 688 2ÓO 172 I 18 

-=-1-;;~;~1595;a:; -;;6;"" Razem . 
Z11robck roczny I 

robotnika -\ 
I 

fr;8 I J 191 743 

W okręgu Jasielskim pracowano przeważnie 
na dni6wkę ; opr6cz t<'go płaciły niektóre przNi
siębiorstwa wyfa,cznie wiPrlaczom, albo ich pomo
cnikom t. z·w .• metrowf'" od poglębionogo otworn 
wiertniczego, lub gratyJ'ikacyę po ukończeniu 
całego otworu. 

c. cl. n. 
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18(i PRZEG LĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 191-1-

Rueh wagonów węglowych w styczniu r. l9l4. 
Drogi żelazne przcznal'z.dy dla kopahi w za

głębi.u Dąbrow!'kicm do naladowania węglem na 
stwzcń r. l9H: Warszawsko - \Yfoclcf1ska l :rno 
wagonów, Xad•Yiśla6skic -Hi I wagon na dzień ro
bo<:zy. 

·Kopalnie w zaglębin Dąbrowski em na sty
czeń r . 191-1: pothielily między sobą wagony 
drogi żelaznej \Vari:;za\vsko-Wiedeiiskicj na ponic
dzialki po 1328 wagonów, na wtorki i środ:v po 
I 829 wagonów, na czwartki po 1 2'ia wagony, na 
piątki po 1 050 wagonów i 11a soboty po I H2H wa
gonów, -lrcdnio po 1 27;3 wagony na dzień robocz~· 
i -l:39 wagonów <lr6g żelaznych Xad,Yislaii.skich 
(w tern p1·zeciętnic 12:l wagony dla przeladowa-

nia w Golonogu a :n() wagornhv dla podstawiania 
na kopalnie). 

W styC'zniu pięciu lat nbi0glych drogi żela
zne przeznacza]_,. do naładowania węglem na dzień 
robocz:v: 

); " d w i ś 1 n il 8 k i o 
\Varsza.wsko- PodRtawian10 Pnoładowauio 

H.n.:l'.6'11 Wi~ri•ń•kn na kopn.lnie w HołonoS(n 

" g ~ n ó 

l'. 1909 1 060 257 9;3 350 
JnlO 105-1: 211 85 296 
1911 ] 018 2-l7 lJO 357 

" 
1912 1100 :238 112 350 
1913 1170 284: 112 396 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi żelazne 
·w ~tyczni.u r. 191-l był następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne dni na jedne 
kopalnie pokrywa odwoła11io innych kopalń): 

Drogn ?.olnzna Wnrsznwsko-\V iodoilslrn I) rogi 2olnzno Nnd w iślniiskis ll. a z 6 m 

'= ~ .~ . ' ..:; :> .,;, c - ......:- - o -~:::: "2-5 ~~ 
:-.: -„ c-:-;; o ~ := -::; ~ -~~ 

„ 
:;~ Ol.!:' o:!:? :! a:: 

"C . .:. ,.., -c :.: o·:- C)c:: „ - „"' N 7, - ~~ , 
- "' .: ~.!::· ·=~ -; ~ I:": s ·:...:; .„ - e::: s .: ~ ":'": N N (jj i:;• 

:..-o „ = bl-g ~ ::..-o C.-0 - o .„ „ 
„ "' „~ ·--o ~.o - „ - "' ~g_ c.."' ~og_ ~„ o ~~ - "' :i.;:::::.. '"„ „.,,, 

o c. o ~ =""; 
r::~ 

.,,...,, „ .... e.oo 
,,..~ ;;..-; ;._ :..:::~ ;.;: o o c. ... o • c.. ~o zo 

o_,:-.; :..: o ~ ~N ,_ o 
~ "" 

~ Q.. 
... C) 

.::::: o= o~ 
w I!: o n ó w 

'l I 0:10 1 OóO I 08!! 3ll7 17 'l90 <!90 1 3:'>7 17 I 340 l 379 
:J 1 :l38 i 127 I 111 ' I Il I 307 I Oil 254 254 I 54;} 180 I 365 1 365 
4 
:i 1 140 1140 I 156 '.!89 lł 275 2i:1 1 4'l9 14 1 415 1 ł31 
ti 
i I 32!1 a5 1 274 833 312 21 291 2!)1 I f\41 76 1 5tHi I 12-1 
~ 1273 :rn I U3 I 2i6 Xl6 21 295 :.!9:'> I 589 5 il I f>38 1 521 
\} 1 050 33 I 017 1 U09 311 29 282 2'l2 1 361 62 i 299 I 291 

10 1 :129 
I 8+ 1 24i'> I 016 3Jli -16 270 2i0 16-15 130 1 515 1 286 

Jl 
12 I 328 66 1 262 1 IM) 312 'l6 286 286 1 640 92; 1 5ł8 1472 
1 '.l I :{'l\J 26 1 303 I 2i! :~ 16 I~ I 300 2!13 I 6ł5 -12 1 603 1 i167 
l-ł I 3:!9 19 I 310 718 :{11 304 1 640 ~61 l 61 -L 718 
1:i 127:'> 16 I 2:17 I 118 316 12 304 302 1 :i'l9 281 l '161 1 420 
16 I OMI 14 1 036 808 :~ 12 23 289 281 1 3łi'~ 37 1325 I ll'l9 
1 'i 1 32!1 ł() 1 2<;!l !1!17 :ł l (j 18 29'l 2&5 l t)ł:, :-is 1 5S7 I 2S2 
18 

4!l
1 

1\1 I :128 33 1 295 l '.!1\9 :-!16 16 3110 300 lliH 1 (19:1 l 069 
2U I :l2!l i )!(} 1 2!13 I l\lfi :H2 21 2\1 l 291 I (ił l 1>7 I i>8ł l 481i 
21 1:w1 :{2 1 2!17 99!1 31cl 1 q 298 287 1 !i4:'1 50 1 !i!lo 1 286 
22 1 27'.{ 29 i '.!H I Oi!i :~12 18 293 'ł's5 1 5'l~ .l7 1 !'i!l7 I :-rn l 
23 1 llaO 22 1 O"ł8 81!1 :{ 12 tti '!!16 '.188 1 3łi2 aq 1 au \ 107 
24 I 319 :!'I l :wo I 1)4;, 316 12 :{1Jł ~!)} l l)ł.) 41 J 60ł 1 336 
2:1 ~I 
~li l :r28 161 1 312 I 12a 316 7 3()9 292 164-l G;l l 621 I 1>3G 
:!i 1 3i!l 211 1 ao8 1 049 :ni 7 30f> 288 16-11 28 I 6l:l 1 337 
2S 1 !l2!l 17 1 312 79,-, :li I 7 !!04 ł87 I 640 24 1 616 1 082 
19 1273 17 1 21>6 I Ot\\l 316 7 :-!09 2\12 I 589 241 1 56:'> I 361 
:rn 1 050 

Ili' 

1 o:H !J28 312 ' 7 :rn:i 288 1 362 't:ll 1 339 1 216 
:n J 329 17 l 31 l 947 316 

144: 

30!! 2!12 1 645 24 1 621 1 239 

llazem 31 323 7951 :rn :i28 25 946 7807 7 361 I 6 885 39130 iW\ 37 889 32 831 

Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi żelazne w jedne dni pokrywa 
od wo lanie kopal fi w inne dni, to otrzymamy za cały styczeń 1'. 191-t wynik następujący: 

J 
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ł\ n7. w a drogi 7.eln1.11ej 

W s rsiawsko · W ieri eriska 
łladwiśla1isk 1e 

H.n1.er11 

PRZEGLĄD GORNICZO ·HUTNICZY 

I 

Przypada- • . 
Io i podiia· l\Opalr11e 

lu I o!iwolulr 

I w A 

31 323 
7807 

39 1 ~o 

795 
446 

1 241 

ł\uleżulo 

I pods1uwić 
G 

30 528 
7361 

3i 839 

W poró„nan1u z tom, co na-
J>rog& tel~zn& l lets.ło, droga tolazn& podsta-

podstaw1la wiła wi ęcoJ 1+1JubmnieJ \-l 

Wo~óle Ka dzioil - W o g ó I ---
0 S r obocó' W e I 0/

0 

21> !l46 
6 88:'> 

32831 

I 038 
'l75 

1313 

- -1 5::!2 
476 

- 15 
- 6,-1 

- 13,:l 

187 

Wynik zapolrzohowania wagonów przez poszczególne kopalnio i podstawiania przez drogę %olazną 
Warszawsko-Wiedeńską w styczniu l'. 19 L-1: byJ następuj ący: 

Nrwk• 

l\ li111 011lów • 

i\lorlimer 

llilowioe 

s"''"" 
Kniimien 

lir. J: eunrd 

l'"ryi , • 

C1til"di 

Grodziec li 

Flora 

llikol"j 

Rederr • 

Arrlorri . 

A rrdrzej 111 

Almft 

Fliih-l{ndolf . 

, lirotl1.ibt I 

:ibnisl•w 
Jup ter 
LiliL 

.l.111 SI) b Ameryku 

w~rieiyków 

'l.dii sła" 

I\ n mi Ila 

Helenn il 

Poręh~ 

Andnej Jl 

* I Odwobuo 
·=-g Przypada· --
.= ...,. ło z po„ , \\' porów-
; s dzial11 Wogoid naniu z po· 
~~ \ d~io.łem 

Nuleinlo 
podsrn11 ić 

Droga żelazna 
pod.ta wiła 

\l'ogólb ł\a dzień 
1·oboczy 

\V J>Orównaniu y, tom, oo n(;: 
lotało, droga tel. podataw ił" 

\\' i ę G ej Al rr ie j 

" W .I G O N Ó W ~' W A G O N Ó W ~ w"gonÓ"' ~ 
~~~~-'-~~~~ ~~~~~~~~~~-"-~---''-~~~ 

25 

520 

I 095 
185 

4 165 
5 188 

2 r43 
I 971 
2 Il5 

4 455 

3 9łi9 
2 274 

86 
12 

222 

l75 
99 

Haiem 1-·. 3r 323 

5 
20 

104 

134 
41 
70 

16 

+ł 

52 
;o 

178 

3 
33 

4 
6 

6 

o 

IO 

5 
7 
2 

I 

51 

3 
8 

17 
Bo 

2 

33 

IOO 

22 

3 
3 

5 
~ 

3 

520 
I 090 

165 
4 165 
5 188 

2039 

I 837 

2074 

4385 

3969 
2 258 

42 
12 

2) 

5 
192 

ljO 

3~7 

2 

30 439 

463 

956 
173 

3241 

.j 0.j7 

l 9i2 

J 657 
J 852 

3309 

3 445 
2 0 28 

37 
12 

618 

518 
2 47 

44 

22 

7 
188 

163 

335 
2 

I 

o 

25 

22 

JO 

2 

7 

3 

3 
5 
6 
n 

o 

8 
6 

13 
o 

8 5 

l I 0 

2 

o 

o 

50 

57 
134 

222 

I Oj6 

524 
230 

5 

I 

4 
I 

12 

JO 

4 

7 
22 

Il 

12 

22 

22 

3 
IO 

lI 

25 
13 

I O 

12 

6 

8 

7 

2 

.j 

6 

r ;) 

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w stycz
niu roku 1914-go 1146 wagon6wzagranicznychdonaladowania wąglem dla użytku kopalń w ruchu miej
scowym, 156 wagon6w zagranicznych do -..vysłania węgla za granic~ oraz 304 wagony, stanowiące 
własność kopalfi. 
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Wynik zapotrzebowania wagonów przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogi 7.elazne 
N ad wiślańskie w styczniu r. 191-! był następujący_:__ 

1 -~..c Prz)·pnda Od wolan o I Drogi :teJazne W porównn.niu z tern, co na· 
~ależnlo po<lstawiły __ ie~ł'.'..'._ drogi tet. podstawiły 

Sn1wa kopa lni 
~ ~. ło z po· -· 
~ ~ dział11 W vgJle W porów- I podst11wić j Wovóle Na dzień 

ndo.:i~łez1~o· _ c I roboczy 
Wi ęcej Jl 11 i ej 

"" ""' ----- , 
::: WAGO NOW o o w .\ G ; · NÓ w 

----.,. 
Podstawianie 
Ni w ks • 
~fort i rner • 
Hr. lteuard 
PHryż • • 
l\aiimieri • 
Uedeu . • 
W•1lezyków 
Zdzisław 
SIRnislttl" 
llelenft l 

na kopalnie-.-, -I 
1

2;, 
25 
2:i 

1 2r.o 
540 

1 440 
I 642 
2 360 

71 
24 
8::l 
a6 

6 
4 

1 179 
516 

WHg'tl ll ÓW ~ 

I 091 43 
470 1!I 

88 7 
46 

! 

25 

i~ / 
25 

' 7 j 
I 25 
12 / 

408 
!'>O 

7 
50 
60 

228 
4 

6 1 ;:i:i7 I 

2 I 606 
9 2 132 
l 404 

óO 
i4 6 
2 49 

60 

I 269 ?"il 
I 475 ;)9 
204! 82 

375 15 
48 i 2 
6 o 

!I 
88 6 

J31 8 
8!1 4 
29 7 
2 4 

47 2 
60 2 

2 4 

ll111.e111 
Przeładowa11ie w Gołonogu 

7 807 H 8 6 7::!59 6 885 275 47-1 6,4 

Snlurn 
Cr.&IHdi 
llilowiee 
Flora • • 
Groddee li 
A11!011i • 
~'lutz- li udoi f 
l(Ji mo11!1lw 
Andrzej Il1 

l
. ~~ ~n 3~~ 7~ ~~~ ~~~ 1 ~ 

'.!:i 1 615 HO 7 175 I 175 7 
25 200 99 50 101 101 4 
25 898 s2 9 816 816 :rn 

1

25 50 45 90 5 5 u - i 
25 25 14 5fl 1 t I I O - I 
"!5 -.i5 25 100 - I 

. . . I "!5 230 wo 100 t - I 
lł n7.elll 1-: :~ 045 I ~97 46 1 6-18 I I o-18 66• I ~I 

Wogól.i - 10 852 I 84!\ 17 9007 - 8 :133-/ 341•) 474 I n 

Odwołanie przez kopalnie wagonów do przeładowania w Go1onogu w miesiącu sprawozdawcz>·m spo
wodowane zostało zmniejszeniem zapotrzebowania węgla w obrębie, obsługiwanym przez drogi r.elazne 
N ad wiślal'1skie. 

Do WarsY.awy i Łodzi 
oraz „ przelarlowaniAm 

JN Golonogu w styczniu · 
1·. l~l l w~·słano w<:gla. I 

Do Warszawy dr. żel . : ' 
Warszawsko - W i e~e1isk~ 
Nndwiśl11 1i~kie111i • • 

Jl.uc111 

Oo lodzi 
Przeładowanie w Goło · 

no gu: 
Salurn 
CzelaJi 
Milowice 
Flora 
Grodziec Il 
Antoni 
FIOii-Rudoif 
Alma 

Razem 

Hok 191 3 llok 1914 W r . 1914 wysłano węl-!la więcej 
1+) albo mniej (-). niz w r. 1913 

W styczniu 

w 

6 16·i :L-16 

6 1 7~ I 24~ 
5 868 

40-! 
:~2:1 
l!J2 I 

711 
772 

235 

11) 

1::! 
8 
3 

31 

----------- -:-----

I 
Od poczqtku roku ,Od poCZf\tku roku 1

1 
do $1 stycznia 

---- -
" :; 
"' o 
::: 

W styczniu do 31 stycznia / 

,g·g ~ ~ ~·z~ I 
~:; ~ ~ ~~ g 
~'O.& o ~ :.i 
;... do > '"'ceo 
~i:;... ;,;;. 1.i;:: k 

- I 

W styczniu 

W okresie czasu 
od początku roku 

do 31 ~tycznia 

A G o ó w , wagon
0 

w 0 1 
I Q wngoni>W O/o 

6 lin U6 5185 201 f> Jfia 20i 
8 O I 9 , o 9 o. 

6 I 70 1246 -5--,19_4_ 1 ~07 1---:r,,-1'""'9..,..4- 2Q7"-

404 
3U 
19 'ł. 

5 049 202 

208 8 
3!!2 l :~ 
175 7 ' 

5 049 202 

8 
1 :! 
7 I 

- 917 - 16 !li? 16 
+ i I + 13 + 1 +-'---_1_3_ 
- 976 --~16~ n16 16 

- 819 14 819 u 

49 
3 + 
9 

196 
9 + 

17 
70 

772 

16 
1:-l 
8 
3 

31 
1 Ol 4 

208 
3ili 
17a 
JOJ 
816 

- 196 
+ 9 

17 
31 
44 

4 + 
+ 
+ 44 + 31 + 

4! + 

.HJ 
3 
9 

!-! 
6 816 33 

5 o 
19 11 o 

5 
11 

a~ I t 
O I 

5 
8 + 6 + 

42 
ó + 
8 42 

71 *) i 1 780 71 • )1 1B48 J-Wi1 1 648 !--w>. J 32 8 I 132 8 

*) Liczba średnia podstawiania wagonów na wseystkie kopalnie we wszystkie dni robocze. 
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Kopaln ie w znglębi u Dąbrowskiem wyslaly dr ogami żelaznemi w styczniu r. t 9J4 następ u

j ącą i lość węgl a: 

Nazwa kopid111 

Droga. !ielazna Wa.r · 
aza.wako· Wiedeńska. . 
N i w lcł\ 

K.limontó1v 
~1 ortimer 

Mi lowi"o • 
Ił rabin. ll tt11 •\r 

ł'nr)•ł. 

Kłl~imior~. 

Satoro 
()?.el1«1J. 
O roth:iec li 
~· l or i\ 

ft'rn11oiJ<1y;oJ, 

Milcoł a.1 

A 11lo11i 

Kocio n 
lt'lfit.~-1 (. uflo I t 
Ororhioo I 

" 11 0 l''-Of Jll 
~tnnis la.w 

\\ ai1ozylców 
Zd1<isław 

.Flo1·y an . 
A mo ryk1\ . 
J apitor 
Almu 

Nicrndł\ 

Poręba 

Kuinill" 
Helenn łl 
i':lkn 

Li lit . 
A nd.-,.oj Jl 

•ł 

. 

Y.Ołll 

' 

. 

Drogi ze 
N:idwiśla 

lazne 

tł i w l<t\ 

Morti mur 

ński&. 

Jl 1·u.1tia ltu11 u.1 „, 
Pu.ryt 
Ka'.l,im10 1·~ 

ltedo11 

Stan isł&\Y' 

Wańczyków 

Helena 

.Zdzisław . 

w 

. 
v.om 

o g ~ I o 

I 

Jlok 1913 

W błyczniu 

~ 

i"i 
o 
:s: 

9;)0 
778 
:n6 

r6· a o 
1 ')!12 
I 840 
2464 
4 n~ 
:ł 64) 
3 680 
I 960 

:!9 
25 

46 7 
71)0 
2.!0 
80 

.!2J 
7f> 
1 :i 
40 
7 

2.t 
-

211 I 
1-19 
HF>:! 

2!) 
125 

21 
-
-

30 20'> 

1 25't 
398 

1 40 1 
1 ooo 
1 919 

29.t 
48 
2n 

109 
10 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

""' s· ·o;;!) 
d·-
:..~ " >'CO 
~.:t d ·~ 
?; :::: ;... 

76 
74 
99 

197 
146 
H7 

78 
1 
1 

19 
30 

!l 
3 

17 
3 
1 
".l 
o 
l 

-
11 
6 

15 
1 
5 
l 

--

I 208 

50 
!(i 

5li 
60 
77 
12 
2 
1 
4 
o 

~j6 I 278 

:!7164 I 486 
I 

Oo poc•.l\tkn roku 
do Ul stycznia 

-=~ 
- O> s· d --

~ ::..s " "' c >:'= :> 
~ 

s 
" c ... ... :>.. 

w A G o 

I 
I 

I 

950 
778 
3:rn 

4"6' :) ;) 

I !l:t 
Us.!O 
2 464 
493) 
3 648 
3680 
1 961) 

:ł9 
21"> 

467 
760 
<!:i.O 
80 I 

4łl 
7i'J 
I " „ 
40 

7 
24 
-

281 
J.19 
3') t 

21> 
127> 
:li 
-
-

7ti 
7.t 
9!1 

197 
146 
147 

78 
I 
l 

I !) 
30 
9 
:ł 

l 7 
:~ 

1 
2 
o 
1 

-
1 I 

6 
1 f> 

1 
fi 
1 

-
-· 

30W~ li 2(18 

I 
I 

l 2:>2 :.o 
:ł!18 J6 

I 401 f16 
I 500 ij() 

I 919 77 
:m 12 

48 2 
2ó l 

1\)\1 4 
10 o 

6 9ó6 278 

a7 1134 I 486 
I 

I 
I 

I 

Rok 1914 \\. r . 1914 wysiano węgla więcej 
<+J ~lilo 1111110J (-) , niz w r. 1913 

W styczniu 

463 
!l5li 
172 

'ł 7''4 ~ 

1 634 
l 8:t8 
2(104 
4 4"Jti 
:!67! 
37:19 
2 03"! 

:H 
I:>. 

546 
ti18 
170 
li2 

247 
7.t 
n 
li 

-
1 

127 
H 
-

:ł3 :i 
1)8 
162 
-

1:)4 
2 

27 .t:lll 

I O!ll 
470 

1 21i!l 
I 4i5 
20H 

375 
47 
43 
liO 
6 

68% 

ai :m 

ó 

I 

I 

I 

J!) 

:18 
7 

H!I 
65 
73 
80 

Ji7 

\\' 

147 
150 

8 1 
I 
o 

22 
:!ó 

7 
3 

10 
3 
1 
o 
-

() 

f> 
2 

-
I :ł 
8 
li 

-
i) 

O' 

I 097 

4:1 
}l) 

'1 1 
f>!l 
82 
1 fi 

2 
2 
i 
o 

'!75 

--
1372 

I 

I 
l 

Od pvc·1.ą.t.kn rok n 
ao a1 st~·cznia 

\\' ~tyczniu 
I W ukr~•ie o:oa•u 

<Hi µ00;1.e,tku roku 
do 81 styc•nia 

41)3 
!l:\6 
1n 

3 7"J4 -
l li:!! 
l ~24 
2 004 
4 4~1\ 
:{ 674 
;{ 739 
io:n 

:u 
H 

546 
618 
170 

ti2 
:.!-17 
7ł 
n 
6 

-
I 

127 
.u 
-

3:15 
18~ 
16'.t 
-

ta-! 
2 

27 4:16 

I 0~11 
470 

I 21\!l 
1 475 
20H 

:mi 
47 
-1.S 
li O 

li 

6 885 • 

19 
:!8 
7 

14!1 
61> 
n 
80 

177 
lł7 
150 

81 
I 
{) 

22 
:l ;\ 
7 
:-; 

10 
3 
l 
o 

-
o 
fi 
2 

-
13 
8 
li 

-
5 
o 

I O!J7 

4'' „ 
I\! 
51 
5!1 
82 
15 

2 
'l 
2 
o 

275 

•ya~onów 

I 
l - ~ 8 7 

i± 17R +-
164 

·- 841 -
- :t5S -
- : 2 -- 460 . 
- 512 -
-;- 26 

t 5!l -r n + 
·- 5 -. 
- I" „ --
+ 79 + - l.t:t -
- ;10 -· 
- l i! -
- 174 - . 
- I -

.... !I 
I 

..... 
- :ił -
- 7 -
- 23 
-j- 127 + 
- '.!:l7 -
-- 1.rn -
- 47 -
' """T- 160 . ~ 

-+- :n + - •J• 
~1 

·t 134 -j-

...!- 2 -I 
' 

-2 772 -

I 

- 16 ! -
-t n .1. 

- · 1 il2 - -
- 2:. -
-1- 125 + 
+- 81 -t 

I - l 
-;- :rn + 

ł!l 
- 4 -

- 71 -

o 
Kl 

wago nów 

-
13 -

1 -
1 9 -
10 -

I f-

1 -
.j. + 

la l -
52 -
17 -+ l!) -
n -
23 
41 -
1 

70 + 85 -
100 -

96 -
- ...L 
Rf> -

100 -
12 -

fi61 T 
:ło 

100 

- 1 ~ 
!l,2 -

1 :1 -
18 I 

1" 
9 -
i -
li I-

27 -
2 -

\i2 + 4!) -
40 -

I -

4'>7 
178 
Jli4 
841 
258 

l:t 
460 
512 

26 
i>9 
n 

f> 
13 
79 

142 
Ml 
13 

t 

-
-
-
-
.... 
-... 
-
-
+ 
-
-

17-l ,-
I -
9 l 

Hł -
I -

2!{ -
127 ...L 

I 
237 -
U9 -
47 -

l(iO + :n -
~1 -

l:H --
2 -t-

2 772 + 

Hit -
72 T 

132 -
25 -

12:1 -! 

81 -'-

1 -
23 T 
49 -
4 -

7 1 I -

~ 
.o 

ł\J 
l\J 
li! 
1 

1!I 
IO 
1 
I 
4 

13 
52 
li 
1!l 
23 
:t:) 
4L 

I 
i O 
% 

1011 
96 
-
85 

100 
12 

;")61 
:rn 

1110 
-
-

9,"l 

I" „ 
18 

!! 
2 
li 

27 
2 

92 
4;) 
40 

1 

------------
34 3i1 I 372 -2843 - 8 - '.ł 8-13 - s . 

/{ . F. 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1913. 

Wytwór pierwszy 

Surowiec: 

lejarsk i 

dla d:tlszej przeróbki 

1v odlewach z wielkiego pieca 

bez wymienienia 11azll'y 

zwier1:iadlany 12-14°/0 Mn 

19-20°1. Mn 

ma11µanowy 51J-60°fo Mn 

78-80"/o :Mn 

krzemowy 
k rzemowo-iw ierci :id lany 

Stare żelazo 
Oi<rnchy surowca 

Wytwór drug i A 

Bloki besemerowskie 

Razem 

Blok i zlewne martenow skie 

Bl!>ki pudlowe 
Pól w yróh fryszorsk i 

Wytwórczosi: 

J __ Jlok 1 9~i I !tok 1913 

W roku 1913 wytworzono więcej 
(+) lub mniej (-), niz w roku 1912 

/.apasy 

1 Od począt- Od pocza,t-1 
-

L . t 1 ku 1·oku I L' t 1 Jm roku / 
is opa( j do 80 li- is op a( do 30 li-

---- stop~a / ' stopa da 

Listopad 

I p u D o w 

Dnia 30-go Dnia 3Q..go 
---- 1 1istopada. I listopada 

Od początku roku , 1„ 1912 / „_ 1913 do 80 listopacla 

pudów u 
o p u D ó w· 1----- I . 

l 144 403 l 622106l 292 273 l 8o7 2231+ 147 870! + co2
1 

+ 185 n7 + ·II 347 859 

1750 567 r7 918 263 r 655 542 r9 408 994 - 95 o25 - 5 + r 490 73r + 8 2 r92 540 

186 278 2 165 567
1 

9 238 53 293'') -177 040 - 95 - 2 II2 274 - g8 256 595 

57o885 
I I4I 755 

9 876 
r95 900 2068 000")

1
+195 gco1 + + 2 o6fl 000

1
+ 81 606 

- - , - -1 
44~oro 

- 3481 - 10 2421 - 97 44 46o 38 828 

21 175
1 

- 97 8211 I 375 554 
- I -I 72 024 50 625 

=1- - '::'_ >829~ 
2 o8t 248 21738255 2 152 953 23 338 4r2 + 71705 + 3 + I 600 r571+ 7I 3 023 278 2 277 647 

J r9 4381 1 20.j 465 158 5~6 l 503 816 + 39 I18 + 33 + 299 351 + 25 518 91 l 344 g89 
- I 

4' ..,, 55' 0'4 44 3~8 485 ""' + ' 6861 + 4 66 """1- " " 8'3' '<>1364 

29270011

1

28301737 3047g60326g5218+1.zo959 + 4 + 4393481+ J5i 87258gl 16o1607 
65 103 598 423 43 4391 467 765 - 21 664 - 33 - 130 658 - 22 22 703, 26 704 

I Ili -1--= --1- _, __ - --= l3o8 
Razem 2 992 ro.i 28 900 16o 3 ogr 399 33 162 983 + 99 295 + 3 + 4 262 823

1 
+ 15 8g6 6oo l 629 422 

Wytwór drugi B. I I I I I I 
Q;~:.:: ::~.:::~,c:~:e 7. kopulaków : 158 105 I 635 765, 123 600 1 655 lo8- 34 505' - 22 + 19 343 + l 94 6o8 

Od lewy stalowe z pierów martenow· I ! l 1 

:-1-< ich i 1yglowyrh oraz grn- I 
szok 232q 247310 

Hury surowcowe wodocia.gowe z 
poląl'ze11iem mufowem i koln icrzo. 

\\'C!ll 

C.zęści faso 11 owe do tychze . 

Razem 
Bloki kute 1 przewalcowane ja

ko też kęsy płaski e i rów110-

bocznc 

Wytwór trzeci. 

Belki żel azne dwuteowe i koryt

kowe wysokości pouad l OO nim 

Szyny dla kolei konnych i Fe
riil;s 

-,_ 
i81 319 l 883 075 

I 
'°""1 ""=1 

4 794 220441 

I I 
42! 87 472 

·*) Po uwzględn ieniu poprawki Huty , Katarzyna" 

17 394 274 499 - 5820 - 25 + 27189 + II 
I 

- -! 31721 - + _: - - -I 
I-JO 994 1 932 7/9 ·- 40 32;, - 22 + 49 704 t 3 

I 

I I 

567 473 +29I 776 +6 124 + 
33 136 + 17 o8gl-Ho688!-

347032 + 157 

I I 
54336- 621 

103857 

Il 880 

u5737 

1o636o 
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Wytwórczość 

Rok 1912 Rok 1913 
Od począt· 

---~------

"' roku 19la wytworzono więcej 
(+) lub mniej (-), niż w roku 191~ 

Zapasy 

I L . t d \ ku roku L' t d 1s opa do 30 li- j 1s opa 
___ stop~a _ _ 

Od poczqt
ku roku 
c10 ao li- I 
sto pada 

Listopad Od początku roku 
do 30 listopada 

Dnia ilO-gof Dnia 30-go 
listopada I listo pa d:i 

r. 1912 r. 1913 

'Wytwór trzeci. 

Szyny dla dróg żelaznych pa

rowych wagi 8,32 f i więcej 

na l sLopę bież~cą 

Szyny kopalniane wagi mniej, niz 

8,.32 f. n:\ l stopę bieżącą 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie 

handlowe i profilowe 

'Stal resorowa i spręzyuowa 

nar1.ędiiowa 

cementowa 

Drui 11 alcowany okrągły i kwa· 
draLowy 11· kręga•·h 

Rlacha zelazna i slrtlowa grubo· 

ści większej nad 3 nrn1 . 

Blacha zol:\zna i stalowa gru· 
bośc i od 3 111m do ,\V 20 włącz
nie 

Blacha clo krycia dachów że· 

lazna stalowa cici'lsza od 

Żelazo stal u1;iwcrsa1:1c szo· 
roko~ci od liJO do GOO m111 
wlącz11ic orai żelazo do wyro· 
bu rur . . . . • 

Obręcze do kół par'.l".Yot.owyclt, 
tendro11 yd1 i wa~onowvch oraz 
kołnierze 11 alcowa11c · . 

O:.ie parowo1.0we, tendrowe i wa· 

gonowó nieohlocw11c 

\\'~zelk10 obcinki, końce i 

tłoczki od wyrobu obrę1;zy 

wy-

Razom 
Wytwór u.warty. 

\V y r O h V• I 
llury ci~gniono i spaw'aun • I 
Złączki i podkładki 
Okucia r ó1.11c 

·Gwoźdiie mas~.ynowo 

wo 

I 
i szyno· I 

p u o w U' 
-O pudów o 

1l 

I 

""° " 7521 2 378 35 '92:- ' ']22 : - •• 1 + 
23058 16g201 13237 217867 - 98211- 43 + 

1267141113319344
1

1 362421/5016193+ 9528o + al+ 
r7 764 74 t97 8 538 121 893 9 226 - 52 + 

37131+ 38g6 + - 1+ 

244 - o+ 

\ 

8976g 859 •561 97 714 t or95ro + 7945 + 9+ 

51974 --6 811 :x:> I 58504 631 070 + 6530 + 13 + 

18r oog t 8ro 501 + i6 794 + 10 

101 ~94 984 034 + 6848 + 7 + 
36o74t 346 279 - 2 gen - 8 -

'""( fu: 
486661+ 291 

I 6g6 849 '+ 13 

47~1+ 64 

37131 +-I 
84 842 + 4 

r4416J + 12 

160354 + 19 

I I 
I I 

74259 + 13 

I 
4r 386 - 2 

"I 
4 
I 

2 203 274 23 502 279 2 668 269 z6 265 383 + -16-1995 + 
I 

9 + 18o175 + 
21 + 2763 104 + 

Jl 

J2 

159 847 1707 645 
244 185 2 I02 477 

8712 88 362 

28379 

J74 047 
227 066 

r3 191 

qwogr -+- r4200 + 9 + 
2479899 - l7II9 - 7 + 

13r74r+ H79+sr+ 
295 818 - 28 379 -100 -

I I 

2 446 ~- o 

377 422 .;.- 18 

433791+ 49 

I 
Razem . 441 123 4 z6o 093 414 304 4 617 549 - 26 819 - 6 + 

65791 -- 18 

357 456 -t- 8 

p D ó w 

4 752 4492 

14255 13 511 

go52g8 9Ó-! 929 

99831 rn985 

- I 3736 

212341 48039 

l 
I I 6491 19793 

I 
2886g 41 879 

50219 676o3 

245162 125588 

76785 93445 

10491 27 381 

I 920 7691 

I 413og6 I 485 483 

I 
32345 49254 

301 152 292 6j2 

41+7 52.19 

2 2745 

360389 347 175 

W listopadzie r. 1913 liczba ogólna zatrud
nionych robotnik6w wynosiła 18 018. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są na 
podstawie danych, które nadesłały następujące 
zakłady: Huta Bankowa, zakłady Ostrowieckie, 

huta Częstochowa, huta Katarzyna, Blachownia, 
Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 
w Sosnowcu, Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 
iur i żelaza w Zawierciu, walcownia Milowice, huta 
Puszkin, Chlewiska i Stąporków. 
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192 PRZEGLĄD GORNICZU.HU'l'NI CZY 1914 
~~~-~~~-~ --~~~--~-~-~~~~ 

Zestawieni e w ytwórc_zości zapasów za okres ~ocz11y. 

Su ro w i e c .::) tar o I. o ł a z o-'-- Okrueby surow~ __ \Vytw~ A~ 
Zap~•Y w koń- Zapasy w koń- Zapasy w koń- IZapaa~ wl<oń-

i\l iesiące Wytwórczość I cu miesi11ca )Wytwórczość ) cu 111iosil\ca Wytwórczość cu miesia,ca j Wytwórczośc cubiksia,ca 

1
--- _ ~_.'.'..krc~ __ i_ub okre~- I lub okresu lu O resu 

. p u d ó w = 
Gruózioi1 

Styczeil 

Luty 
:llarzec . 
K wiocicń 

r. 1912 • 1 2207 203 

r. 1913 2I69192 

2 g86 827 

2909929 
2845 9II 
2 83r 857 

2 817 370 

2 750 532 
2 70-ł 8o6 

2 763 449 
2 659 655 
2 767 687 

25906q 

II4 550 

129 319 

134 IOI 

509304 

467 333 

502 437 

615 548 

53I 743 
765183 
902 266 

913 245 

858 653 

716 445 

499142 

37912 

52044 

35481 

68195 

30747 

38741 

59436 

43225 

33263 

36926 

42670 

44378 

53301 

55641 

73322 

2 865979 

3043 710 
286o696 

2 752 259 
3 136 055 

3002958 

2932952 

3 169055 
2 g88 419 

2 851658 

3333822 

3 091 399 

l 420 122 

l 500 427 
l 4g6013 

l 645 920 
l 56o 385 

~! :tj 

Czerwiec. 
l.ipie1: 

Sierpioi1 

\\' rr.es icń 

Paźd1.iernik 

Listopad 

> 

> 

„ 

" 
" ., 

„ 

„ 
1912 

1911 

1910 

" 1909 
I.a 11 miesięcy „ 11113 

" 1912 

" 1911 
19LO 

Miesiące 

Grudzień 

Styczeń 

Luty 
'.\Iarzec • 
I{ wieci eń 

'.\faj • 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzes ień . 

Pa~dziern i k 

J,istopad 

> 

r. l 912 

r. 1913 

:• 

,. 

" 

• 1912 

• 191 1 

l g62 7II 

2 u8 612 

2086 372 

2074 284 

2o6o 597 

2239 185 

2151323 
2 n3555 
2 209628 

2152 953 2 277 647 

83 975 
144 062 

130 476 
136 888 

r54 519 

139 8o5 
137 802 

154313 

158 556 344989 
. I 2 o8r 248 3 023 278 Irg 438 518 9n 

I 905 408 2 551 584 77319 312 205 

[ 356 087 3 g63 030 97 055 172 972 

l 1o8 8-16 I 5 656 039 65 315 500 387 
I 

· 23338412 2277647 I 1 503816 344989 
. \ 21 738 255 3 023 278 i 204 465 I 518 941 

· 119rr4272 I 2551584 1 ro88688 qr2205 
• 1 r3 go8 766 3 g63 030 I 776 638 i 72 972 

71275 

3288o 

49194 
485106 
552014 

447 583 

UO 28o 

99915 

Il3 388 

192 230 

255 on 
239 5o6 

214 613 
202 542 

194364 

220900 

194 364 

41 543 

2992 ro4 

2 417 170 

2274 953 
1827 542 

1
33162 983 
28900100 

J 617 497 
l 842 129 

1797 721 

I 89Qo87 

I 7q 1o8 

i 582485 

1629422 
8g66oo 

I 713274 

1 629422 

25 447 273 I 854 590 
I 22 402 837 .( 099 78g - ::;:;; ~ 

I 
\\ ytwór ll Jj l:lloki kuto i przowaloowa110 W.dwór trzoci W,vtwór C<lWS.rty 

- Zapas~· w koń- Zapa•y w koń-' \zapasy w koń---- ;ap~ lroń-
Wytwórczość 1;u miesią~a Wytwórczoś~ cu miesiąu Wytwórr.zość cu miosiĄca Wytwórczość cu micsia,ca 

I Jub oicre.u j lub okresu lub okresu lub okresu 

I 

._ -,- i63054 

174147 

.
. ( 1714o8 

i531o8 

191218 

167 501 

157 715 
i95 2n 

200 636 

186 930 

l939II 

140 994 

- _P 
102320 

129 042 

130517 
132678 

1393o6 

13 1 357 
118259 
132q6 

128288 

n5384 

rx5635 

115 737 

u <l 6 w 

213 616 

267002 

276366 

203 845 

301 890 
2;ł5 544 

257 550 
221 534 

228 773 

227 549 

z66 574 
243697 

l2I 722 

107 126 

u6 054 
102 903 
107 228 

8o 758 I 

70869 
co8 239 

] 14 821 

92 879 

9968o 

2574 234 

2258 343 

2318 4o6 

2 ooo 392 

2 550 055 
2 478 552 I 

2 263425 

2 482 948 

2 182 779 
2 .JOC 729 

2 66o 485 

2 668 269 

I 445 542 

1330 431 

J 315 776 
I 382 801 

l 475 537 
l 505 315 

l 350 952 

I 524 478 

r 390 305 

1 47:i 245 

l 461 76o 

4006o4 

438 g65 

404 8g7 

37Ó 557 
479 .f12 

389944 

382 734 

403 365 

;\9<> 510 

375 513 
461 348 

414 304 

300350 

238 992 
322 231 

364 010 

313105 

315 072 

192 435 
244 866 
312 705 

310134 

316532 

> 

1910 • 

" 1909 

181 319 

156 68r 

153 573 
n8 23L 

105227 

27I 2IO 

267 575 
235 166 

115 737 

202 179 

193 012 

205 434 

151 413 

106 360 
86915 

49343 

47945 
86993 

2 203 274 

2 u7 209 

I 887 502 

J 578 544 

1485483 
l 413og6 

l 287 343 
I 024 172 

l 637666 

+11123 

3u 951 

3018g7 

2/0152 
414 30,t 
4z6o093 

3672343 

3oo8228 

347175 
36o38g 

405 533 
423 38r 

5o8 420 

Za 11 miesięcy " 1913 

n 1912 

• 1911 
• 1910 

1932779 
. 1883075 

. 1 l65.)932 

. I I 551662 

rn5227 

27r 210 

267 575 

2 730 324 
2313 200 

I 2 018428 

l 917 I8o 

106 360 
86915 

49343 

47945 

26 265 383 
23 502 279 

21812329 

I 19g64 389 I 

1 485483 

1413og6 
I 287 343 

l 024 172 

347 175. 
36o38g 

405533 

423381 

JB. 
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PRZEGLĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 193 

Handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi w listopadzie r. 1913-go. 

X a z ·s ,. wytw o r ó w 

Wywóz z Rosyi za granicę. 

Sól kuchenna 

Wosk ziemny (ozokeryt) 

Żużle metalurgiczne 

Węgiel kamienny i koks 

Ruda żelazna 

Ruda manganowa 
Galman • 

Róźne inne rudy i złamki metali 

Surowiec w gęsiach i złamkach 

Żelazo różnych gatunków 
Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków 

Platyna 
Miedź 

Nafta i przetwory nailowe 

Wyroby z surowca, żelaza i stali 

Maszyny i ich części 

Pozostałe wyroby metalowe 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 

Zużle Thomasa w kawałkach 

Żużle Thomasa mielone 

Kamień litograficzny 

Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego 

• • • Bałtyckiego 

• komorę w Szczypiornie 

w Herbach 
w Sosnowcu 

w Granicy 

• komory morza Czarnego 

• pozostałe komory 

(pudów) 

. 

. 

. 

l~ok 1912 

I Od pocza,tku 
Listopad roku do 30 

I listopada 

T y s i () c 

I 

I 

14 154 
r 15 

317 3814 
I 003 11912 

I 9!7 37839 
57:,7 .)5 634 

- --
19 289 

l 4 
98 I 107 
- 30 

I 4 
33 3g6 

I 30 
4o66 45 283 

107 417 
8 136 
I 14 

39 728 
- 0,9 

107 9926 

3·5 28 

139 2218 
II 166 201376 

737 5565 
224 2226 

5g87 62255 
320 [ 545 

-I 349 

972 10692 

H.ok 1\113 

Od pocz,ttku 
Listopad roku do ~o 

I lis topada 

~- p u d 6 w 

23 160 
T 19 

773 4655 
176 5268 

28o8 26 :.II 
6053 66282 

- -
38 505 
- I 

98 98g 
- 482 
o 3 

13 3-8 .) 

- 8 

2986 51267 

25 40-.) 
IO u3 

l 13 

50 739 
-- 6.6 

381 Jl 091 

2 30 

- 2585 

17099 282529 

838 6 475 
372 2897 

io348 82981 

303 I 828 

4166 8598 

546o 24452 
---- - - ------

Razem 19549 286226 38586 412 3-15 

w tej liczbie: 

z Niemiec 9 713 12[ 476 15902 177270 

' • Anglii 
granicy. lądowej. f 9182 157 500 

I 
2ro14 

I 
213 163 

Razem przez komory zachodniej 7268 71 59r II 861 94 r8r 
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Koks 

przez komory morza Białego 

Bałtyckiego 

komorę w Sosnowcu 

w Herbach 
w Granicy 
w Szczypiornie 

pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 
• Niemiec 
• Anglii . 

Razem 

Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 
Siarka nieoczyszczona w bryłach 

Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy 

Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne 
Surowiec zwykły 

przez komory morza Bałtyckiego 

z Finlandyi 

zachodniej granicy lądowej . 

morza Czarnego 

przez pozostałe komory . 

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

zachodniej granicy lądowej 
pozostałe komory . 

Żelazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 
komorę w Moskwie 

z Finlandyi 

przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha telazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 

zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez komorę w Moskwie 
z finlandyi 
przez pozostałe komory 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 
Miedź / 

Glin f' 
Nikiel 

w wiórach, sztabach, prętach i blachach do 0,5 mm grubości 

l rofl 

833 

234 

1489 
68 

84 

38r6 

l 492 
l 713 

406 
2 6o4 

131 

23 
2.2 

8~9 

45 
19 

I 

31 

60 

5 
g6 

65 

31 
16 

q 

9 

4r 

35 
6o 

8 

Il 710 

10409 
3 203 

15993 
500 

I 435 

16341 
i8 816 

6128 

30105 

I 296 

204 

25 

9r 
16o 

30JI 

1372 

622 

r55 

5160 

i 289 
68o 

241 

109 

43 
221 

16 

122 

lo82 

405~8 

6o 

9516 

I 104 

I 060 

394 
qo5 

172 

xr9 

4554 

l 712 

2019 

735 

333l 
48 

16 

4 

7 

7 
18 

2 

J. 

35 
50 

I 

86 

127 

III 

18 

3 
27 

286 

88 

108 
J 2 

4 

15 

227 

34.5 
16,1 

18,1 

1914 

I 822 

156co 
11281 

328o 

18983 

l 932 
I 761 

54 6ss; 

19070 

23324 

8517 

35476 
1252 

249 

32 

139 
61 

390 
137 

5 

20 

552 

8o4 

412 

47 

l 263 

l 215 

590 
151 

102 

r-8 

2186 

29 
n6 

l 831 

385 
lor,4 

165,6 
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Cyna w płytach, prętach i złamkach 28 313 24 335 
w tej liczbie: 
z Niemiec 12 110 8 105 
• Anglii 3 90 7 g6 

Rtęć 0,4 7 . .) I,2 10 
Ołów w płytach i złamkach 214 2363 332 3334 

w tej liczbie: 

z Francyi 24 146 22 138 
• Niemiec 107 I 124 182 I 530 
• Anglii 67 784 71 720 
• Belgii . 6 4r I 24 

Ołów w bla~hach, rolkach i rurach 6.2 79 21 106 Biel ołowiana 
Cynk w płytach i ziarnkach oraz pyłek cynkowy 2,r 29 12 ! Ol 

przez komory morza Bałtyckiego 59 392 51 565 
zachodniej granicy lądowej 65 6n 97 857 
morza Czarnego l 8 12 

• pozostałe komory l 57 l 7 
Razem 126 

w tej liczbie: 
I 008 150 l +Jl 

z Niemiec 105 875 128 l 165 
• Anglii 6 71 6 14 

Belgii. 7 I IO 
Cynk w blachach i prętach 

6~3 93 14 1.1 [ 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 0,7 I 
Biel cynkowa 6 147 9 154 
Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 35 343 24 389 
Odlewy z surowca nieobrobione 22 203 25 216 
Odlewy z surowca obrobione 23 223 29 276 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 19.9 242.6 32,8 267.4 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Ballyckiego 250 256g 432 3762 
zachodniej granicy lądowej 204 2575 579 5303 
morza Czarnego 39 439 24 352 
Rosyi środkowej 31 318 42 342 

• pozostałe komory 187 2109 73 697 
Razem 711 8010 I 150 IO 456 

w tej liczbie: 
z Niemiec 530 59Ó9 933 7932 

• Anglii 110 I 178 102 1 419 
Francyi 5 41 3 49 

• Auslryi 21 200 25 188 
• Belgii. 2 9 3.3 23 

.Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Baltyckiego 83 I 284 15 l 435 

zachodniej granicy lądowej 99 I 275 101 2 181 
morza Czarnego 39 68o 13 575 
Rosyi środkowej 6 411 s 399 

• pozostałe komory 36 974 23 472 -
Razem 263 4 624 157 5o62 

J. H. 

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



19(i l?RZEGl1ĄD GORNICZO-H U'l'NlOZY 1914: 

~rz~mysł fetazay w Jiilistwie IlasJjskiem WJ ~ierJniu r. tf~3. 
(Podług danych Centralnego biura statystycznego dla przemysJ.1 żelaznego w Rosyi). 

)1iesit\OO okres~v 

Wrzesień r. 1912 

P;itdzicrnik 
Lb to paci > 

Grud1.iei'1 

Styczeń r. 1913 
l.u 1 y 

i\larzec 
I\ w iccie:i . 

J!a.i . . • 
Czor w ioc > 

Lipiec . > 

S1 erp1 eń 

• 1912 
• 1!)11 

> Ul10 

Za 8 miesi ęcy > 1913 

> J\J l :i 

Wrzesień. 

Październik 

Listopad . 

Grudzień 

Styczeń 

Luty 

l\Iarzec • _ 

Kw iel'iei1 

Ma.i • 
Czer wice • 
Lipice 

Sierp i eń 

,, 

> 1911 
• 1910 

r. 1912 

,. 

r. J.913 

" J!JJ~ 
" rn 11 

" 1 IJ!O 
Za 8 miesięcy " 1913 

> " 1912 

> ~ 1911 

' - 1910 

Wytwórczość i zapasy podług okręgów. 
Cnłe państwo lt•>syjskio Południ e .H.osyi 

IWyrnby g o t.o\Ve iol„>.nc 
S u 1· o w i o c Półwyroby !!elo.zne i stalowo sto.Iowo S n l" o w 1 e o 

- i%apasv w koń- { - Zapasy w koń- 1~a.{1t •. ~.'· w koń- Zanasv •v koń· 
V\ ytwórczość I cu nlioslą.ca 'vVytwórc:.c.ość / cu 1niosit\Ot\ V\'ytwórczośó cu 1uiosił\CA \\'ytwół"c~oSć cti n~iosiu,ca 

lu~ oi<ro'u lub okresu I lub 01< rusu lub okresu 
- -- 'f y s ę c y p u (l o w -

21 303 25 868 ; 23 661 lI Ol6 19 644 17 71 l 14 809 5 392 

20 <)66 25 004 24 I42 II 282 J 9 412 l 8 626 14 390 5 388 

20 991 2.J 486 23 489 10 9Il 19 8+1 19 606 l4 030 5 176 

23 467 26 890 22 750 lO 752 19 375 21 078 15 391 6 640 

23375 
2 1 774 

25 II2 

23070 

24 696 
23548 
23672 

22 783 

21778 

18 181 

13795 
188030 

169 538 

142 u5 
120 214 

26 638 

26786 

25 212 

25 4II 

26 140 

29261 

28 485 

28 530 

26 392 

24 r95 

32799 
28530 

26 392 

24 195 

32 7<J9 

24 500 

21930 

266;17 
•· 

22252 

26 843 

24024 

25705 

24 89<J 
23728 

20795 

17050 

196 782 

i8o903 

155 350 
138586 

10810 

10752 

JO <J97 

lI 367 

w773 

ro993 
II 1I3 

Il 024 

Jl 191 

9535 

ro513 
Il 024 

II I9I 

9 535 
10513 

20058 

17 7r5 

2! 457 
17 8ot 

22373 

20501 

21297 

20370 

19644 

l7 3Il 

14 848 

t61 572 

149472 

130 568 

120 008 

22612 

22805 

22677 

20676 

19 894 

18990 

18 432 

IR 448 

17 594 
18525 

19149 

18 448 
1 7 594 
t8525 

19 l49 

i5370 

14 240 

16661 

i5084 

16369 

15802 

15986 

15 618 

J5 173 

12492 

9174 

125 130 

n4758 

95563 
81468 

6 7-19 

7392 
7166 

7 568 

7 497 
7 326 

7 o68 

6985 

5 2 57 
3 703 

4 248 

6 985 

5 257 

3 70'.\ 

4 248 

Południo .l:tosyi Ur u I 

-· ----. I- Wyroby g otoW0"201azno i - I - -
Półwyroby teJa..--l.ne l stalowe stalO\lfO S u r o w 1 e c Półwyroby telnzne i sra.low~ 
- . Zapas~'. w .k <,ń- -- . -I Za.pas~ w. l<oń- . - ~apnsy_ w _l<oń- . zavosy ·w koń-
Wytworczość \ cu m1es1a,ca Wytworczośó cu m1es1a,ca l \Vytworczośó / cu 1111es111ca \Vytworc>.ośó cu miosia,ca 

l ub okresu lub okresu lub okresu lub okresu 
- - 'l' y--s --i --ę c y p u <I ó w --·---- -

12 882 

12920 

12778 

12 430 

13587 
II 615 

14 999 
12232 

15036 

13201 

J5 010 

14 04.) 

13166 

u 563 
8604 

109726 

100927 

83896 

74 2 69 

3 329 I IO 721 

3 538 10528 

3107 

2754 

2 73c 

2 599 
2992 

3 204 

2494 
2658 

2668 

2 510 

3355 
r 978 

2557 
25rn 

3355 
I 978 

2557 

II 228 

10953 

116o9 

9959 
12 490 

9936 
13084 

n 83c 

12606 

l2 Jo8 

n 023 

9975 
7785 

93623 

84839 

7 041 

7754 
8316 

8 437 
8 298 

78i3 
8or3 

7 2 53 
7972 

8254 

67u 

7 748 
9020 

8254 

6711 

7 748 
9020 

3905 

4 225 

5 017 

4 926 

4 624 

5092 

4 9.5.J 

4 971 
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'r rzegfąa fiteratury górniczo - nutniczej. 
Treść art~H{ułów, zawart9ch w ważnłejsz9ch czasopismach górniczo=hutnic29ch. 

Glilckauf (1913). ~ 4~. a) Tr. Ottrnnann . nowemi i żelaznomi. zawierająccmi mangan, z punk
Pnkl ady wr,gla, nall'.?·ące do .l.Jl'll}J (h>itli ng i Kret: tu widzenia pra wncgo, min0ralogicznego i hutni
te11.~rhrcr w <jłównrj fctldziP Wittc1l8kiri nr.r poludnie c-zego. Xierniecki0 prawo górnicze nic odróżnia 
od przrs1rnir,rici pod Hatl i11.<Je11 . b) Pr.umysł g6rnic.ry rnd manganowych o<l żelaznych , zawierają0ych 
IV f:Jrl.<Jii l tJ r. 1.91:2. Da n0 statystyczne o wytwór- mangan, i do manganowych zalicza wsz:rntkie ru
czości węgla kamiennego, koksn i brykiet ów. c) dy, zawierające przynajmniej 2.J.0

0 
manganu. Z 

Pr.zrmysl górniczy 10 Prusach 10 r. 1.97:2. punktu ·widzenia hutniczego rudy mangano'rc po-
M 49. a) F rirdeng1mr.q. G6mictwo u•e um:hod- ·winny zawierać przynajmniej no0

0 rnanganu a t·u
nith prowinryach Król<'.-<t1rn Pruskiego. Strcszczc- dy żelazne przynajmniej 2°/0 manganu. Dalej roz
ni c prac, zawartych w pamiętnikn Zjazdu 12-go patrujc antor znaczenie rud manganowych i żclaz
górników niemieckich '"o ·wroclawin. 'L'om pierw- nych, zawieraj<\cych mangan, w przemyśle wogólc 
~zy, opracowany pr70z krajowy zakład gcologic·z- a zwłaszcza "" przcmyśl0 metalurgicznym do wy
l}Y, za"·i0ra w ogólnych zarysach stan g6rnicł\rn na robn wszelkiego rodzaju stopów. c) R. Jii11_q.-:t. C<hiał ~ 
Bląsku, w Poznai\skiem i Prusach i opis warunków rządu w 11ieiniwl.·im przemy.~le ll'ęglowym. \\T r. 1880 
geologicznych. 'fomy drugi, trzeei i ezwarty, opra- do rządu prnskiego należalo 18 kopalń węgla z 
cowany przez stowarzyszenia górnicze i zarZ<\d gól'- ogólm\ w~·twórczością ; t/2 mili.ona tonn i liczbą 
niczy, zawicraji\ opis poszcz0gólnyclt okn~g6w gór- rnirndnionycb robotników, si~guj ąc<\ '.32 OOO. W r. 
niczych pod wzgl!1dern teelmicznym i ckononiicz- Hl u liczba takich kopa1fl wzros1a do 2.1, wytwór
nym. Tom piąty zawiera CZ!~śt- historyezlH\. h) czo~ć do 22 milionów tonu a liezba robotników 
Przemy.~l gr!rnir·?.'.IJ IV 8akso11ii IV r. J.912. Dane do 92 OOO; Kopalnie rządowo znajduj<\ si t~ w vVost
statystyczne, dotyczące stanu poszczególnych galę- falii. lrn ~ląskn Górnym i nad Saan\. Okn\g \tV0st
zi przemyslu gómiczogo w r. Hll2. c) R. J iill.r.J8t. Wę- falski daje zaledwie ai/2°0 ogólnej wytwórczości ko
.<;iet i żelazo IV niemieckim bit(w.,,ir handlo11·y111 . Han- palli rządO"\-Yych , Śląsk G6rny J 71/2?6 a okrąg Saar 
dcl zewnętrzny ?\fiemioc wyraził się w ogólnej su- 7-1-0

0
• Kopalni0 rz~\dowc znajdują siq również w 

mie 19,U miliarda, w tom wywóz i;tanowi 8,9 miliar- Bawaryi, Saksonii i ''" Schaumburg-.Lippe, lecz 
da, a przywóz l0,7 miliarda marek. V\'ywóz wy- wszystkie ono posiadaj<\ znaczenie podrzędne. Z 
tworów przemyslu WP.glo·wogo w r. 1912 dosit:gną1 zestawienia clan.,·ch statystycznych wypada, że wy
cyfr.v GOO milionów marek, przywóz zaś 20-t milio- twórczość robotników. pracujących w kopalniach 
ny; przewyżka wywozu nad przywozem, wyno- prywatnych, jest wyższa an i żeli w skarbowych a 
sząca w r. 1900-ym 133 marek , wzrosła w r. 1912 koszta wytwórczości są niższe. Wytwórczość roez
<lo i39G milionów marek. ·wartość wywozu wy- na t robotnika, pracuj<\Cego w kopalniach pry
tworów przcmyslu ż<'lazncgo w~·nosila w r. 1900-~'m watnych, w ostatniem dziesięcioleciu była wyższa 
-t70 milionów a w r. l 912-ym I 185 milionów ma- o 29 t , koszt zaś wytwórczości I tonny Wl~gla w 
rek, natomiast wartość: w~·tworc>w przy-wiezionych, tym samym okresie czasu w kopalniach skarbo
wynosząca w r. 1900-ym 113 7 milionów marek, spadła wyeh był wyższy o 1,fi5 marki. .. 
w r. 1912 do 1 IO milionów. ~ 51. a) .:J Titan . Przyrządy, 11.~·ywam 11· . 111.ąln 

]'.,~ 50. a) Bcyling. 01riuld do 11•ykr1fll'm1ia do l)((rlania pmcietr.rn kopal11ianP.<JO na zm1•arto.~r: 
obcc110,qr·i md<rn11 111 powirfr.rn kopolllianem. Przv- 111 r ton11 . (pocz.) Od r. 191'3 weszl)- w życi0 w An
rząd, zbudowany przez Halwra i Lcisrra, oparty glii now0 przepisy. w0dług ktc>r.Ych ilość: metanu 
jest na tPm zjawiskn, %o g-irizd0k wydaj0 różno to- ·w t_\'C•h wsz.vstkich miejscach , gd zir odbywa si<-: 
ny zależuie od składn gazu , jaki przezeń przeply- prac:a lu clzka, ni c powinna prz0kraezać 2/>°/o. \\'ięk
wa. Przyrząd składa si(~ z dwóch jNlnakowych szość kopal11 wprowadziła przyrządy do przygotowy
gwizdk6"\.Y, z któr.rch jc'fon służ.\· dla po-wictrza " ·ania mi0szanin metanu z powirtrzcm i badania 
czystego, drugi zaś dla powi0trza kopalniaiwgo . .Już nastt~ lmie wplywu tych mieszanin na płomie11 la m
w razie obecności I~ m etanu w powiet rzu kopal- py kopalnianej. Przy pomocy tahch przyrzc·\d6w 
nianem daje si(~ '".n'aźnic slyszcć różnica tonów, sztygarzy nabierają wprawy do określania na oko 
która wzrasta w miarę powiększania się ilości mr- ilości metanu w powi0trzu kopalniancm. Przyrz<1-
tanu w powich·zn. Autor podaje opis przyrządu i dy te można uoclziclić na dwie grupy. Do pierw
·wyniki prób, dokonanych na stacyi <loświa<lczal- szej należą takir, w których mieszanina powietrza 
n cj w Derne. b) Scheffer. Znarzenie nid manga- z m etanem zostaje bezpośrednio wprowadzona do 
11owycli i żelaznyrh , zawil'l'ąjących mangan, w prze- I lampy, jak np. przyrz~dy Winstanleya i Br~ggsa. 
my.-<le nirmil'ckim (pocz.). Autor wyjaśnia na wstę- Do grupy drugiej zaliczyć można wszystkie te 
pie różnice, zachodzące pomiędzy rudami manga- przyrzi1dy, w których mieszaninę gazu i p owietrza 
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PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1!)9 

wpuszcza się do zbiornika, w którym znajduje się 
jedna lub więcej lamp. Przyrządy drugiej grupy 
Bairda, Hanwoocla, Wolf Safety Lamp Co„ Oldham, 
DaYis-Baxter są bardziej przystosowane do warun
ków kopalnianych i znajdują najszersze zastosowa
nie w praktyce. b) B ~\T('111nann . Hutnictwo żelaz
ne w 1" l.91i2 (pocz.). Streszczenie ważniejszych 
prac, zamieszczonych w czasopismach hutniczych, 
traktuj<wych o postępach w poszczególnych dzia
łach techniki hutnictwa żelaznego, oraz prac eko
nomicznych, dotycz<1cych wytwórczości, handlu i 
spożycia wytworów przrmyslu żelaznego. c) 8rher 
frr. Znarzenie rnd man,qanowyrh i żrla::nych, .rnwir
mjących mangan, w przemy.~lr niemir('kim (c. d.). 
·wytwórczość rud manganowych w Xiemczech jest 
stosunkowo nieznaczna i wynosi okolo 80 OOO t. 
roczrue. ·wytwórcwść rud że l aznych, zawirrających 
mangan, w r. HJl l wynosiła przeszło :\ooo OOO t. 
Autor daje ·wyczerpuj <\cą statysty kę \.Yytwórczości 
rud, zawierających mangan. w poszczególnych pro
..,vincyach, wykazując przytem. zawartość żelaza i 
manganu oraz wytwórczość ważniejszych kopalń 
za ostatnie lata. Wyliczając zapasy rucl żelaznych, 
zawierających mangan, autor znajduje, że ilość ta
kich rud, kt6re mogą być wydobyte w warunkach 
istniejących, obecnie wynosi okolo urn 100 milio
nów tonn. 

M 52. a) A. 'I'han. Przyrządy, 11i'!JWaM 'IV 
.rlnglii do badania powietrza kopalnianego na .u11var
to.~1: metan11 (dok.) . Z pomiędzy przyrządów, uży
wanych ·w laboratoryach do analizy powietrza ko
palnianego, autor podaje przyrządy Haldana i Le
yycgo. Do oznaczania w przybliżeniu ilości meta
nu w powietrzu kopalniancrn na miejscu istnieje 
r<lwnicż przyrząd, zbudowany przez Haldana. b) 
Sr'hrff'er. Znar..<enif' rntl man,ąanowy('h i żrla~nyrh. 
zo wiera:Jąc!Jch mrm,ąan, dla przem!J.~lll niemieckir,ąo 
(dok.). Ekonomiczn~- stan przemysłu rnanganO\.YC'
go \y Xiemczech. Prz.vwóz i wy.,,vóz rnd manga
nowych. Wytwórczo§6 stopów manganowych. 

Stahl und Eisen (191J) . M 33. a) G. Strlll 
l1er. W s7J1·a11•ie wyboru napęd 11 dla hut żelMn!Jr·h 
(pocz.). Sprawozdanie komisyi walcowniczej ·w 
'l'o-warzvstwie niemieckiem hutników żelazm·ch. 
Referat" sklada się z dwóch części: o urządzeniu 
stac~·i centralnej i o napędzie w walcowniarh. Sil
nik spalinowy czterosuwny zużywa przy pelncm 
obciążeniu 2 400 ciepł. na konia/godzinę , czyli ~ 630 
ciepł. na kw/godziuę; przy średniem obciążeniu 
72°1o rozchód ciepla wynosi ó OOO ciepł. na kw/go
clzinę. Biorąc pod uwagę koszta urządzenia silni
k6w gazowych i parowych, koszta naprawy, zuży
cie smarów i t. p„ referent dochodzi do wniosku, 
że przewaga po stronie silników gazowych nie jest 
tak wielka, ażeby im całkowicie oddawaC:: pierw
szeństwo przed turbinami, których wysoki stopień 
sprawności zal eży "" znacznym stopniu o<l spravY
ności kotłów, która może wynosić 50% lecz rów-

nież i 95°0, jak to ma llllCJSCe przy spalaniu bez
dymnern systemu I3one. b) H. HanPmann i Fr. 
Jlorawe. O perlicie .iiarnistum i jrgo znw·.zeniu 1llcr 
tNmirz;iej ohróhki stali. Perlit Ziarnisty można otrzy
mać w stali zapomocą powolnego ochładzania j ej 
w chwil i przejścia przez Ar11 luli przez powtórnE' 
nagrzanie i ochładzanie w wązkich granicach nie
co wyżej i niżej Ar,; również ton sam wynik 
może b>·ć osiągnięty przez wyżarzanie stali harto
wanej w temperaturze 650° 700°, czyli nieco niżej 
Ar3 ; czwarty sposób polega na dlugotrwałem ogrze
waniu stali w temperaturze nieco niższej , aniżeli 
Ar,. Artykuł zawiera opis badań , dokonanych za
pomocą powyższych sposob6w. ·wyniki pr6b me
chanicznych wykazują, że ogrzewanie w tempera
turze 6 70°, któremu towarzyszy tworzenie s ię per
litu ziarnistego, zmniejsza \Yytrzymalość nietrwałą 
i granicę sprężystofoi a podnosi wydłużenie i zwę
żenie płaszczyzny zerwania. Badania prób stal i z 
różną zawartości<\ węgla na gięcie wykazały , że 
stal o perlicie ziarnistym jest po kilkakroć wytrzy
mal sza na gięcie, aniże l i o pcrliCie blaszkowatym. 
Wobec togo autorzy wskazują na potrzebę oprócz 
zwykłych czynników wyżarzania, t. j. temperatur.\' 
i rzasu trwania wyżarzania, dolączyć jeszcze pręd
kość przejścia przez punkt Ar1 podczas ochla<lza
nia Rtali. Pierwsze dwa czynniki warnnkują 
wewnętrzne napięcia i jednorodność stali a ostatni 
ma związek z jej wlasno!foiami mcchaniczuemi . 

.M 34. a) G. Stauber. lV .~prawie wylJorn 11a
pęrl 11 dla hut żelainw·h (dok.). Przechodząc do 
sprawy wyboru napędu dla walcowni, autor czyni 
u-wagę na wstępie, że zastosowan i.o pary do silni
k6w m a miejsce obecnie tylko w walcowniach, przy
czom kotl>' powinn.Y byG tak zgrnpowane, ażob~· 
cllugośC:: przewodu parowego 11ic byla \<Yiększa ocl 
80 m. gdyż w przcci \Ynym razi o straty będą o wir
le wyższe , an iżeli przy nap~dzie eloktryc;,,nym . Po
równywanie napędu parowego z el oktryczn~·m w 
·walcowniach da:je wielokrotnie sprzeczne ·wyniki, 
gcl>·ż do wyliczci'i brane R'\ niejednakowe zaHacly. 
Autor podaje szt>reg tablic z wyliczeniami zużycia 
energii w różnych walcowniach, clokonanemi na 
podstawie jednej zasady. b) H. Ortinnnn. O sprall'-
110.-<ci kotłów parou.·wh. opr1la111rh gnzem 1cil'lkopir
rowym l111J gru:rm piN'ÓW kokso:„!/ · '1. i o z·u?!/('i11 r·ir
plrt w silnikach ,<Ja<OW!Jf'h . Badania , dokonane przy 
pomocy dwóch kotłów o powierzchni ogrzewaliwj 
8li i 90 m2 z palnikami 'l'erbecka, wykazaly, że 
sprawność kotłów, ogrzewanych gazem wielkopie
cowym, wynosiła 76,8, 79,-1- i 82, 7~ a ogrzewanych 
gazem pieców koksowych 7 ł, 9 do 80,2%, co prze
mawia na korZ>'ŚĆ: turbogeneratorów. Badania nad 
zużyciem ciepla w silniku gazowym, dokonane przy 
obciążeniu 75 do 80%, wykazały zużycie na konia/go
dzinę 4 V3<i do )3 709 ciep!. Zważywsz>·, że fi rmy, 
dostarczające silniki gazowe, gwarantują przy tem 
obciążeniu zużycie ciepła i3 150 do 2 600 ciep!. , do-
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chodzi się U.o wniosku, że wysoki wsp6lczynnik 
prney użytecznej można otrzymać nie tylko przy 
zastosowaniu gazów wielkopiecowych w silnikach 
gazowych, lecz r6wnie:i. w silnikach parowych, o ile 
te ostatnio połączone S<1 z dobrze urządzoną ko-
tłownią. W. K. 

Oiesserei Zeitung. N2 17. (1913 r.) a) H. ~Yi
t.<sthe. Sustem wzmncnianfrt ;ullewów 1;11roWC(Jl/'!fl"h 
<1-rn r. E111per.r;era. Odle""Y surowcowe dotąd rna
Jo byly stosowane w budownictwie no>voczcsncm 
wskutek 111ałcj ich \vytrzymalości na zgięcie, ma
lej elastyczności i małej odporności w razie voża
rn. System d-ra \". Empergcra, polegaj<1cy na pokry
waniu calej powierzc·hni odlewów surowcowych 
warst·wq betonu i okręceniu zvrnjem cienkiego (3 mm) 
drntu stalo-wego, polepszy! znakomicie własności tak 
skorn hinowanego materyalu. Autor przytac7.a licz
ne przykłady tak zbudowany<"h kolunm i podaje ob
<'i<\:i.enia, przy których kolumny zaczynały odkształ
c-ać się; por6wnania wypadaj<'\ na korzyść systemu 
d-ra Empergora. Pragnąc dać naoczny przyk.lad 
ekonomicznej wartości tego sposobu, autor porów
nywa koszt kolumn o jednakowej wytrzymafości, 
lecz zrobionych z r6żn)'Ch materyal6w; jeżeli koszt 
kolumny surO'\>\'CO\Yoj przyjmiemy równym 1, to 
koszt kolumny z żelaza z1ownego wyrazi się war
tością r6wrn\ L,01; koszt kolumny żelazobetonowej 
bez odrutowania równa się O,.J.6; tak:ej samej ko
lunmy odrutowanej równa się o.+-!, wroszcio koszt 
kolumny surowcowej, pokrytej betonom i odruto
wanej, wyniesie zaledwie 0,'33. Kolumna systemu 
<l-ra Empe1·gera kosztuje przeto zaledwie 1/ 8 kosz
tu kolumny z surowca, która nadto jest malo od
porną na działanie ognia. System ten może by<S 
stosowany również do belek o r6żnych przekrojach 
i w tych wypadkach próby wypadły bardzo po
myślnie. Tak np. belka, podparta w odległości 
-l,6fi m, wytrzymala obciążenie 1-!,4- t i wykazała 
strzalkę przegibu -lO cm.; po zdjęciu ciężaru strzał
ka zmniejszyła się do 1 O em, co ·wymownie świad
ezy o ·wielkiej elastyczności belki. Szczegółowa 
tablica prób i liczne przekroje i fotografie pr6bo
wanyrh kolumn dopelniah wywody autora. b) O. 
Hocse. O .rnsto.~owaniu niewypalmu>j eeqly do 1V!J
m11r6wki kopulaków. (dok.) Stosowanie takiej niewy
palanej wymurówki picc6w staje się ekonomicznorn 
niety1ko wskutek ]Oj trwałości (autor przytacza 
przykład, gdzie \vymur6wkę trzeba było zmienić do
piero po 7 miesiącach i to tylko w pasie topienia się 
smowca; kopulak zaś przetapiał dziennic po 17 OOO 
- 20 OOO !.:,q i byl w biegu fi- 7 godzin dziennic), 
lecz również dlatego, że profil i wymiary wewnętrz
ne kopulak6w nie ulegają zmianie, co nader dodat
nio wp]ywa na rozch6d koksu. Grubość wymu
rówki nie powinna być zbyt wi elką, gdyż w tym 
ostatnim wypadku ochładzanie się wymurówki przez 
promieniowanie na zewnątrz staje się niomożliwom 
i cegła prędzej stapia się; grubość ta powinna wa-

hać się w granicach od 200 do 2+0 min. W wielu 
odlewni.ach wymurowywują kopulak, pozostawiająe 
pomiędzy cegłami i ulaszanym kożuchem pieca 
pnstą przestrzeń I ;)- 25 mm, którą potem zapelniają 
piaskiem, popiolem i t. p., co ma na celu zapo
bieganie parciu ccgi.cl na kożuch po rozgrzaniu sitt 
ich. Autor na mocy osobistych ::;postrzeżeń jest 
jednak przeciwnikiem togo :;ystemu wymurówek; 
stwierdzi! on hovviem, ż;o rozszerzanie się wymu
rówki od gorąca odbywa się ku wnętrzu pieca, 
gdyż strona wewnętrzna wymurówki najpierw na
grzewa się do czcrwono8ci, podczas gdy strona, 
przylegająca do kożucha, jest jeszcze malo rozgrza
na i żadnego parcia na korzuch nie bywa; odgra
dzanie ·wymurówki slojem izolującym nie pozwala 
natomiast na ochładzanie się jej, co musi ujemnio 
wpływać na czas joj trwania. e) In.i . .Jlilke. Po
równanie il1cót'li .~u.~f('inów pireów /11tdlowyeh. PieM 
pudlowe zwy~łe i pipce t. zw. obrotowe systemu 
Pietzka. c.1) H<"i.~to.~i: i 11•ytriymcilo.~1: 9linu. Opis 
pr6b d-ra ~'. J. Brisloya dla określenia niektórych 
własności glinu; wpływ wyżarzania, walco·wania, 
kucia i t. p.; określanie granicy clastyczno!ici gli
nu. o) Okrc.~lanie ltydrost(lf!ftZn('go r·i.~nirnin meta
l1t na formy i rdwHie, wywi('raneyo pode.mi; odlewu. 
f) lJzictl wskazówrk praktw·znyr-11. Przetapianie mo
siądzu i glinu. 

J\2 18 (1913). a) ,J. ..Jirhrtm.~. Str;lc formy 
w odlewniach surou•m i bronzu. (pocz.). Opis sta
łych form metalowych lub zrobionych ze specyal
nej masy, ich zaloty i wady. b) Fr. Erbreich . 
Uklatl czą.~trczl'k 811/°0Wca iwykll'.fJO i kntolanego. 
(pocz.). Przy przechodzeni.u motali ze stanu płyn
nego w i;tan stały odbywa się wydzielani.o ciepla; 
z chwilą zaczynania się krystalizaoyi zaczyna się 
wydz ielanie t. zw. ciep~a utajonego i temperatura 
przez pewien czas nic zmienia się. ~ iektóre me
tale, stopy i inne ciala posiadają. tę niezmiernie 
dziwną własność, że temperatura podczas krysta
lizacyi. nawet nieco obniża się. Odwrotny porZ}\
dck zjawisk daje się zauważyć przy topieniu mo
tali. Autor rozpatruje zdolność rozpuszczania jed
nych motali lub inn~·ch eial niemetalicznych w 
innych metalach i bada warnnki, pr7.y jakich to 
odbywa się i w jakim stopniu. 1::3zcrrg wykres6w 
daje obraz poglądowy charaktorn tych zjawisk. 
Wrcszrir autor przechodzi do stopu żel aza z wę
g lem i w~·jaśnia zjawiska, jakie przejawiają siP, 
podczas zastygania surowca, oraz ich wpływ na 
krystalizacyę masy. c) O,qrzrwani(' i pruwirtrza
nie rlilżrj odlewni. Opis urządzefl do ogrzewani.a 
i przewietrzania w odlewni International Harvostor 
Company w Springfield w Ohio; autor podaje fo
tografio nioktórych działów odlewni oraz budowę 
wiązar6w dachowych tak wybranych, żeby za
pewnić możliwie jaknajlepsze oświetlenie całej hal
li. d) .lndrea."! Kuob. ~Vowoczesne w·ządzenia czy
gzczarni przy Olltewni surowca. Wybór mfojsca na 
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hudyn<>.k dla czysztzarni po·winion być tak doko
nany, żehy odlt'\\)" szly wprost z odlewni do czy
szczenia, poC'zem do warsztatów, lub do magazy
nu . Pom i<•szcwnic po\.rinno być dostatecznie wy
sokie, wid1w i ogrzane; kurz i pyl, powstające 
przy czyszczmiu. wyciqganc są przy pomocy eks
haustorów. W dalszym riągu autor opi:mj<' róż
ne sposoby <'zyszcwnia ocllcw6w mech anicznie lub 
chem i<'znie przy pomocy kwasóv\·. c) Xou·y spo-
86b pr.zetapia1tia wióró v .~1trowr·o11·wh 111 kop11lak11. 
Sposc>b ten polega na wprowadzaniu wiórów przy 
pomocy specyalnC'go pr7.yrz<:\clu do Wnl~tr?.a ko1m
laka w pasi<> topien ia si1: surowca. Ilość- wtlacza
nych w tC'n spos<lh wi6n>w można dowolnie rcgn
lowa6; wynosić- ona może ó --20°11 • Rpos<>h ten 
pr zedstawil. widoczne współzawodnictwo brykiPtom 
prasowanym, Z\\ łaszcza jako znacznie tal\szy. Dla 
oksploatacyi tego ,, . .'·nalazku (system \ \ ' agnera) 
zawiązalo si<: w BC'rliuie spcc~·alne Towarzystwo. 
f) Otlll'1t' kowatlel il 11iur·h 1l'!/ll!irrró11•. Opis sposobu 
formowania i odlewania kowadeł. g) D:irr/ 11·.~ka
ZÓll'ek prrrktwmy1·h. Opalanie suszarni koksem; 
autor opisuje szczegółowo, w jaki spo:;6b prowa
dzi sie. opalan ie i jaki jest rozchód koksu; uwag 
żadn~·ch o l(•go rodzaju ogrzewaniu suszarń autor 
n ir podaje. 

.~ 19. (1913). a) . 1. llle8ser,-;rhmitt. Z111ir111rt 011-
jęto.~<'i .~11rowerr prz !/ nagrzr wcm i Il i korz !l·~l"i 71Ntk
tyr.zne, jakie mofoa o.~ią.ąną( .z tej wlrt:mo.~r·i. (pocz.). 
W~zclkie nagrzewanie i ochladzanie metalu pocią
ga za sobą ?.mianę jego objętości; wply w tempe
ratury, jakiej metal zof'tal przez pewien czas pod
dan~· (w.vżarzanie i t. p.), odbija się na jego wla
snośc:iach fizrcznr('h. Zauważono na<lto, że tem
peratura odl<~wu ·ma poważny wpływ na je~o wy
trzyma lość, wydłużenic> i t. p„ jako własnośc· i , za
lc>żnych poniek}1cl ocl układu cząsteczek metalu; 
ba<}ania wykazaly, że każdy metal posiada pcwrn\ 
właściwą sobiC' temperaturę odlewu, przy ktch·c•j 
zyskuje on najlepsze własno~ci fizyczne•; o ilr od
]('w hi:dzie otlhywal się przy temperatur?.e n iższej 
lnb w~1ższ(•j od powyżej wzmiankowanej normal
nej tC'mperatm·y odl<'wu, wytrzymałość na rozer
wanie i inne iw6b)' mech aniczne wykażą gorszy 
gatunek metalu. Różni ca 50° w jedną lub drugą 
stronę daje już w idoczne wynik i; tak np. !-nll'O

wiec szary, odlany przy l -!00°, dał I.) k_q na 
1 1111n~; przy l :3.)0° dal 22 kg a przy I 2-!:>0 w~·
trzyma łość spadła do l(l kg na 1 m1112. Stal ty
glowa przy l 500° wykazała ()0 kg i -!,5°0 wydluż<'
nia, odlana :rnś p rzy l .iao0 dała -18 k.<J i 2,5%; po 
wyżarzeniu ot rzym ano 58 kg i J 3°0 oraz 80 kg i 
3~ w wypadku pierwszym i drugim. Niesłycha
nie ciekawe d la odlewnika i malo dotąd badan e 
zjawiska dadzą objaśnić się pewną rozpuszczalno
~cią gazów ...,,. metalu. Przy odżarzaniu czę~ć tych 
rozpusz<:zonych gazów przy odpowied niej trm pc
r atnr zc może być- z metalu wydaloną. P rzez na-

grzowanie osi<lga się stal<• wydlużanie się sztabek 
surowca, a to w::>kutok przemiany chcmieznic po
lą<'zoncgo węgla na W(~gi<'ł, przeciwnie za~ ;,ztabki 
stali i żelaza kurczą się. Przy 50 nagrzaniach od 
o0 do 700° sztabka surowca w,rdłużyla s ię 9.0°0: 

szta'lki żelaza przy 28 nagrzan iach skr6cily si~ o 
0,28%, ,„tali twarclej narzędziowej o O, l 9°0, wn•szc·io 
sztabki stali lanej o 0,:35°0 przy 10-io krotnom 
nagrzaniu. Suro·wiec tcm wi<~ccj po>v i(~ksza swoj<\ 
objc(iOść, im więcej zawiera krzem u; stąd wypływa. 
że• dla ocllow6w, podlegających ciąglcrnu działani u 
ognia, jak kotły do wyżarzania i nawęglania, rn
szty i t. p. należy brać surowce o malej zawarto
~ci krzemu . h) Ha 11 ~enfrldrr. Xa.4o~owtinfo ot~jóu'. 
otr.<!Jln!JW<tll!JCh .?" wę_glo /a11n?e1111e,qo w odl1•11·11i 
(pocz.) .• \utor robi krótki zarys suchej dc·stylaeyi 
w~gla kamiennego i uwidacznia ogromny rozw6.( 
zarówno w u lepszeniu strony <'lwmiczno-tcchnicz· 
nej procesu z uwzględnieniem otrzymywauia wytwo· 
rów nhoeznych, jak i ogronmego wzr~stn popytu 
Ha takowe wskutek zastosowania ich do ce lów tc•
clmicznych . c) .f. .Jld1rten .... ó'tafr f(m11y w od'1'u„ 
ni surowca i bromu (c. cl.). System stałych form 
clo odlewu systemu Kurzego ma jakoby posiadać
nasl('.puj<\ee zalety: fonnowaHie odb;,·wa Hi1; hez 
modeli i skrzynek rdzennych, zamiast męcz<\Cej 
roboty ubijania masy w formach robota ogranicza 
Hl.ę na wyciąganiu konturów fonny przy pomocy 
szablonów, oszczt~clność na robociźnie formierzy 
wynosi do 50°0 , oszczędność na materyałach (lo 
formowania i opale również wynot-ii do 50~, o<lle"· 
jest czysty, ścianki równej grubości, ('zyszczenil' 
nader łatwe, w formach do hlok<>w 2,~> t odlowa-
110 po 10 razy, wydajność odlc\\'ni ogromnie JH"Z<'· 

to t<'lll sa111em powi~ksza si1~. SystPm Custera zo
stal zupełnie zaniechany, natomiast system Hollc
go znajduje coraz większe rozpo\wzcchnienit>. 
Praktyka <lowiocUa, że obaW\", alw forma żelazna 
nic hartowała ocllewn, co ~r ";i<'lokrotnych wy· 
padkach byloby niepożądane1n, okazały sit: płon
ne; należy t.d ko stm;owa6 odpowit•dnicgo gatunkn 
surowiec, odlew szybko z form nsuwa6 i wog<>IP 
zaC'hować pewne ostrożności n\cr.IH:dnc. \V da1-
szym ci<lgll autor przytacza liczne przyk lady sto
so•Nania fo rm sta1yeh i rliarakterystyer.ne właści
wośPi różnnh systouulw 11wsz\·11 <lo ocllcwania. cl) 
Pr. Ji)rhrei;.h. (Tklad nąsta.rei.· s11rowra zwykle9n 
i k1dolrt11e.qo. (c. d .) <') D. Ilintre. PormiNki o du 
iym .... koki( sfol11. Opis kilku typ6w mm;zyn z pod
noszonym stołom, zbudowanych ostatnio przez 
Yerein. Sehmirge\ und :Jiaschinonfabrikcn .:\. (;. 
IIannO\n'r-Hainholz, i ich zalc>ty. f) Otr~11my1N111j,. 
.~risl !Jf'h hlokó11• uwllu.fJ metod!J Iladfietdrt. 8pos<>h 
ten polega na ogrzewaniu górnej części odlanego 
bloka w C'clu utrzymania tej jego części w staniP 
plynnym: zapobiega się w ton sposób tworzeniu 
siP. dziur w bloku, jak to zwykle ma miejsce przy 
zastyganiu i kurczeniu siP. b loków. Podczas gcl_,. 
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normalnie dla starannie wykonywanych wyrob6w 
należy przy zwykłym sposobie odlewania bloków 
odrzucać 15 25% górnej części bloka, przy sposo
bie Hadfielda odpadek ten wynosi około 8~. Obli
czenie kosztów przemawia za tym ostatnim spo
i:;obem. g) D.iictł w.~/caz6wek pmktwznych. Odle
wanie przedmiotów drobnych do maszyn do pisa
nia, oraz do samochodów. Topienie glinu . ~amiar 
na wlewnice w stalowni. W. W. 

The Engineering and Mining Journal. J\! 17. 
Al,qemon del 1lfw·. Potrzf>b!J malych l 11go1Vni cyan
kowydt. Lewis Eddy. Porlniesieni<' 11•ywróconej dm
gi. O. Hahn. ~Yiemietki zjcizd górniCZ!f 1v<' Wroda
wiu. George Nerthey. Wzbogacani<' rud rf<:r·io
ll'!Jflt. 

M 18. Złoże Riarki IV White Island. Whit<• 
Island j est małą wysepką, leżącą o :JO km od wschod
niPgo wybrzeża ~owej Z<>Jandyi i przedstawiając<\ 
zapadły częściowo krater wygaslcgo wu lkanu. Siar
ka występuje jako poklad prawie na same.i po
wierzchni, a cz~8ciowo stanovvi dno niewielkiego 
jeziorka, które obecnie osuszają celem cksploata
cyi tego pokladu, zawierając0go od GO do H-i-0

0 siar· 
ki. Oprócz tego siarka wydziela siq stale w sta
nic płynnym z dw6ch źródcl gorących, bij<1cych 
przy brzegu jeziorka. I-frrbert ...111',(jraw. K.ru.~zl'nit' 
rnd dla prz<>pl ukanfo cyankiem 11otas11. An tor roz
trząsa kwestye maszyn <lo łamania kamieni i opi
suje glównc typy lamaczy, kruszarek i młyrn5w, 
podając dane z praktyki o ich wydajności. Ll'wi.~ 
Wright. R ednkcya dwutlenku żelazn Jll"ZN: siarc.«u!.· 
.żelaza. L<'wis Eddy. Operacue rtęr·iowe 11• Kali/rJr
nii północnej. Autor stwierdza wzmożoną dzialal
ność w kierunku wznowienia robót w opuszczo
nych od kilkunastu lat kopalniach cynobru w Kali
fomii p6lnocnej , zawierających jeszrze bardzo dnże 
zapasy uboższej rudy, kt<5rej wówczas nie oplacalo 
się wydobywać. Dziś jednak wobec ulepszonych 
środków komunikaeyi i sposobów wzbogacania 
rud kopaln ie> te stały się znov\'U pon(~tnom przpd
siębiorstwom. 

M 19. L. O. Jfrllog . Kopalni ' ma.1;nr>t11t11 110!1 
Port Henry. O. Halm. 1-Jutnif'two olo1l'irn1I'. tynko
we i mieil.iiane IV . lmeryte. Str0szcr.enie artykuln 
niemieckiego J. Hcberlcina, w któr~·m tenże po
r6wnujc stan hutnictwa wymienionych w tytnle 
metali w Europi<' i Amery<:e. Różnice "" ::;po::;c,
bach hutnictwa są bardzo znaczne, wywolano gl<Jw
nie tanio8cią opalu i drożyzną robo<:izny w Amo
ryc<' oraz miejscowymi warunkami , nmożliwiają
eymi tworzenie olbrzymich zakladtlw. Pod wzgl~
dcm hutnictwa miedzi Ameryka stoi bozwzglf~Unio 
wyżej niż Europa. v\' hutnictwie otowiu i cynku 
Ameryka przewyższa Europę tylko ilościo\YO , pod 
względem za8 jakościowym ustępuje jej, gdyż nie 
wyz,vskujo ani materyału opalowego, ani rudy, ani 
też wytworów ubocznych do tego stopnia , jak ma 
to miejsce w Emoµic. L . Graton. /Jarlrrnia nad 

wtórncm w.zbo'.laccmirwi nul miedzirm!Jch. 
N! 20. l-111tnittwo ołowiane. <'.l}n~:owl' i mied.zia-

1ll' w Aml'l'!Jl'C (c. d.). Herbat Jie,qraw. Kru!?<:enir> 
rnd dla pl 11f'zl'k <'yankowuch. W dalszym ciągu 
opisn łamaczy i innych maszyn do rozdrabniania 
i mielenia rud, autor podaje sposoby porównywa
nia sprawności tych maszyn. Frl'd<'rick Hof'(mrm. 
ll "!Jjl(lllki IV kopalniach nul w !Jriti.~lt Uolnmbirr. 
a. L. , hl'lrlon. K.md.ii1'? .~amorodków metali .~da
chr>tn!Jdi pr.zf'z ,ąrfl'llików. Autor porusza psycholo
giczną stronę tej kradzieży i pt·zytacr.a fakty, żo lu
dzie, pod każdym innym względem zupelnie nez
l'iwi, nie mogą się pow;;trzymal od prz,,·wlaszezt'
nia sobie znalezionego przy robocie samorodka 
zlota, albo, <'o gorsza, do kupienia go za bezcen zo 
świadomośc ią , że jest on ukradziony , co w krótkim 
czasie doprowadza do zawodowpgo pascr!Stwa. ~a
st~pnie podane s}\ lirzne przykłady niczwyklegO' 
sprytn w kradzieży samorodk<Jw lub amalgamu 
zlota i srebra, w czem zvvlaszcza <'elnją mok;;ykai'i
czyc.'·· Dla nkrliccnia zla nic wystarcza śc isl .'· do
r.ór w kopalniach i rewidowanie wychodzą<·ych ro
botnik6w, lecz konieczne ;;ą daleko idi\ce i 1mrn
wo przepisy policyjno i sąduwc przeciwko pa
serom. 

M 21 H. ,Ya.~on. TVzbo.r;acrrnie 11w,g11r>l!Jc.rne IV 
kopal n i TVilhl'rlw-Rlwnnn n. Hzczcg<>lowy opii:l insta
lacyi do wzbogacania żelaziaka magnetycznego. 
Rnda wydobyta zawiera w masie -i.o do 00°~ żelaza. 
Po przejściu przez lamacze rudę sortują ręcznie, 
w.,·biettljąc, jako dobn\, rnclę, zawieraj<\Cl-\ pow.yżcj 
cm0

0 żelaza, a odrzucaj<\C, jako nieudatną, rud~ r.awic
rajn.<'<1 do mni0j \Yi~coj 8~ J;"'c. Pośrednie gatnnki rudy 
zostaj<\ stopniowo mielone na inn~·ch maszynach i 
cz1~ści , zawieraj<\Ce czystą rndę, wydzielane st1osobem 
magnct~-eznym. Tym sposobem otrzymuje się wz-bo
gaeo1u\ rud!~ , zawierającą !i-!0

0 że l aza. TYoolse!f .John
son. JV1;trrpionil' r·J;nk11 w pi<'r·11 elektr,1;r·.znym . • \.ntor 
opisuje dzialanie pieca elektrycznego do wytapiania 
<'ynku, swojego pomysłu i jako gl6wnr j<'go zale
t.'· w.dieza: ci:\gloś(: proco:;n, mniejszy ko:;.7.t opn
ln i szczególną zdatność piN•a do przetapiania rud, 
zawi<'raji\cych opr6cz t·)·nkn jeszcze inne m etale>, 
jako to: żelazo, ol1>w, 1nic<lż, kt<J t\• są szkollliw<\ 
domieszką <11a piec1)w rctortow:·ch, a dla pieca clck
trycznf'go są one bardzo poY.ądaili! CZP.~Ci<1 sklado
W<\ nul.'" gdyż btrz.n1rnje si~ z nich bądź wzboga
cony żużel, bądź wzglf~<lnie cz,,-::;ty m etal. Xab6j , 
wsypywany do pieca, powinien b.\·(: tak ustosnnko
wan:·, żeby dawal latwo pl,rnn:· żnżcl, t. j. tworzy ł 
p}ynrn1 kąpi0l 1 z której c.rnk ulatnia się i zostaje 
o<lprowadwny do stosownych kondensatorów, a 
\vzbogacony żużel spuszcza się przez spu st, prowadzą
cy od dna tygla. Opr6rz tego znajduje się drugi i:ipust 
na "·yższym. poziomic tygla dla spnszczania nad
miaru plonnego żużla. Proces hutnictwa jest cią
gly, gdyż świeże naboje wsypuje się zawsze do 
ognisto płynnej kRtpieli żużlowej, którą spuszer.a 
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sir, calkowicio tylko w tych wypadkach, gdy piec 
wymaga naprawy. 

j\~ 22. .J.1lrr.1·1c1•tl Jlilton. Oknu/ Oro JJla nf"o 
w . ..:tanir . lriwna. Opis okręgu gc>rniczcgo, który 
upad} z pm ... ·odn przesadzonej spekulacyi, olwcni<' 
jednak wz11o"·iona została dzialalność górnicza na 
zdrowyeh podstawach finansowych, przez co za
pewniony został dalszy rozwój tego zaglitbia krnsz
cowcgo, które ma wszelkie dane d la korzystnego 
prowadzenia gdrnictwa. lV. E. Wratltcr. ....Yowc od
lrrw·irt 11aff!f 11• 'l1PJ."rt8 i Lo11i.~ianir. . l mer!Jkr11isl.:i1• 
i11tert'8,IJ gón1if".<:e w Szpicbergu. E. Praetorin.-;. Jer!-

• 

{{ronil1a 

11oli11011•fl kolf'jka u·isu1crr 1r Sardynii. L. O. Kl'llog. 
Sy.-;frm otllmdowy u· kopalni .... Yorth Star. Szczcgó
lowy opis odbudowy złoża nier<'gnlarnego z malym 
upac!Pni. Stosowane są uproszczone urządzenia 
poehylniane dla spuszczania rud~- z wybierki d11 
chodników przc~·ozowych. Ladowanic łopat<\ zrc>
dnkowane jest do możliwych granic. .1. C'nrr-HrrNk 
ll"yfykr111ie kierunków lukowy('/i li' thodnik((,(·h. Opi~ 
systemu, umożliwiającego dozorcom prowadzenia 
chodników w kierunku lukowym o wyznaczonym 
promieni u. 

A. IJ . 

Bilans Towarzvstwa zakładów metalo- I T-wa „Prodameta" 10 7:JO rb., akc,re T-wa \rar
wych B. Hantke. W .\~ 2 Wie:;tnika Fina11so11•. szaw::;kiego dla sprtedaży żelaza i stali 7 12.> rb„ 
P,-omu.-;zlenno.-;ti i Torgowli z r. 19H ogłoszony zo- papier.Y wartościowe 17 182 rh. , rachunki bankowe 
stal bilans Towarzystwa zak.lad6w metalowych B. 142 929 rb„ depozyty 217 88H rb„ dlużnicy 1 9 7.J. .)17 
Hautkc za okres czasu od l lipca r. 1912 do :w rb., su ll1y przechodnie 1H2870 rh.; stan bierny: 
czerwea r. 19U. Hacbunok zysków i strat przed- I kapi tał zakładowy 5 OOO OOO rb„ fundusz umorze
stawial się w sposób następujący: zysk w okresie niowy H 100 9B5 rb. , fundusz zapasowy 10!3 :317 rb., 
~prawozdawczym 1 -l9(i 503 rb. , dywidenda od ak- depozyty 2 L 7 883 rb „ wierzyciele f> 29 l 8 L 7 rb „ d)·
eyi towarzystwa rosyjskiego przemysłu że laz1wgo widenda ni epodnjes iona 500 rb„ sumy przechodnie 
458 :33;3 rb. , wpływy r6żne G 801 rb. ; wydatki: pc>n- 179 095 rb. , pozostałości zysku z roku poprzcdnic
sya pracownikom 14() 8()4 rb., komisowe 121 2 Ui rb„ go 11 ::i 728 rb. , zysk w okresie sprawozdawcz)' JU 
podatki i ubezpi eczenia 111 705 rb., podatek stcm - 1 081 :.302 rb. H. 
płowy 10201 rb. , wydatki pocztowe i telegraf Bilans Towarzvstwa akcy.inego „ Poręba" . 
8 li.JO rh., wyjazdy i utrzymanie koni 14 378 rh„ \Y ,\2 2 TViestnika Fi11rin8011·, Promys.~lennoc;ti i 
lokal, !iwiatlo i opal Hi 8-t!l rb., wydatki biurowe Toryowli z r. 191-l ogloszony został bilans Towa
i katalogi 108/H rb. , pomoc lekarska I OH5 rb., rzyslwa ~Poręba" za czas od 1 lipca r. 1912 do 
oplaty przewozowe 'H 72.) rb„ utrzymanie szkoły :w czerwca r. 191i3. \Y okresie sprawozdawezym 
I -lli0 rb., napra,va domów mieszkalnych i wydatki Towarzystwo osiągrn~ło ze i:;przedaży wytworów 
drob1JO :31 -17-l rb„ procenty 30.J 878 rb., strata na 2 l li5 927 rb. ; wydatki wyniosły I !Hl2 7'32 rh„ zysk 
nlżnicy kursu 2:3 rb„ strata na dlużnikach 714 rh. ; czy:-ity wynosil 17'.3 U.) rb., z którego odliczono na 
zy:,;k cz~·sty W.\'nosil l 081302 rb., który podzielono kapitał zapaso\vy 8 657 rb., na umorzenie wartości 
w spos6b nastc;pnjący: na umorzenia 320 OOO rh. , majątku 90 l G:3 rh ; pozostalc 74 :32.J rb. lą('znic z 
na podatek od zysku 70 ooo rb., na kapitał zapa- przeniesioną sumą z kapitału zapasowego w wy
sowy I ~>0 OOO rb. , na tantycmą dla czlonk6w zarzą- sokośc i l L 450 rb. , xazcm 8i> 77 ;) rb. zaliczono na 
dn 20 ooo rb., na wynagrodzenia i zapomogi dla po<'zeL umorzenia strat z lat poprzednich. Stan 
pracowników 21 oon rb., na dywidendę i>OO OOO rb. czynny bilansu w dniu zamknięcia rachunk<'.iw 
( to0

0) , pozostalc :302 rb. Jącznie z pozostałości<\ zy- sklaclal s i ę z pozycyi następując,vcl1: zien1 ia 52 (),)6 
sku z roku poprzedniego w su mie 119 728 rb., ra- rb„ nadania 7 ł 250 rb. , bu<lO\'"IP 50fi 277 rb., in
Z<'lll 1:20 0;30 rh., zaliczono do rachunku iysk6w i w<'ntarz 12-ł: 902 rb „ maszyny 289 :> 7H rb. , rurko
strat roku nastt:})lH'go. Stan czynny bilansu w wnia 59 003 rb„ stalownia 22 L02 rb. , stacya elek
d11iu zamknit:cia rachunków składał się z pozycyi lryczna 27 342 rb„ telefony 58-l rb. , droga żel azna 
następujących: majątek nieruchomy 8 ()58 ;3 W rh„ wązkotorowa 92 48-l rb„ propinacya I rb., wyroby 
maj<\tek ruchomy ()27 804 rb. , zapasy malcryałów, 2-l..J. 72-l rb., materyaly 1.J...l 9');) rb„ ·wokslo 22 21 o 
półwyrobów i wyrobów gotowych 1 457 22:-3 rb. , rh., gotówka 392 rb. , papiery procentowe 2 535 rb., 
gotówka w kasie 1 755 rb„ weksle 27 .J04 rb., kwi- dłużnicy 3H8 993 rb., saldo strat z lat poprzednich 
ty zaliczeń kolejowych 3 02-l rh. , kaucye 3 i 41 7 rb. , 28 n 72 rb; stan biem~·: kapitał akcyjn y 7 50 OOO rb., 
akcye 'l'-wa rosyjskiego przemysłu żelaz1wgo kapitał zapasowy 8 657 rb., weksle 75 185 rb., wie
-! /.)2 8:łl rb. , akcyc T-wa "Gwóźdź" L 450 rb., ake~'e rzyciele l 215 973 rb., podatek o<l zysku 495 rh„ 
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dclc:rederc (i 2\l8 rb. , rachunek ubezpieczenia robo-
tników 5 OOO rb. H. 

Zebranie członków Sekcyi Górniczo. Hut
nicze.f. Dnia 10 stycznia r. 191-ł wieczorem od
hylo się v.· Dąbrowic zebranie czfonk6w Rekcyi 
\'II-ej Górniczo - Hutniczej Od<lzialu Wan;zawskie
go 'l'owarzystwa popierania przcmysln i handlu, 
na kt<>rom po zalatwicniu różnych spraw natury 
go:::po<larczej i wewnętrznej p. Artnr Benni wypo
vYio<l:óal swoje wrażenia z wycieczki do kopalni 
barytu '" kieleckiem. Prelegent zaznaczy], że na 
c:alym Qhszarzo paiistwa Hosyjskiogo zaledwie od 
lat niewielu zaczęto wydobywać baryt w Alagirzo 
na Kaukazie, a od kilku lat w Strawczynku pod 
Kiolrarni , lecz na bardzo mal<1 skalę . Poza tom 
C'ałkowite zapotrzebowanie Rosyi na baryt pokry
wane jest przywozom z zagraniry. Po krótkim 
opisie wycieczki i ·warunk6w geologicznych okoli
ey prelegent podda] krytyce budowę szybu i robo
ty w kopalni w Strawczynku, przcdstawiaj110 s7.kic 
zlo~m i roh6t górniczych, i <lowo<lzil , iż należy 

przypuszczać na podstawie danych z tych robót, iż 
miejscowe 1dożc jest poważnych rozmiarów i że 
można byloby oprzee na niem kopalnictwo bary
tu na wi~ks74 skal ę; dalszego ciągu złoża należa
łoby szukać w kierunku rnzciągłośc i warstw. 

J(. F. 
Odkrycie węgla kamiennego. Na zasadzio 

art. 358 ustawy górniczej inżynier okręgowy okrę
gu górniczego Granickiego ogłosił dnia 2 7 grudnia 
r. 1913, że mieszkaniec wsi Dąbrowa Henryk Ko
ralewski w nocy z dnia 28 na 29 listopada r. 1913 
odkrył zapomocą otworu wiertniczego węgiel ka
mienny na głębokości 1 J sążni () stóp l 1 cali na 
gruntach t.farcina Stolarczyka we wsi Str7.emie-
8ZJ'CO Wielkie w gminie Olkusko -Siewierskiej w 
powiecie BędziJ.1.skim w gubornii Piotrkowskiej. 
Otwór wiertniczy znajduje się w odległości ()2 m na 
północ od granicy grunt<lw g rnmadzkich wlościan , 
wsi Strzemieszyce-Wielkie i w odległ ości JO m na 
wschód ocl granicy majqtku Stani8ława Klichy. 

TV. Jl. 

Przywóz węgla i koksu z zagranicy w listopadzie r. 1913 (st. st.) . 

Rok 1912 

Prie" słncye 11ogr•· 
ni czue 

Lis top ad Od pocza,tku ro ku 
do 30 l i.~topada 

Węgiel Koks Wę~ ie l l{oks 

Droga felazna War
szawsko-Wiedeńska 

So~uowi eo 3 973,7 
<) r; niett 226,9 

Al~ksu ndrdw 8,9 

SH•ypiorno . 633,4 

Drogi i.e lazne 
Nadwiślańskie 

S@snowiee I 96g,6 

Grn nic11 

)llttwn 5,4 

Grajewo I o, l 

Drogi żelazne Pół-
nocno - Zachodnie 

W ierzholow o 

Droga żelazna 
Herbsko·Kielecka 

8.o 

T y 

565 ,2 

~65,4 

33, { 

76,3 

39070,1 72 cr ,9 

I 000.5 9.857,8 

7o,9 2 57,5 
5295,5 I 6or,7 

i93,9 20 720,7 2 286,5 

652,6 6 IIo,9 

37,3 ) ,5 
J ,8 23,7 12, 7 

llerhy 

liazem 

224,3 231 ,o 

7 06o,3 12 619,6 

2 i86,:3 3 115,4 

68545.9 129503,7 

Rok 1913 Od po cza,t kn r o ku do 30 
li8top ad a r. J!l13 

więcoj + , Juh mniej 
(- 1,niż w tym samym 

cz asie r. !912. 
Listopad 

Węgiel 

ę c 

5 rog,o 
1g8,5 

63,1 

789,0 

l\oks 

y 

607,3 
920,0 

72,3 

149,3 

4 702, I 2 88, 2 

57,2 

2 r, l I 
79r ,9 

I 
I 

376,7 394,4 

1 I 325,0 I 3 225, 1 

0 11 pooz~tku roku 
do :JO listopad a 

Węgi el 

p 

43 473,2 

l 123,0 

210,0 

6 035,2 

lfo lt s 

7 386,2 
10916 ,2 

467,9 
1 299,2 

,, 
ll'ęgiel 

d 

I+ -1-103,1 
1-r 122,5 

+ 139,1 

+ 739,7 

2 397,1 +·li 050,7 

7 348,3 

180,9 

95,o 

t.6 + 143,6 

~.r + 71,3 

12,.1 

2 868,8 -14 461 ,7_ 

85 836,2 34 292,7 
I 

+ 174,3 

+ J: 058,4 

+ 210,4 

+ 697,5 

+ no,6 

+ 1237,4 

+ O,l 

I0,6 

r + 1346,3 

1 + 4789,0 

!<. . D 
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