
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, PO$WIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I H UTNICZEGO. 

M IO (2441. Dąbrowa, dnia 15 maja r. 1914. To111 XI. 

O własnościach węgla kamiennego z 10-ciu kopalń w zagłębiu Dąbrowskiem.:i ) 

8 kulek uilytec;my węgla kamiennego. jako szereg badań, mających za zadanie ocenę ścisłą 
Hjly motorycznej, zależy nic tylko od tego, wśród wpływów atmosferycznych na własności ch emiczne 
jakich ·w:nlrn k6vv prze<,braża się to paliwo na sil ę i fizyczne węgla kamiennego z kopalń w zagłębiu 
użytkową, t. j. czy kotly wraz z paleniskiem, ob- Dąbrowskiem. 
murowaniem i kominem oclpowiadają zadaniu Ponieważ praca ta poza celami czysto miej
swemu, ani teil tylko od tego, w jaki sposób wy- scowymi może mieć znaczenie daleko ogólniejsze 
zyskujemy sil ~ wytworzoną, t. j. czy silnica pa- tak pod względem naukowym, jako i dotyczącym 
rowa oraz inne odbieracze pary dzi.al ają należycie, bogactwa krajowego, przeto godzi się przypuszczać, 
IPcz również od tego, jakicmi własnościami . że opis jej sprawozdawczy 11ie będzie bezeelowym 
cieplncmi i chcrnicznerni. odznacza się rozważany ro- na tom miejscu. 
dzaj węgla kamiennego, a raczej jaką posiada W celu wyjaśnienia drogą oznaczeń ś<>islych , 
'\rartość opalową. Wiadomo bowiem, żo węgiel w jakim stopniu i kierunku działają czynniki at
kamienny nie jest cialem jednorodncm, y,·ystępu- mosferyczne w jednostce czasu na węgiel kamien
j<\cem zawsze o jednakowym składzie pierwia- ny, pozostający na powietrzu otwartem, podjęte 
i:;tkowym lub cząsteczkowym, a więc jednakowo zostaJy przed paru laty na drodze żel. Warszawsko
l'ieplodajnern i jednakowo zachowującem sir, w Wiedeńskiej pod kierunkiem niżej podpisanego 
palcnjsJrn; mnicj bodaj znanym Jest ten szczegól, odpowiednfo badania w E:gla kamiennego z zaglębia 
że po<l wzglę<l~m ciepłodajności r6żnicc te <loC'ho- Dąbrowskiego, pochodzącego z J o-ciu kopalń na
cl7.i6 niekiedy mogą do 25i. stępuj ących: 1) Rudolf, 2) Feliks, a) Jan, -±) Flora , 

Poznanie przeto wlasności węgla kamiennego, 5) Czeladź, G) Milowice, 7) Saturn, 8) l{cnard, 9) 
8wiadczqcych czom wlaściwie palimy oraz Jakich I'aryż i l O) Kazimierz. 
8kutk6'."' _nalrży oezekiwać od paliwa .używanego, Badan.ia te polegały na t~m, że zależnie od 
8tano'''l istotną potrzebę każdego przedsiębiorstwa czasu leżenia na otwartem powietrzu zbadane zo
przernysło\\:ego. poslngująrcgo się energią skrytą sta]y następujące własności fizyczM WP.&"la ~am ien~ 
węgla kamiennego. nego: J) ciężar wzgl ędny, 2) lasowamo s1Q czyli 

~a drodze że~azncj Warszaw~ko.-Wi edcńskiej r?zp~dliw_?ść, 3) wietrzenie, -±) kruchość: i. 5) i~a
badama tego rodza.iu prowadzą się JUŻ od dosyć s1ąkliwośc; nadto oznaczony był sklacl p10rw1a
dawna i właśnie obccniP nkońPzony zostal cUugi stkowy oraz cząsteczkowy , w końcu okrPśloną zo

stała c ioplodajność każdego węgla, badanego drogą 

· . •) Ba4ani.e wl.asnoi:i-i w(!gla knmiennego p1·zedstawin wiole 
p1·acy 1 trudnosc1 I moze byc dokon:vwanCI tylk o w więk~zvch zasobnych 
lalJon<~o;yach,, zaopatr~onych wo ~vszE1lkie potrzebne do tego przy
r~ądy 1 srodk1 p omocnicz<'. Skutkiem t<'go literatur>< techniczna po
siacla. bardzo IX\alo prac, dotyczących badan in własności różnych go.
rnnkow w<:_gla kamiennego, wydobJ:wanego w zagłębiu Dąb1owskiem. 
Do "~·b1LnwJszych prac ~ego rodz.aJU należy zaliczyć: 

. . 1) K. '\'\'rotn?wskt. J?annyJa dla ustanowlenja Liepłoproiiwo-
dltl.elnoJ spąsobnosti drow 1 kamiennych ug l<'j nnglijskich i russkich 
(In:ente>"n!IJ Zurn(l/, r. 1898). 

~) F.ra11dszek Świe1.yflski. Badania własności węgla kamienne
go z U ławic po~ładu Reclen (Przegląd T,·chniczny, r. 1899): praca la 
dot~·cz~'. w~·ł,ączme węgla;.. "'.Ydoby.'"!lnego w kopalni Pnryż. 

• a) I\ I. Kolendo .. u własnosc1ach \\ęgll\ kamiennego z IO ko-
P.~ln.zagłęb1a Dąbro"~k1ei;o _(Prze9/q<l 'l'eel.micz11y, r. 1903, .\; s, Przegląd 
~:Jonucz~-llutmrztf, r. 1901, -~ 11). P1·aca ta JCSt najogólniejszą obejmu
J6 bowiem w<:!;'l<'l ze wszy.stk1ch prawie kopRli1 zRglęhia Dąbrowskie
go a przytem Jest ona nail!w1eższą. 

Oprórz te!!'o otl kffku lat Centr alne Laboratoryum Cukrowni
~·zę ogłasza.od ~ilku. l!lt w _ Gnz~eir Ct~kr_o•cniu.rj o.nalizy węgla dąbrow
skiego, domeckfogo i sląsk1ego: wyniki tych analiz przedrukowyw•ne 
są '\' Przrgl<t<lzie l.:Mniiczo„Jlulniczym. 

. Rodakcya Przegląd". G<!':'''"zo-Ht<tni<:zrgo otrzymu je często zapy-
tam~. dotycząc!' whtsn?śc1 roznyc!' gatunków ~''Qgla ko.miennego, wy
d <!b~ wan~go w kopalniach zagłębia Dąbrowskiego, i odsyła do po
~11 1enioneJ Pr.a.cy J>· ~olondy wszystkich interesujących s ie, tą spraw'\. 
Z~ wzgl \du Jednok, zo zeszyty Prs~glą<lH Teclmicznl'90 i G<Jrwic&o-Hutm
t·zr!Jn, ;v tórych rz~czona pra!'"' została wydrukowaną, są wyczorpo.
ne, pozwalamy sobie ponowme przedrukować ją w całości. 

kalorymetryezną. 
Do wszystkich hadań slużyl węgiel handlowy 

gn1by , tak zwany soriowany, zabezpieczony wszak
że od sortowania umyślnego w ten sposób, iż go 
nie zamawiano w kopalni , lecz posługiwano się la
dunkiem pierwszej lepszej węglarki, przybyłej z ko
palni na rynek ·warszawski do sprzedania. 

Mając na względzie, że węgiel kamienny leży 
w składach drogi żelaznej rzadko kiedy dlużej po
nad rok jeden , postanowiono węgiel próbny trzy
mać w stosach na otwartem powietrzu tylko rok 
jeden, poddając go wszystkim badaniom programo
wym trzy razy, a mianowicie: przed ulożcniom w 
stosy, w p6ł roku po ułożeniu, tudzież po upływie 
roku od czasu ułożenia. 

Pierwsze 20 stosów ułożone zostały po 2 dla 
każdej odmiany węgla, na początku jesieni r. 1 ~99, 
z nich zaś 1 o uleglo zbadaniu na początku wios
ny r. l 900, a pozostałe 10 po upływie roku, t. j. 
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HS PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 19H. 

na początku jesieni r. 1900. nicy 850 mm i długości I 150 mm, umieszczony po-
Wobec jednak nastręczających się wątpliwo- ziomo na osi z korbą, wewnątrz którego wzdłuż 

ści co do tego, czy pogody jesienne i zimowe, dzia- obwodu przytwierdzone są nieruchomo trzy skrzy. 
łając bezpośrednio, wywierają na węgiel kamienny dła szerokie po 200 mm i ustawione w kierunku 
taki sam wplyw, co i w kolejnem następstwi e po promieni, dzielące bęben na trzy części równe. Sa
wiośnie i lecie, ułożono na początku wiosny r. 1900 mo zaś oznaczenie polegało na tern, że do bębna 
jeszcze 20 stosów, po 2 dla każdego rodzaju, z od- wsypywano przez otwór, urządzony odpowiednio 
powiednich odmian węgl a kamiennego, będących na obwodzie, 50 kg węgla, pozostałego na sieci z 
podówczas na rynku warszawskim, przeznaczając otworami l dm2, i bęben obracano przez 2 minu
stosy te również do badań, prowadzonych równo- ty z prędkością 25 obrotów na minutę; następnie 
legle z badaniami węgla, ułożonego w jesieni. wysypywano węgiel z bębna na arfę, mającą otwo-

W ten sposób każdy rodzaj węgla posiadał po ry 9 cm2 i ustawioną do poziomu pod k::i,tem 400. 
2 próby, z których jedna pochodziła z letniego wy- Stosunek ciężaru węgla przesianego do ciężaru wę
robu kopalnianego, gdy natomiast druga z zimo- gla, pozostałego na arfie, uważano za ·wynik do
wego; każda zaś próba ulegała badaniu trzy razy w świadczenia, a przeciętna z trzech wyników, otrzy
dwóch równych odstępach czasu. manych w ten sposób, po pomnożeniu przez dwa, 

Wszystkie próby węgla kamieru1ego brane stanowiła wielkość miarodajną w odsetkach o kru
byly w sposób następujący: Węglarkę o pełnym chości danego węgla. 
ładunku węgla, przeznaczonego do badań, ustawia- Po ozna<'zenin wielkości tunzież stopnia opor~ 
no przy platformie, wysłanej podkładami, gdzie po ności na uderzenia mechaniczne całą ilość węgla 
sprawdzeniu na mocy listu frachtowego gatunku (000 leg) rozbijano młotami żelaznymi do wielkości 
węgla oraz miejsca jego pochodzenia, następowało pięści, a po zmieszaniu łopatami żelaznemi uk1a
wyładowywanie węgla przez uchylone drzwi bocz- dano w stos, mający postać ostrosłupa ściętego o 
ne lub ścianę czołową wprost do koszów trzcino- podstawie kwadratowej. W dalszym ciągu stos ten 
wych zważonych, bacząc na to, żeby cała warstwa dzielono dwiema przekątniami na cztery części 
węglowa spadała do koszów równomiernie. Następ- .róvme, z których dwie przeciwległe usuwały si(~ 
nie kosze, wypełnione węglem, ważono na wadze szuflami na bok, a pozostałe dwie rozbijano dalej 
dziesiętnej zregulowanej, zważony zaś węgiel w młotami na kawałki drobniejsze, mieszano szuflami, 
ilości 500 kg układano w stos, nadając mu podług układano w stos kształtu poprzedniego i znowu 
szablonu postać ostrosłupa kwadratowego ściętego, dzielono przekątniami na cztery części, by dwie z 
z dolną podstawą nie mniejszą od 2 m2 i wysoko- nich przeciwległe zostawić, a dwie usunąć. Z kolei 
ścią nie większą od 0,5 m. pozostały węgiel kruszono na kawałki jeszcze droh-

Po ułożeniu dwóch stosów takich, ważono niejsze, a po zmieszaniu i ułożeniu w stos oddzie
jeszcze 500 kg węgla, potrzebnego do badań wstęp- lano w dalszym ciągu przekątniami połowę do 
nych, które polegały na oznaczeniach następu- kruszenia dalszego, mieszania i znowu dzielenia, 
jących: co powtarzano 6 do 7 razy dotąd, zanim węgiel 

Węgiel, zważony w kmizach, przesypywano nic przybrał postaci miału w ilości 4- 5 kg. Po
do skrzyni, umieszczonej nad arfą, która ustawio- łowę tą drogą otrzymanego miału zsypywano do 
na była do poziomu pod kątem 40°. Ze skrzyni słoika szklanego z korkiem doszlifowanym i ta 
tej przez uchyloną podłużną ścianę ruchomą węgiel właśnie ilość węgla służyła za próbę przeciętną 
spadał własnym ciężarem na siatkę arfy, zaopatrzo- do oznaczeń analitycznych oraz kalorymetrycznych. 
ną w siatkę o 1 dm2. T astępnie węgiel, pozostały Przy oznaczaniu nasiąkliwości czyli zdolności 
na sieci, ważono oddzielnie od węgla przesianego, pochłaniania wody posługiwano się węglem kost
a na zasadzie wyników, otrzymanych tą drogą, kowym, otrzymywanym podczas pierwszego dzie
dzielono odsetkowo węgiel badany na gruby oraz lenia nasypu, a także odsianym na arfie z otwo
miałki. ~adto ilość węgla grubego służyła w dal- rami 9 cm2; oznaczenie zaś samo polegało na tem, 
szym ciągu do oznaczenia stopnia lasowania się że do naczynia blaszanego, mającego postać wal
czyli rozpadania węgla na części drobne. ca i wymiary hektolitra wzorcowego(średnica 505 min 

Niezależnie od tego węgiel gruby. t .j. pozosta- i wysokość 500 mm) a nadto zaopatrzonego w dno 
ły na siatce, slużył również do oznaczenia kruchości dziurkowane z otworami o średnicy 25 nim, nas,,-
węgla, t.j. oporności jego na uderzenia mecLanicz- pywano węgiel kostkowy arfowany. Następnie hek
ne. Oznaczenie to dokonywane było zapomocą tolitr, napełniony węglem, ważono na wadze dzir
przyrządu, opisanego w rozprawie pod tytułem: siętnej i wreszcie zanurzano go do naczynia z wo
.. Heitzkraft verschiedener Steinkohlen, herausgege- dą na godzin 12 w ten sposób, by ponad wierz
ben vom Verein for die bergbaulichen Interessen chem hektolitra poziom wody w zbiorniku sięgał 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund", wydanej w 1200 mm. Po nplywie 12 godzin wyjmowano z 
Essen w r. 1877. wody hektolitr z węglem, wieszano pod dachem 

Przyrząd ten stanowi bębeu żelazny o !:!red- na godzill 6 w celu osuszenia, następnie zaś po 
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nownic ważono. Przyrost c1ęzaru ponad ciężar 
hektolitra węgla, wyrażony w odsetkach, ozna
rzał stopień nasiąkliwości czyli ilość wody pochło
niętej. 

Co się zaś tyczy wietrzenia czyli straty węgla 
na ciężarze pod wpływem działania czynników 
atmosferycznych, to oznaczenie to polegało na tern, 
że każdy stos doświadczalny układano dokładnie 
z 500 k,<; ·węgla i że węgiel złożony zawsze ważo
no ponownie, gdy stos po upływie pól roku lub 
roku ulegał badani.om programowym. Strata lub 
przyrost ciężaru, otrzymane tą drogą, służyły za 
wielkość miarodajną wietrzenia. 

Ponieważ badania chemiczne miały za zada
nie oznaczyć z jednej strony ·skład pierwiastkowy 
i cząsteczkowy węgla, z drugiej zaś skład pier
wiastkowy popiołu, przeto oznaczonezostaly nastę
pujące części składowe: a) węgla:l ) woda hygro
~kopowa, 2) popiół, 3) węgiel, 4) wodór, 5) siarka, 
li) azot, 7) tlen , 8) koks i 9) gazy lotne; b) po]Jiułu: 
1) krzemionka, 2) glinka, 3) tlennik żelaza, 4) wap
no, 5) magnezya i C)) tlenek siarki. 

Oznaczenia dokonywane były sposobami 
następującymi: 

L) Wodę hygroskopową po licznych przed
wstępnych próbach oznaczania bądź przez wysu
~zanio nad kwasem siarczanym pod ciśnieniem 
zmniejszonem, bądź w strumieniu wysuszonego 
powietrza lub wodoru, bądź ·wreszcie prostszymi 
$posobami, postanowiono oznaczać, wystawiając 
:3 ·5 g węgla sproszkowanego i ważonego pomię
dzy dwoma szkiełkami zegarkowemi, szczelnie 
doszlifowanemi, na działanie powietrza, ogrzanego 
do 120°, w ::;uszarce przez, 2- 2,5 godzin. Dwa 
n)\.rnoległe oznaczenia z wynikami, nie różniący
mi się więcej niż 0,1 .%, służyly <lo wyprowadze
nia wielkości szukanej przeciętnej. Wszystek wę
giel proszkowany był naprzód w młynku ręcznym 
ź kamieniami stalowymi a następnie w moździerzu 
agatowym, przyczem poslugiwano się gaz<\ jedwa
lmą, jako sitem do oddzielania części nieroztartych. 

2) Popiół oznaczano w tyglu porcelanowym 
z pokrywą, używając -t- 5 .Cf węgla sproszkowane
go i ogrzewając t~·giel przykryty naprzód pło
mieniem malym, a potem, gdy odejdą gazy lotne 
z wod<\, całym plomieniem lampki bunzenowskiej 
i bez pokrywy na tyglu. Dwa kolejne ważenia, 
zgodne co do wagi. oznaczały koniec spalenia, a 
<lwa oznaczenia zgodne do 0,1 %, służyły do wy
prowadzeni.a przeciętnej wielkości szukanej. 

3) Oznaczenie ·węgla i wodoru dokonywano 
przez spalenie 0,35 g węgla sproszkowanego w 
!<idee platynowej, umieszczonej w rurze spalenia 
!':zklanoj; spalano zaś przy pomocy tlenu i rozpa
lonego tlenku miedzi, zatrzymując wytwory spa
lenia naprzód ziarnistym chlorkiem wapnia, a 
następnie wodzianem potasu w roztworze 1 cz. 
na 2 cz. wody. Niezależnie od tego tlenki siarki 

pochłaniano były przy wyjściu z rury spalenia 
p1zez warstwę pumeksu ziarnistego 50 mm, obsy
panego sproszkowanym chromianem ołowiu, war
st.wę, którCJi stale ogrzewano do 200°. W celu uje
dnostajnienia warunków spalenia tudzież puchła
niania wytworów zarówno w rurce z eh I orkiem 
wapnia jak i w przyrządzie kulkowym, powietrze 
oraz tlen wprowadzano do rury spalenia zawsze 
pod jednakowem ciśnieniem slupa wodnego a nad
to wyprowadzano te gazy z rury przy stale jednako
wem rozrzedzeniu, wywoływanern. smoczkiem wod
nym. Każde spalenie trwało 2 1/i godziny, zuży
wało powietrza 1,75 l i tlenu 0,75 l oraz powodo
wało wymianę wodzianu potasu obok wymiany 
chlorku wapnia, jeżeli nie w całej rurce, to przy
najmniej w ramieniu, zwróconem do rury spale· 
nia. 'flT obec przeto potrzeby częstego otwierania 
rurki z chlorkiem wapnia wypadł.o z konieczności 
posługiwać się rurkami, zaopatrzonemi w korki 
szklane doszlifowane, które zresztą okazały się da
leko praktyczniejszymi od korków bądź drzewnych, 
bądź gumowych. Koniec wejściowy rury spalenia 
zamknięty był korkiem gumowym z rurką szklaną 
cienką do połączeń dalszych; koniec zaś wyjścio
wy tej rury odciągano w rurkę o średnicy ze
wnętrznej 5 - 7 mm, żeby zapomocą kawałka 
rurki gumowej łączyć z przyrząJami pochłaniają
cymi. Dwa ozna<'zenia z różnicą nie większą niż 
O, 1 °0 dla węgla oraz 0,05% dla wodoru poczytywa
no za przydatne do wyprowadzenia przeciętnych 
wielkości szukanych. 

ł) Siarkę oznaczano stale w 1 g węgla sprosz-. 
kowanego sposobem EscRKA z tą jedyną zmianą, 
że zamiast sody używano potażu i że wyżarzoną. 
mieszaninę węgla tudzież potażu i magnezyi 
utleniano wod~~ bromową. Przeciętna z dwóch ozna
czeń , zgodnych do 0 , 05?~, stanowiła ilość szukanej 
siarki. 

5) Azot oznaczano sposobem KJET,DAHLA, po
sługując się ilością 0,9 1,0 g węgla sproszkowa
nego i sprasowanego w pastylkę, którą utleniano 
w mieszaninie 20 cm 3 stężonego kwasu siarczanego 
z 0,5- 0,G g żółtego tlenku miedzi. Amoniak zaś 
oddestylowywał się po dodaniu 1 OO cm3 wody de
stylowanej , 80 cm3 wodzianu sodu 40%, oraz -l:O cm3 

roztworu siarku sodu (42 y siarku sodu w I litrze 
wody) lub 20 cm3 roztworu podfosforanu sodu (oO g 
podfosforanu sodu w 1 l wody) wraz ze szczyptą 
opiłek cynkowych, kierując przekrop bezpośrednio 
do wiadomej objętości mianowanego kwasu siar
czanego. Dwa oznaczenia z różnicą nie większą 
niż 0,05% służyły do wyprowadzenia przeciętnej 
ilości szukanej .. 

G) Tlen oznaczano w ilości, jakiej brakło do 
100,00 po dodaniu do siebie znalezionych odsetek 
węgla, wodoru, azotu, popiołu, wody hygroskopo
wej tudzież siarki czymiej, t. j. tej mianowicie, ja
ka pozostaje w różnicy po odjęciu od ogól-
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siarki w węglu, siarki, pozostałej w po-nej ilości 
piele. 

7) Koks i gazy lotne oznaczano w tyglu pla
tynowym 30 mm wysokim, zakrytym pokrywą, 
posługując się stale 1 g węgla sproszkowanego. Ty
giel z węglem ogrzewany był nad lampką b un ze
nowską, której płomień miał 180 mm wysokości i 
której wylot oddalony był od dna tygla o 00 mm. 
Ogrzewanie całkowitym płomieniem lampki trwa
Jo dotąd, zanim z pod pokrywy nie przestał wy
dzielać się płomi eń świecący . R6żnica w ciężarze 
węgla przed i po odpędzeniu gazów lotnych, za 
potrąceniem wody hygroskopowej, stanowiła szu
kaną ilość gazów lotnych, a ciężar węgla, pozo
stałego w tyglu, za potrąceniem popiołu, wyrażał 
szukaną ilość koksu. Dla przeciętnej ilości koksu 
należało otrzymać dwa oznaczenia, nie różniące się 
więcej nad O, 1 °{ 

Na zasadzie wyników rozbiorowych obliczona 
zostala ciepfodajność węgla badanego podług dwóch 
wzorów: 

I. DuLONGA w pierwotnej ;jego postaci: 

TV 1'1Hu2(II- 1/ 80)+soso c. 
100 

11. DuLONc+A z uwzględnieniem wody chemicz
nej i hygroskopowcj oraz siarki· czynnej: 

lY 3HG::!(H-1/aO)+sosoc+2220S-(9H+ Aq)5:37, 
100 

średnicy l mm. 
Kalorymetr wodny zgodnie z pierwowzorem 

BERTHELOTA miał postać walca o średnicy I 5u m.m 
i wysokości 250 mm, zaopatrzoHego w jedno dno i 
wyrobionego z blachy mosiężnej niklowanej z 
obu stron. Jako pierwsza osłona kalorymetrn słu
żył podobnyż walec z blachy mosiężnej, r6wnież 
niklo>vanej z obu stron, na dnie kt6rego spoczy
wał tró~n6g ebonitowy, przeznaczony do podlrzy
mywama kalorymetru. Drugą osłonę zewnętrzn<1 
stanowił walec miedziany z podwój nemi ścianami 
i . dnami, pomiędzy kt6remi mieściło si ę wody 
około 45 l. Wnętrze tej drugiej osłony wodnej 
było również niklowane, a na jej dnie spoczywał 
drugi trójnóg ebonitowy, przeznaczony do pod
trzymywania oslony pierwszej wraz z kaloryme
trem. 

W szystki0 oznaczenia kalorymetryczne doko
nywano na trzech litrach wody, kt6rą ważono 
zawsze w szklanej kolbie litrowej na wadze, do
kładnej do 0,01 g, z poprawką, dotyczącą straty 
na ciężarze w powietrzu. 

W odę w kalorymetrze mieszano za pośrc<l · 
nictwem mieszad la śrubowego, wykonanego z 
cienkiej blachy mosiężnej niklowanej i wprowa
dzanego w ruch zmiennokołowy zapornocą odpo
wiedniego m.echanizmu, umieszczonego na ze
wnętrznej osłonic wodnej i złączonego sznurkiem 
bez końca z mtynkiem ręcznym. laboratoryjnym, 
jako motorem. Młynek poruszany był zawsze z 
taką prędkością, żeby mieszadło robiło na minut!; 

gdzie TI' oznacza cieplodajność węgla, O węgiel I 40--50 obrotów. 
(w odsetkach), H-wodór, O-tlen, S siarkę czyn- Termometr, służący do bada11 temperatury 
ną i Aq . wodę hygroskopową. wody w kalorymetrze, miał postać przczroczyste-

Rozbiór popiołu rnial za zadanie z jednej go pręta szklan~go o średnicy 7 mm, wzcUnż któ
strony oznaczenie tej ilości siarki, jaka pozostaje rego przechodziła. cewka włoskowata, rozdęta z 
w popiele, a co zatem idzie, nie bierze udziału w obu końców: u Jednego więcej dla utworzenia 
nagryzaniu .Powierzchni metalicznych, z drugiej zb~ornika .rtc~ci , ~ drugiego zaś mniej v.: celu po
zaś wykazame stosunku zasad do tlenk6w kwaso- mieszczema rtęcL na wypadek ogrzama termo
wyr.h, na czom, jak wiadomo, polega zjawisko za- metru ponad 2o0

; nadt.o, powyżej u0 istniało jesz
lewania rnsztów żużlem. Sposoby analityczno, sto- c•zp jedno rozdę<'ie, które służyło do zatrzymywa
sowane tutaj, niczem szczeg6lnem nie różniły się nia rtęci, rozszerzajk,cej się pomiędzy 0° i 1 !i0 • 

od ogólnie przyjętych w nauce. Popiół w ilości Skala, \V.Yl'_fta bezpośrednio na pręcie, obejmowa-
0, 75-1,20 g utleniał się wodą bromową, a wszyst- la podziałki tylko od 1G0 do 23°, przyczem każdy 
kic części składowe oznaczano sposobami wagowy- stopień podzielony był na Z>U części. a że każda 
mi, .za wyłączeniem żelaza, które oznaczano obję- pod~ialka r~wllała się I min, w~ęc długość cale.i 
tośc1owo sposobem :;\lARGtJERITA. skah wynosiła 350 mm, cala zas długość termo-

Oznaczenia kalorymetryczne dokonywane były rnetrn miała ,)Q7 mm. Wskazania termometryczne 
przez spalenie 0,96-L,05 g węgla sproszkowanego o~czy~y~ane byly zapomocą lunety o P?większe-
1 sprasowanego w pastylkę; spalano zaś w bombie mu p1ęc10krotnem, co dozwalało posunąc <lokłacl
stalo>Yej MAHLERA pod ciśnieniem 11 --13 atm. tlenu, ność w odczytywaniu do 0,005°. Termometr po
wzniecają<' ogień zapomocą cienkiego drutu żelaz- wyższy był sprawdzany na stacyi doświadczalnej 
nogo, zwiniętego śrubowo i rozżarzanego prądem fizyko-tech nicznej w Charlottcnburgu, na dowód 
elektrycznym. Tlenu używano stale 5-6 razy wię- czego posiadał stempel rządowy pruski i był za
cej, niż tego pot~·zeb~ było do spalenia, obliczając op~trzony .w. M l 3 730 wraz ze świadectwem 
podług składu p1erw1astkowego. Drut żelazny, peł- uwierzytelmaJącern. 
niący rolę zapałki, posiadał średnicę 0,15 mm i vV celu praktycznego określenia ciepła wła
długość 100 mm tudzież był nawijany na drut o ściwego kalorymetru wraz z bombą łiLu-rL~~RA, 
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mil'$Zadlem i termometrem, czyli inucmi słowy 
w c<'lu zbadania, jakiemu równoważniko"':i •vody 
odpowiada cały układ kalorymetru pr1.y Jednako
wem ogrzaniu, wykonano kilka pr~)bnyeh spale~ 
po l 11 naftaliny w postaci pastj)k1 sprasowane.i; 
otrzrnrnne za8 wyniki z pięc)n spaleń. różni<\Cych 
$i1: jiomiędzy sobą dopiero w setn~ch cz~ś.c iacl~ 
cieplo:;tki, slużyly do wyprowa<lzema przeciętnej 
wielko8ci, szukanej wobec przypuszczenia, że cic>
plo spalenia J ,q naftaliny równa się 9,700 cic
plostki. 

Oznac·zonia kalorymetryczne dokonywano by
ły w sposób nastl~puj<\Cy. Po sprasowaniu pastyl
?;i z paliwa, sproszkowanego i odważonego na 
Hzkielku zegarko·wem w ilości mniej więcej I .<J, 
pastylk<: otrzymaną ważono ponownie na ,~·adze 
doklaclncj do 0,0001 ,q, porzcm umicszezauo Ją na 
mi~<>ezce platynowej w bombie. zwracając baczną 
uwagi: na to, żeby zwój drutu zapalającego śri
~lc> przylegał do pastylki oraz żeby bieguny clek
trwzne ln·lr należvcie odosobnione, wrosz<'iP za
ni,·kano 'szczelnie· bombę i ładowano ią tlenom do cifoicnia potrzebnego. Tak przysposobioną 
homhę wstawiano do kalor,,·mctru. dokąd z kolei 
wh•wano trq litry "rncly odważonej o tomp<'l'a
tnrze pokojowc>j , 11asti:pnie Jączono bieguny clek
tr.rezne z przerywaczem na ob„Yodzic prądn elek
trycznego, a po zal ożcniu mieszadla . oraz te.nno
mctru puKzczauo w ruelt mieszadło. Przez pterw
szc I;) minut nic robiono żadnych spostrzPżcii, 
uważając ten ezas za potrzebny do wyr6wnani1i 
tcmpc>ralury calcgo ukladn kalorymetrycznego, 
przez następne zaś ;) minut, które uważane hyły 
za okres począlkow.'" zapisywauo .1uż lomperalu
ri: w końcu każdej minuty , rachując czas podług 
sekundomiarn. Po upływie wreszcie pi~\tcj m_i: 
nnt)· zamykano ohwód elektryczny, żeby zapahc 
paliwo w bomhiP. j notowano w dalszym ci<~gn 
zmiany t<'mperatury zawsze w kol'iru każdej mi-

, nntr. Pierwsze spostrzeżenie, icl<\Ce bezpo~rednio 
za trmpcratmą najwyższq. zamykało drugi ok1:os, 
t. j. okres spalenia, za którym następowal JUŻ 
okres ko1)eowy. trwający 5-7 minut, dl1i dalszych 
spostrzrżP11 IPrmomctrycwych. ~a zasaclzio spo
strzeżei't, zebranych w ton spos6h, i przy u wzgll:d
niPuiu C'icpła spalc11ia drutu zapalającego tu<lzioż 
C'icpła pows~awania kwasu azolnego , znalczio1wgo w 
hombie. robiono wszystkie obliczenia, przyczeni 
poprawkę c•o do cic>pla, traconego przez kalory
metr w <'iągu doświadczenia, obliczono podlng 
wzorn lh:oxA rur A i PFxcNnLER.\: 

~·;- " ~( Q,+o~-LQ3„.+Q,, 
+(ł" Q~- nt) 

•) ' 
g<lzie 11 oznacza iloś<: spostrzeże1i 
lenia, 

v - spa<lok lub podwyżkę tomperatmy na minutę 
w okresie początkowym (jeżeli przez T ozna
czymy temperattu·ę piet"wszcgo spostrzeżenia, 
przez t ostatniego. a JH'Z(·Z 11 liczb<~ spostrze-

T -t 
żeń, tor= , 

n 
t'' -spadek temperatmy, przypadaji\c•y na minut<~ 

w okresie koficowym , 
t -· temperaturę przecil:tną w okresie początko

wym, 
t' temperaturę przceiętm~ w okrosio ko1'icO\\"\' lll , 
(/0 - temperaturę ostatni11 w okresie porzątko

wy1n, 
Q„ - temperaturę ostatnią w okresi(• spalenia, 
01+ (.)1 „.+ Q" -- temperatury kolejne' okresu spa

lenia. · 
~Iając jednak na względzi<', że wzór powyższy 

nie obejmuje temperatury otoczenia, zwracano 
szczeg<llm\ uwagę na stałośc'.: temperatury tudzież 
stan hygrometryczny praco w n i podczas doświad
czenia, ro miało ten skutek, iż w cic\gu 15-~0 
minnt , t. j. czasu trwania do~wiadczcnia, tempe
ratura pokoju pracownianego ni<' zmieniała się ni
gdy więcej niż o 0,2°. 

Co się zaś tyczy dokladnośei , z jaką otrzyma
ne bylo cioplo spalenia (cicplodajuość) każdego 
W()gla, to wielkoś6 tę wyprowadzano, jako prze
c iętną z dwóch oznaezoń kalory111Ptrycz11ych. zgod
nyC'h ze sobą do 0,0 l cicplo;;lki. 

Przytoczo11a poniżej tablica wyników badali 
obejmuje wyniki liczbowe w!:lzyt1tkil'h oznacze1'l. 

Xa zasadzie danych, przytoC'zonych \\' tablit',\·, 
można wyprowadzić wnioski nai:;t<:pnjące: 

I) Ciężar hektolitra, t. j. ('iężar wzgl ędny 
węgla, zmniejsza się dosye równomiPrnio wraz z 
pozostawaniem wi;gla na pO\\ ictl'zu otwarto111 . .Je
żeli weźmiemy pod uwagt: przt>C'i~tny ciężar hek
tolitra w::;zystkich dziesięcii.1 odmian węgla, w:;pul
rześme dostawionego, to spa(lPk ten tak si~ przed 
stawi: 

'"" do•t jł""~i •nJH"j ,un <loi"!t. wiO.s<'n. 

k,q o k,q o 
Q o 

Ch:żar hcktol. przy 
nlożeniu. 75,21 lll0,00 7~ ,8;) l 00,00 

Ciężar hektol. po 
uplywic 1

/ 2 roku 7::l,..Jcl !)(),2 7 72,68 99,77 
()iężar hcktol. po 
upływie roku 71 ,28 94,77 70,7:3 97 ,08 

Ciężar względny Wl~glh zmnic•jsza się przeto w 
ciągu roku pri:.wie o .>0

0 przy ułożeniu jcs iennom a 
tylko do :~i w razie ułożenia na wios111;. 

~) \YęgieL złożony w jPsieui, pozostając na 
powietrzu otwartem przez rok cały, trari na cięża
rze prawic tyle. ile węgiel, złożony na "'·ioi:;rn:. w 
ciągu wioimy i lata: nadto ten ostatni m:gicl, leż<\c 
prz<'z rok l'nly na powietrzu olwartem, nie tylko 
nic traci na ciężarze, lecz przeC'iwnil•, ('iężar jego 
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Nazwa 
kopalni 

Rudolf 

Feliks 

Jan 

Flor a 

Czelad ź 

Milowice 

Sat urn 

Renar d 

Paryż 

Kazimierz 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1914 

Tablica wyników badań węgla kamiennego 

I ,-
\\" 100 kg , Ski ad e:r.ą teczko-
'' ęgla było °' wy w i 

Kiedy doslawio- S - ;: ~ -- - --· -
ny był węgiel -7. ~ "'~ ~ I I - o •(J::::: .! ci. „'::i. 

i jak dlugo .:::. ;: ~c bO ~~ ~ ~ 2 J;. I ::: ~ _;·.::: 
lrżat a (... I ~ o.;: I ~· ~ "' :o "' '- ..::( i:: ~ :o 

.,.:: .:::. ..::> o o -~ "' ..., 1 · c ·;:-ń ~ """ ~ f: E ~ . .: I ·-O" t o - UJ ~ ~· ~ ~ ~ ....... ..,; o ...-. ..... p.. s:: 
c bO ~ t'J ~ i ~ et ~ to ~ ~ i ~ ~ :r. ~ ~ rc g_ ~ 

Sklarl pirrwiaslkowy w % 

Wrr.esici'1 1899 74,90 84,08 15,45 - 84,64 1,201 51,39 130,19 8,67 9.75 1'5,45 ,3,86 ,0,75 0,75 8.67 9,75 10,77 
P ó l roku 72,10 90,06 9,74 - 70,50 0,971 52,eO 32,73 7,89 6,58 67,52 4,10 0,74 0,62 7.89 6.58 12,55 
Ro k 68,50 81,76 17,75 1,52 61,20 l,3eo 52,37 31,81 6,95 8,e1 65.65 3,98 o,78 1.26 6,95 8,87 12,51 
\I arzt•c HIOO 174,70 91 ,86 8,06 - 90,20 1,000 51, 18 31,35 9,24 8,23 65,45 3,86 0.74 1,01 9,24 8,23 10,77 
Pól roku 73,90 92,85 6,90 0,36 76,10 2,030 51,75 , 32,60 8.30 7,35 67.52 4,10 10,77 0,79 8,30 7,35 12,55 
llok 71,15 84,29 , 15,37 + 1,72 72,80 0,420 48,91 32,G2 10.12 8.95 65.65 3,98 0,85 1,47 10,12 8,95 12,51 
\r rzrSiPti 1899 72,20 75,C4 24,52 - 80,10 1,315 53,02 29,73 10.54 6.71 65.28 3,73 0.78 0.28 10,54 6,71 12,68 
Pól roku 69,25 89,55 10,30 -t 0,76 71,33 0,860 50,43 29,27 11,50 8,80 63.87 3,43 0,74 0.77 11.50 8,80 10,89 
Rok 71,20 79,97 19,45 1,74 55,80 3,090 50,09 30,04 9,40 10,47 62.10 3,63 0,72 1.03 9,'10 10.47 12,65 
\lar:r.ec l \100 73,40 94.68 5,06 - 89,20 1.080 49,52 31,99 12.06 6,43 64.52 3,61 0.78 0.40 12.06 6.43 12,20 
Pól roku 72,20 89,51 10,48 2,56 70,40 2,900 50,57 33,63 10,10 5,70 65.45 3.76 0 .79 0,55 10.10 5.70 13,65 
Rok 72.00 88,87 10,81 0,08 72,40 0,700 44,64 38,10 11,77 5.49 64.63 3,58 0.86 1.03 11.77 5.49 ll,64 
\\"r:.'.eSil' li l gg 71,70 82,22 17,56 - 84,80 1,400 48,31 34,99 10,77 5.93 65.54 4.44 0.92 0,91 10,77 5.93 11,49 
Pó ł roku 68,05 95.76 4,23 ' 0.12 79,40 1,240 47,18 35.70 9.95 7.17 64.39 4.34 0.97 0.61 9.95 7.17 12.57 
){Ok 69,40 82,98 16,95 1,52 64.80 1.870 47,9J 35,48 9.87 6.72 63.64 4,19 0.96 0.74 9,87 6,72 13.88 
~larz1•c 1\)00 70,50 95,20 4,70 - 88,06 1.990 47,90 32,97 11,37 7.76 63.11 4.00 0,86 0.83 11,37 7,76 12,07 
Pól roku 68,80 90,06 9.61 2,ćO 68,20 3,480 47,69 134,61 8.80 8.90 63.91 4,16 1,03 0.86 a.80 a.90 12,34 
Rol• 69,40 a6.07 13,67 t l,94 67,80 0,860 44,09 37,87 12.69 5.35 64.34 4,00 1,08 l,G9 12,69 5.35 11.45 
\\'r1,rsiri'1 1899 171,8C 83,76 16,14 - 84,10 1,463 49,02 33,84 10.96 6.18 65.01 4,32 0.98 1.04 10.96 6,18 11.51 
Pół roku 66,50 93,27 6,72 0,06 80,10 1,950 47,66 34,18 10.42 7,74 63.75 4,23 o,a5 o,a4 10,42 7.74 12.17 
ll(lk 70,30 a0,54 19,04 1,20 57,20 3.550 47.91 34,90 11.07 f.12 63.77 4.10 1,00 0.69 11,07 6.12 13.25 
~ l arzcc 1900 70,60 72,74 26,52 - 88,40 0,840 48,21 33,68 11.71 6,40 63,90 3,98 1,00 0,61 11,71 6.40 12,40 
Pc'1l roku 70,70 a4,12 15,64 1,84 67,00 2,260 48,23 36,63 10.02 5,12 64,60 4,15 1,04 0,66 10,02 5,12 .14.41 
llok . . . 66,70 75,77 24,07 1 0,70 57,80 jl,190 47,18 32,55 11.82 ~,45 62,64 3,97 1,06 0.56 11,82 a,45 11,50 
Wrr.es1c11 1q9g 74,00 76.80 23,20 - 81.40 o,a10 54,89 30,44 a .82 ~,85 67,46 3,68 0,74 J0,81 8,82 5,a5 12.64 
P\1! roku 72,50 93,49 6,oa +o,26 a1,20 0,960 55,63 131,36 1 7,54 5,47 68.10 4,19 0,71 0.58 7,54 5.47 13.41 
l?rok 73.10 79.14 19,90 0,50 73,CO o,a20 54,48 31.CO 8,50 6.02 65.73 3,53 0.80 1.00 a.SO 6,02 14,42 
~larzcc 1900 73,20 93,34 6,64 - 81,20 1,090 53,85 30,09 9,12 6,94 66.32 3.62 0,79 0,58 9,12 6,94 12,63 
Pli ł roku 73,10 91,la a.63 0,40: 75,80 2,730 55,75 32,29 7.26 4.70 68.34 3.97 0.86 0.41 7,26 4.70 14,46 
Hok 12.20 a3,60 16.1a 2,10116.00 i.3eo 51,90 33,04 9.23 5.83 65.92 3,79 o.e91 i.co 9,23 5,a3 13.34 
\\' r7.<''lit·1i 1899 77.20 83,aó 15,aO - 86,34 0,971 56,57 30,20 a,4a 4.75 69.09 4.Ql o.al Q,46 8,48 4,75 12.40 
Pól rok11 72,20 93.la 6.51 0,2a 74.30 1.108 56,90 29.52 8.4a 5,10 68.43 4.25 0,72 I.JO a.48 5.10 11.92 
Rok 73,10 69.54 30,21 2,10.58,to 3,7<10 50,12 21,oa 7.26 15,54 59.79 3.38 0.10 o.89 7.26 15.54 12,4e 
\l ar7.CC 1900 73,20 a7,10 12,40 - al,20 0,683 53,91 30,55 a.47 7,07 66.27 3,72 0.75 0.61 a.47 7,07 13,11 
Pol roku 74,30 84,07 15,40 0,40 71.40 2,550 53,84 31,97 7,40 6.79 67.52 3,8a 0,81 0.58 7.40 6,79 13,03 
R(\k 70,90 86,54 13,34 1,06 70,ao 0,420 54,61 31,13 9.31 4,95 6a.c9 3.85 0.91 o.71 9.31 4,95 12.18 
\\"rr.c~ie1i l'l99 79,05 al,14 18,20 79,40 0,695 55.eO 31,48 7.65 5,Q7 69.39 4,ca 0,79 0.41 7.65 5.07 12,61 
Pól roku 74,60 90.16 9,47 0.32 78,90 0,800 54.72 29,63 8. i.O 7,55 67-52 4,00 o.al 0,42 8.10· 7,55 11.60 
Ro k 11,ao 85,01 14.a8 1,76 10,00 l,e3o 54,48 31,30 7.46 6,76 67.82 4,01 o.75 o.30 7.46, 6,76 12.90 
\!1\r?.p<· 1900 72.60 92,ao , 1,06 - 80,12 o,826 54,03 30,93 1.s1 7,53 67.13 3,88 0.81 o.43 1.s1 7,53 12.11 
Pól ro"u 74,60 91,22 a.4a - 76,40 2,210 54,62 33,46 6.54 5,38 68.91 3,81 o,a6 0.32 6,54 5,38 14.1e 
Rok 69,80 a3,61 16,24 + 1,80 74,40 1,280 54,16 31,24 a,45 6115 67,59 3,e6 o.9211.31 8,451 6,15 12,45 
\Vr:.'.<'Si<'1'1 1899 11,20 a9,76 9,82 a3,60 0,582 53.a7 29,96 10,46 5,7: 67.27 4,co o.84 o.88 10,46 5,71 lO.a4 
Pól roku 77,20 89,93 9,69 + 0,26 77,40 0,580 49,67 29,90 1 9145 10,9a 61.55 3,40 0.72 0,78 9.45 10,98 13,12 
Rok 72,30 a2.32 17,38 2,44 63,60 3,180 50,00 31,55 8.87 , 9,5a 63-78 3160 0.73 1.19 a.a7 9,58 12-25 
~ ł arnrc 1000 72.20 95,50 4,50 - a8,20 1,100 52,05 31,87 10,07 6,01 65,81 3,72 0.79 0,82 10,07 f,01 12,78 
Pół ro ku 74,10 92,62 7,25 0,54 76,00 2,420 49,01 34,12 8.70 a,17 64,76 3,72 0.82 0164 8.70 a,17 13,18 
l?ok 71,30 82,77 17.09 -!-1,70 72,40 1.260 50,35 33,97 10.14 5154 65,94 3,77 0.87 0,26 10.14 5154 13148 
\Vr!l,PSiP1i 1899 76,00 92,a4 6,a6 86,20 0,658 51,62 30,96 11,00 6,42 64.48 3189 0.77 0.69 11,CO 6,42 12,75 
Pól rnku 75,70 a8,89 10.54 0,42 75,50 0,924 44,98 35,00 11,47 8,55 61,79 3169 0.67 Q,69 11.47 8155 13,14 
ł{ok 71,so 90,90 a,a9 1,98 64.60 3.910 50.86 32,16 10.48 6.50 63-90 3.69 o,69 (',83 lC).48 f.50 13,91 
\Jarr.rc 1900 74,90 a9,14 10,62 83,00 0,530 43,75 36,60 11,85 7.80 62.30 3i62 0.69 0,56 11,as 7,80 13,19 
Pó ł roku 71,60 89.21 10,47 4.32 63,30 4,050 4a,59 35,10 9.50 6,81 64.77 3i87 0.75 0,58 9.50 6,81 13.72 
Rok 10.00 a4.66 15,14 + 1,30 65,ao 1,570 47,21 33,78 11,93 1,oe 63-07 3166 o.84 0160 11,93 7-08 12.a2 
Wrz1·~ic1'1 1S99 78,00 e9.02 10,00 -- a1,ao l,a67 49.72 29,a6 12,4a 7,94 61-99 3i63 0.66 1,19 12-48 7-94 12.11 
Pól roku 76,00 79,72 19,8a 1,20 70,10 1,840 50,74 29,27 10185 9,14 61,98 3155 Q.68 1.04 10,85 9.14 12.76 
Rok 11,60 88,08 11,44 2,64 61 140 3.910 49,88 31,52 10.60 a.oo 62,54 3,74 0.10 1,92 10.60 a.co1 12.so 
~! arzpc 11)00• 73,20 93,20 6,78 84,20 1.360 49,41 28,65 12,70 9,24 61,51 3141 0.68 0,91 12.70 9,24 11,54 
Pó ł roku 73,50 a9,91 9,78 1,86 68,40 2,440 46,79 34,95 10,85 I 7,41 62,64 3,74 0.73 Q,76 10.85 7,4 1 13,a7 
Rok 113,ao 86 02 13,92 + 1,44 67 ,ao o,540 45,88 34,46 10.60 9,06 63,04 3159 o.as 1,98 10,60 9,06 lO,a7 
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z 10-c iu kop alń z agłębia Dąbrowskiego . 

Skład popiolu w% 

1 14,51 I 12.03 1 21,88 25,07 1 5,10 
1

21,39 
2 20,58 26,41 20,58 16,14 o 16,27 
3 23,31 15,47 25,84 12,22 3,96 1 19,17 
4 8,73 9,13 I 22,68 33.00 10,89 15,55 
5 10,02 11,20 24.86 28,73 5 ,68 19,49 
6 25,48 24,02 21,12 20,00 0.61 I 8,77 
7 24,18 21,44 13.61 20,51 3,25 17,01 
8 16,43 16.80 24,36 22.01 I 2,56 17,81 
9 38,61 22,56 16,62 9.88 3,53 8 ,77 

10 23,84 22.25 21,28 15,09 o 17,52 
11 19,31 27,20 25,86 9,11 o 18.50 
12 18,75 30,67 26.12 13.CO 0,92 10,54 
13 24,04 10,89 27,14 16.C8 3.72 18,10 
14 20,67 6,49 I 30,14 20.26 1;44 20,98 
15 15,06 26,25 18,15 17.60 o 22,92 
16 20,78 12,43 24,03 24,84 3,42 1 14,49 
17 12,83 28,82 17,00 23.70 o 17,65 
18 23,00 19,76 31,21 1 13,77 o 12,25 
19 28,95 8 ,49 27,20 15.29 4,51 15,56 
20 21,10 8,30 21,87 22,72 6,34 1· 19.64 
21 18,48 17,65 19,14 18.96 3,30 22,48 
22 23,84 11,83 23,43 19,14 3,18 18,58 
23 26,69 25,42 24,66 5,32 o 17,91 
24 50,20 22,83 1 15,52 2,55 1,24 7,66 
25 18,60 17,07 30,20 1 13,68 6,20 14,22 
26 16,26 7,38 I 32.89 13.12 5, 11 24,61 
21 19,41 21 ,24 34,31 I 2,52 o 16.50 
28 16,81 17 ,36 I 26, 77 18,58 2,25 18.23 
29 5 ,33 25,90 28,66 12,14 1 o 27,96 
30 9,46 34,36 22.33 17.62 o !6.22 
31 17,24 15,82 I 20,69 15,82 7,60 22,82 
32 29,60 3,80 39,60 8,45 1 2,90 15,42 
33 62,98 20,13 12,02 u1 o I 3,14 
34 24,14 23,16 30,34 6,36 2,23 13.77 
35 43,03 ! 17,76 28,oo 2,73 ( o I 8,47 
36 19,73 27,45 30.02 9,56 o 13,24 
37 14,54 19,81 27,14 16,11 1,97 20,40 
38 10,83 I 14,45 24,91 23,40 10.26 16.12 
39 21,48 33,28 20.92 11,20 o 13,10 
40 15,59 1 19,07 21,48 21,35 6,08 16,41 
41 8,92 37-,83 , 18,25 . 25,17 o 1 14.81 
42 24,52 29.48 12,58 15,54 10, 19 7,69 
43 12,07 11,87 35,43 13,65 5,24 21.72 
44 12,30 2,48 38.47 14,89 10, 17 21,66 
45 15,23 34.00 17,76 10.23 1,55 21.20 
46 12,10 12.68 28,76 16,73 I 5,35 I 24.36 
47 8 ,20 21,87 27,47 10,11 3,20 29,13 
48 8,24 30,90 19,35 14.41 o 27 ,10 
49 17,35 23,81 19,78 20,98 o 18,08 
50 24,61 15,91 21,97 20.35 1,19 15,93 
51 7,73 17,15 30,97 16,51 O I 27,62 
52 23,45 25.14 16.50 20,04 o 14.85 
53 11,72 14,10 126,75 24,65 1,39 121 ,39 
b4 16.19 24,36 21,89 18,54 o 19,02 
55 15,54 23,46 15,65 19.50 4,19 21,58 
56 21,10 14.oo 23,00 19,50 3,5o I 18,26 
57 11,09 10,88 1 34,35 21,02 3.16 19,48 
se 15,14 23,36 18,01 18,86 4,68

1

19,92 
59 10,63 , 27,52 18,48 17,96 4.16 21,22 
60 15,90 47,40 13,94 10,27 0,78 11,71 

Skład cząsteczkowy po 

wysuszeniu przy 1200 

56,27 I 33,os 10.68 
57,32 I 35,53 1,15 
56,?.8 1 34,19 9,53 
56,39 34.54 9.07 
56,43 135.55 8.02 
54,42 35.62 9,96 
59,26 33,23 7,51 
56,98 33.07 9.95 
55,29 33, 16 11.55 
56,31 36,38 7.31 
56,25 , 37,41 6,34 
50,59 43,18 1 6.22 
54, 14 39.21 6,65 
52,39 39,64 7 ,96 
53,18 39,36 7.45 
54,15 j 37 ,20 8,75 
52,28 37,95 9.76 
!:10,49 43,37 6,13 
55,05 38.01 6.94 
53,20 38,16 8,64 
53.87 39,24 6 ,88 
54,60 38.15 7,25 
53 60 40,71 5.69 
53,50 i 36,91 9,58 
60,20 33,38 6.42 
60,17 33.92 \ 5.91 
~9.54 1 33.88 6.58 
59.25 33.11 7,64 
60,11 34.82 5,07 
57 .18 36.40 6.42 
61,81 33.CO 5.19 
62,17 32,25 5.57 
54,04 29.20 I 16,76 
58,90 33.3e 1.12 
58.14 34.52 7,33 
60.22 34.32 5,46 
t0.42 34,09 5,49 
59,54 I 32.24 8.22 
58.87 33,82 7,31 
5S.42 33.44 8.14 
58,44 35,80 5.76 
59,16 34.12 6,72 
60,16 \ 33,46 6,38 
54,85 33,02 12.13 
54.87 34,62 10.51 
57,87 35,44 6,68 
53,68 I 37.37 8.95 
56.03 37,80 6 ,17 
58,00 34,79 I 7,21 
50,81 39,53 9,66 
56,81 35,92 I 7,26 
49,63 41,52 8,85 
53,69 38,78 7 ,52 
53,60 38,36 I 8,o4 
56,81 1 34,12 9,07 
56,92 32,83 110,25 
55.79 35,26 8,95 
56.60 32,82 110,58 
52,48 139,20 8 ,31 
51,32 38,55 10,13 

Skład pierwiastkowy po wysu
sr.eniu prv.y 1200 

7166 1 4,23 0,82 0,82 , 10,67 I 11,79 
73,30 4,45 0.80 0,67 7,14 13,63 
70,55 4.28 0.84 1,35 1 9,53 13,44 
11 ,20 I 4,21 o,81 1,11 9,07 13,60 
71,44 4,41 0,84 0,86 8,01 14,44 
70.44 4,08 0,95 l.63 9,96 12.94 
12,91 I 4,11 I 0,81 o,31 1,50 14,11 
73,76 3,88 0,84 0,87 9,94 10,31 
68,54 4.01 0,79 1,14 11,56 I 13,96 
73,37 4.11 i 0,89 0,45 7,31 13,87 
72.80 4.18 0,88 0.61 6.34 1 15.18 
73.25 4,03 0,98 1.17 6,22 14.33 
73,45 4.98 1,03 1,02 6.65 1 12,87 
71,50 4,82 1,08 0,68 7,96 13.96 
70.61 4.65 1,06 0,82 I 7.45 15,40 
71,21 4,51 0,97 0.94 8,75 1 13.62 
70,08 4,56 1.13 0,94 9,76 13.53 
73.69 4.58 1.24 / ],25 6,13 13,11 
73,01 4,85 1.10 J.17 6.94 12,93 
71.17 I 4.72 I 0.95 I 0,94 8.64 13,58 
71.71 4.61 p2 o.77 6.88 14.90 
72,38 4.51 I J.13 0,69 7,25 14,04 
71.79 4,61 1.16 0,67 5.69 16,61 
71.C4 I 4,50 1.20 o,63 l 9,58 ' 13.04 
73,99 4.04 0,81 0.89 6,42 13,85 
73,65 4.53 o.77 0,63 5.91 14,50 
71.84 3,86 Q,87 } ,09 6,58 15,76 
72,98 3,98 o,87 o.64 7,64 i 13,89 
73,69 4.28 0,93 0,44 5.07 15.59 
72.62 4.17 0-98 1.10 6.42 14.70 
75.49 4,38 0,88 I 0.50 5.19 13.55 
74.77 4,64 I o,78 1.20 5.57 13,03 
64,43 3,64 0,71 o.96 !6.76 13.46 
72.40 4,06 0,82 o.67 7.72 14.32 
72.92 4,19 C-83 0.62 7.33 14.07 
75.08 4,25 1.00 0.78 5,46 13.43 
75.14 4,42 c.8"> o,44 5,49 13,65 
73.47 4,35 0,88 0,46 8,22 12,62 
13,z9 4.33 c ,81 o.32 7,31 13.94 
72.58 4,19 o.88 o,46 8,14 

1
13,74 

73,73 4,08 c,92 o,34 5,76 15,17 
73,83 4.22 , 1,co o,63 6.72 13,60 
75,13 4,47 I o,94 o ,98 6,3s 12,10 
67.97 3.75 c,19 o,86 12,13 14.49 
69,99 3,95 I C,80 J.31 10.51 13.44 
73.18 4,14 0:88 0,91 6.68 14,21 
70,93 4.C7 0,89 0.71 8,95 , 14,44 
73,38 4.19 Q,97 0.29 6 ,17 15.00 
72,45 I 4,37 Q,87 0,77 7.21 I 14.33 
69.79 4,17 o,76 o,78 9,66 14,84 
71.38 4,12 ( o,77 o,93 1,26 15.54 
70.67 4,11 o,77 0,63 8,85 14,96 
71,51 4,28 o,83 o ,64 1 ,53 I 15, 15 
71,61 4,16 0,95 0,68 8 ,04 14,56 
10,a3 4.15 0,15 I i.36 9,01 I 13,84 
69,52 3,9s o,76 1,11 10.25 14,30 
69.96 4,18 o.78 2.15 8.95 I 13,98 
70,46 \ 3,91 Q,79 1,04 10.58 13.22 
10,26 4,19 0,82 l o.85 8,31 15,56 
70,51 4,02 o,96 , 2 21 10,13 12.16 

453 

Ciepło spalenia 1 kg 
w cicpłostkach 

6204 6170 5937 
6454 6304 6063 
6291 6167 5937 
6: 92 6030 5796 
6338 6031 5791 
6102 5913 5681 
6279 6022 5785 
6086 5891 5663 
6012 5747 5521 
6191 5939 5700 
6317 1 6010 5774 
6207 5934 5698 
6533 6353 6081 
6385 6171 5908 
6264 i 6006 sn9 
6156 1 5975 5720 
6251 6086 5838 
6341 6060 5799 
6375 6269 6001 
6274 1 6093 5833 
6321 5975 5723 
6315 6014 5759 
6238 I 6038 5784 
6092 5946 5691 
6519 6193 5968 
6561 6383 6140 
6358 5929 5 713 
6329 6075 5851 
6533 6275 6044 
6465 6079 5846 
6599 6440 6201 
6561 J 6494 6243 
5733 5467 5265 
6346 6086 5861 
6447 6:238 6011 
6664 6421 6185 
6689 6478 6240 
6467 6361 6124 
6482 I 6314 6075 
6538 6223 5995 
6607 6286 6067 
6509 6270 6038 
6448 J 6367 6118 
5914 5596 5381 
6181 5e92 5670 
6298 6C66 5e32 
6204 I 5964 1 5737 
6310 6054 5817 
6228 6018 5771 
6019 5714 5474 
6254 5887 5652 
5927 5725 5398 
6181 5990 5663 
6108 5784 5452 
5900 5766 5524 
6056 57C6 5477 
6033 5846 5608 
5930 5669 5436 
6010 5772 5533 
6087 5907 5685 
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PRZEGLĄD GÓ RNIC'lO ·HUTNICZY 1914 

wzrasta. Przeriętna strata roczna na ciężarze wszyst
kich I 0-ciu odmian węgla, złożonyrh w jesieni, 
\vynosi 1,7-1-0

0; podczas gdy przeciętna strata 11a 
eieżarze I 0-ciu odmian wę!lla. dostawion n·h na 
wi~snę i będących na po" ietrzu otwarten~ tylko 
przez wiosn<~ i lato, w~·nosi 1,-1-9%. Pomimo to 
jednak przeciętny ciężar iegoż węgla , złożolH'go 
na wiosnf:, nie tylko uie zmniejszy! l=' i<: po 
nplywie roku, lecz przeciwnie, powiększył się o 
1 ,•18%. Okoliczno!ić ta przemawia za tern. że w 
danym razie wictrzcnfo zależało nic tyk od eza
i:;n pozostawania węgla na powietrzu otwartem, i le 
raczej od temperatury i wilgotnośei powietrza 
otaezaj<\eogo, i że przeto zjawisko to nio hylo 
dziełem ntll'lltania sil~ węgla , lerz poprostn wy
sychania. Xa poparcie tego przypnszt'zenia slużyć 
zarówno mogą 7 jednej strony wyniki hada1\. do
tyczący<·h nasii\kliwośei , z drugiej 7.aś 7.awa1toś<'! 
\~·o<lv hvgroskopowej w węglach. 

· \V~zystkie 10 odm:au wt:gla 7.awieral~· prze
ei1:h1fr wody hygro$kopowcj: 

prZ.\' ulożt•niu w stosy 
po nplywic pół roku . 
" » roku . . 

dost jc,i<'nncj 

9,98% 
9,57" 
9.05„ 

do~t- wiO!->C\nn<'j I 
10,41°o 

8,7:>„ 
10,Gl„ 

Okaznj<• s it) wiP,<', że węgiel, złożony w je
sieni, trac-ił wodę przez rok ealy, g<ly tymrza
i;em wc~giC'I ułożenia wiosennego wysycha! tylko 
przez <•zas wiosny i lata, następnie 7.aś . rhlonął 
znowu wodę w il ości takiej, że po upływie roku 
zawiera) w7.glt:clnio więcej, niż przy ułożeniu w 
stosy. 

• X asi<1k li wość ezy li zdolność chlonienia wody 
zależy przeclrwszystlciem od mniejs~ej. luh wię~
~zC'j zawartości wody hygroskopowoJ i pozo.st~Je 
do tej o::itatniC'j w stosunku oclwrotny.m, t.. J. im 
nrniej jest wody hygroskopowcj, tern JC'St większa 
na1>iąkliV1ość i odwrotnie. 

PrzeC'i1•tna nasiakliwość wszvstkich 11'-ciu od
mian węgla· równa si.ę w odsetkach: 

dost. jesit>nnej tlo>t. wiose>nnej 

przy ul ożeni u w stosy 1, 10 0,95 
po uplywic p6l roku . 1,12 2,49 
~ „ roku 2,73 1,18 

Stąd wypada znowu, że węgiel dostawy je- I 
siennej po przeleżeniu przez rok caly na po~ie- I 
trzu otwartcm pochtonął tyleż wody, co węgiel , 
utożony na wiosnę, prze7. czas wiosny ~ lata, i 
że' nasiąkliwość tego ostatniego węgla m e tylko 
nic powiększyla się przez jesień i zimę, lecz sp~
<lala prawie do stanu, poprzedzającego ułożeme 
w ~to::iy. 

:3) Lasowanie się oraz krueho§ć węgla zwię-

kszają si~ dosyć prawidłowo w miarę leżenia na 
powietrzu otwartcm, chociaż i tutaj trudno nie 
zauważyć, że wiosna i lato, działając bezpośrednio, 
wplywają niszcząco w stopniu daleko wyższym, 
aniżeli w<lwczas. gdy wy::it<arnją po przeleżeniu już 
węgla przez 3esiC'11 i zi1rn:. 

\.Y 100 kg węgla wszy::itkieh 1 o-ci n odmian 
bylo przcC'iętnie węgla ~rn hc•go: 

przy ułożeniu w stosy 
po nplywic pól roku 

" 
rnku. 

tlo~t. .i~si!'nn~j 
o 
.o 

83,85 I 00,00 
90,40 I 07,81 
82,02 97,82 

clu:;t. wiosC'nnC'j 
o 
o 

90.5() 100,00 
89,48 98,81 
84,22 93,00 

Kruchość zaś pr7.C'Cittt11a wsz.n;tkich I 0-ciu 
odmian węgla równa si<~: 

cl o:-.t. j<' ... i<'nnf\j flo,t. wio:-.enn~j 
o o 
o o , 

przy ułożeniu w stosy S3,2-I- J 00,00 85.~8 100,00 
po upływie p6ł roku . 75,87 91 ,13 71 ,30 83,51 
., roku. 08,0:2 7,),71 (i9,8-! 81,<:\0 

ł) Ciepłodajność W<~gli zmnirjsza s i<: także w 
m.ian: poz?stawania na p~>wietrzu otwartem, zja
~· 1 sko. to Jednak występu.ie sr.czegcHniP wyraźnie 
Jcclym? w węglu, ulożonym w b(Osj je~ienią, gd~-
11atom 1ast w ·węglu ułożenia wiosennego claj<' si1: 
on o spostrzega<! tylko w o<ldz:clnych razach, ogól
nie. zaś rze<·zy bion\~, marny . tntaj C'icpl odajność 
zw1ęk:>zo~1ą, co boclaJ 1~ozostaJC w zależności przy
czynowe) od wysychama wę~da. a właściwil• od 
utraty \>\:od~,- hygroskopowoj. której najmniejszo,'.;ć 
wyst<amJC Jednocze,'.;nie z najwi<:kszośC'ią ciopla spa
lenia węgla ułożenia w stosy jesiC'nnogo. 

Przeciętna c ieplodajność l k.11 węgla wszyst
kich I 0-ciu odmian równa si!': 

a) podłu!!: oznaczei\ kalornnetn·cznnh: .... ~ . ~ 

wt:~ifl'l. <tost.awy wt~giol (lc1:-;tł\" ~ 
]C'Sl <'OO('J wiO:-,('nnf'j 

-----. --
eiepl o cicpl . o 

o o 
pr7.y ulożcnin w stosy (j 377 J 00,00 6 222 100,00 
po upływie póJ roku . 6 278 98,-1-..J () :313 101,45 
n " 

roku (j 1)3 97,11 (j 288 101.,0.) 

b) podlug wzoru Dl;LONGA: 

w<:~iC'l do~tnw,v wc:giel dosta" ,. 
jt1sio1111Pj wio~C'nnC'j · 

ciepł. Ol ciep]. o 
o o 

przy ułożeniu w 8losy li 207 100,00 ;) 980 100,00 
po upływie pół roku . 6 071 97,'30 6 069 101.48 

~ 
roku j 923 95,ł l 6 037 100,9:3 

ll'l. Kolendo. 
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------------------~ 

Spoayeie w9gla. d~brcwfJkiego w styczniu r. 1914 ~t. st. 
(Podług danych Warszawskiego Komitetu Okręgowego dla regulowania przewoz6w drogami 

żelazne mi). 

-----

Rodzaje spoiywców 

Drogi żelazne . 
Aleksandrowska 

Nadwiślańskie • 

Rok 191~ -1- Rok 19~<1 -= =1---,V r. 1914 spożyto węgla więcej (+) albo mniej (-) 
niż WT. 19Ja 

·----· --- ---
IOd pocza,t- Od poc~a,t-1 

Styczo1i s. s. 
8. s. s. s. 

Od początku roku do 31 
stycznia s . s. 

Styczeń !ku roku do Stycze1i. ku roku do 

I s. s. 31 stycznia! s. s. 31 stycznia 

1-- T y s Q c y p -u-d=ó=·=,-v=-=-====c;==="oo'----=~ty=s=. ='=p=ud=ó=w l. =~~ 

n8,61 I 
n8,6j· 

2 990,9 
+ 118,6 + 

2 990,9
1 :,57,2 

- I + n8,6 + 
557,2 1::.,,7 

Poleskie 

Północno-Zachodnie 

Południowo-Zachodnie 

Rysko-Orłowska 

: I -
439:41 4~9·4 

3j2:3! 
634:2 

352:3 + 352,3 

634,2 + 194,8 

15,7 I 
+ 
+ 

+ 352,3 + 
44,3 i + 194,8 + 44:3 

Warszawsko- \linia głów 

\\"i edeńska / linia !(a lis 
na 
ka 

fabryczna-Łódzka . 

Herbska-Kielecka • 

Moskiewsko-Kijowsko-Woro neska 

Marecka. • • 

Jabłonno-Wawerska 

Piotrkowska-Sulejowska 

Wilanowska 

Grójecka 

Święciańska 

. 

Razem 

Zakłady metalu rg iczne. 
Huta cynkowa pod Będzin 

Zawiercie 

'Bankowa. . 

Katarzyna 

Walcownia Milowice 

Huta Ostrowiec 

Stąporków . 

Częstochowa 

Cukrowni e. 

em . 
. . 

. 
Razem 

. 

. 

. 

. 
W obrębie, obsługiwanym 

.żelazne: 
przez drogi 

Libawsko-Romeńską . • 

Moskiewsko-Kijowsko-Wor oneską 

Nadwiślańskie . 

Południowo-Zachodnie 

Warszawsko- \li nia głó 

Wiedeńską /linia Kal 

Południowe dojazdowe 

wna . 
iska 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Razem 

I 
133,5 
207.5 

I 161,4 

524~7 

117.2 

88.9 
-

n,o 
13,5 
-
8,1 
8,6 

-

6 261:9 

171,0 

3~9,01 
342,9 
306,6 
232;.?I 

426,3 

6,o 

~78,3 

2 212,3\ 

I 

„,J 
Ą8,8 

509,7 

41~9 

-. 
I 2 ,11 7 7 

:!~:~1 
l 161:41 

524.7 

1!7,21 

88,9! 

11,0 

13:5 
-
8,1 

~~I 
6261,9 

I 

i71 ,o 

349,0 

342,9 
306,6· 

232,2 

426,31 
6.o 

378,3 
I 

i63~~1 163.6 + -~ , 
I 

l 314.4 

383,8 

122,7 

l 314,4 + 
383,81 -
l22,7 i + 

84:0! 84,0 

- i 

5.0 

9 7 ' 
~I 

5.0 
I 

9,71 
-i 

7,61 

17,.11 
30,0 

7,6l 
17.41 

__ 30,0 
+ 
+ 

6234,2 6234:2 

I 
144,31 
38o.4 
503,6 

I 

299.51 
251,3 

4g6.6 
X- Ol ,. I 

365,0 

144~' 

38o,41 + 
503,61 + 
299,5 -

25r,3\ + 
4g6,6 + 

1 ~ 10 1 + 
365.ol ----

2212.3 2 455 ,7 
I 

I 
I 

2 455,7 + 

- I -
- -

126,71 53,3 53,3 
48,8 28,0 

509,71 432,1 

28.0 

4j'.!,1 

41 ,9 13,1 
- 14,0 

2 ,l - o, . 7 7 ::>4 ,, 

13,11 
14,0 + 

540,5! 

30,1 + 22,5 + 30,1 + 22.5 
207,5 100,0 ~07,5 100,0 
153,0 + 13,2 + 153,0 + 13,2 
110,9 

5,5 + 
26,9 1 140,9 26,9 

4,7 + 5·5 + 4,7 
4.9 5,5 l 4,9 5,5 

6:0 I 54,5 6,o 54,5 
3,13 28,1 I 3,8 28,1 

c~5 6,2 0,5 6,2 
8,8 + 

30,0 + 
IC~: I + 8,8 + 102.3 

+ 30,0 + 
27,7 I 0:4 I 27,7 0,4 

26,7 15,6 I 26,7 15,6 
31,4 + 9.0 + 31,~ + 9,0 

16o,7 + 46,9 + 16c,7 + 46,9 
7, I 

19, ' I + 
70,3 \ + 
9.0 + 

2.3 7,1 2:3 

8.2 I + 19,1 + 8,2 
16.5 + 70,3 + 16,5 

I 
150,0 + 9,0 + 150,0 

13,3 I 
243:4 + 

0,9 I 13,3 1-=-~ 
n,o + 243,4 + 11,0 

73,4 57,9 73,4 I 57,9 
20,8 42,6 I 20 8 I 42,6 

77,6 1),2 n:6 I 15,2 
28,8 68,7 28,!l 68,7 

14,0 + + 14,0 + 
186,6 25,7 186,6 25,7 
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Zakłady metalurgiczne przeróbcze 
oraz mechaniczne. 

W obrębie, obsługiwanym przez drogi 
żelazne: \ 

Libawsko-Romeńską • -

Aleksandrowską • 

Moskiewska-Kazańską 

Poleskie . 

Nadwiślańskie 

Północno-Zachodnie 

Południowo-Zachodnie . 
Południowe 

Rysko-Orłowską 

WarszawsllO- I li nia główna 

Wiedeński\ /linia Kaliska 

fabrycwo·Łód.i:ką . 

Razem 
Zakłady przemysłu włóknistego. 

W obrębie, obsługiwanym przez drogi 
żelazne: 

Ale ksandrowską 

fabryczna-Łódzką . 
Nadw iślal1skic . 

Północno-Zachodnie 

Rysko-Orłowską 

W11rszawsko
Wicdeńską 

MMecką 

I linia główn a 

I li nia Ka liska 

• I 

. I 
I 

· I 

: I 

·I 

-I 

l 925,9 

533·5 

9.0 
2 132,2 

8 18,5 

..J3,0 

II.O 

6 .o 

I 046. ~ / 
9.2 

- 1 

1 925·9 
533,5 

9.0 
2 r32,2 

818 •. 5 

..i3.o 

--- --- ----

7.0 4,0 

472,1 123,3 !. 35,3 + 123:3 + 
I _, 

610 100.0 6.o · 100.0 

I 116,8 J I t618 + 70.3 + 6,7 70,3 6,7 

29,~1 '.!9•9 20,7 + 225,0 I ~! 20,7 225.0 
27 ·3 _ _ 2_7_,3 --'+'--__ s_,3 _____ 2..;.4_. r _ ____ 5....;· 3 ____ 2_-1_·_1 

I 653.1 I 653.r I 20q.6 

l , O 

6,0 

I 868.6' 

687 ,7 

57·7 

l 617,8 

445,2 

J . 0 + 
6.o 

I 868./) 

687.7 

57 ·7 + 

308 . r 
88. ~ 

1,0 

3.0 

263,6 
r30.8 

14·7 

+ 14.5 + 

+ 
33,3 
12.4 
16,o 

+ 

209,6 

308.1 

88.3 
J . O 

+ 

+ 
3.0 

263.6 

130.8 

l..1-7 T 34,2 + + 

i 6 ,o 

J6.6 

33,3 
l2i4 
16,0 

34.2 

Pozostałe drogi żelazne . ----- ---- - - --___ i ,_o ___ i _.o --'' '----r_,o_ j- -...l-ł_-_ _ 1_.o_ + -'----
Razem 

Pozostałe zakłady 1i rzemys ł owe i 
fabryki. 

W obrębie, obsługiwanym prr.et drogi 
żel azne: 

A leksand rowską 

N;1d wiślańsl<ie . 

Poleskie . 
Północno-Zachodnie 

Południowo-Zachodnie 

Rysko-Orłowską . 

Warszawsko- \linia główna 

Wiedel1ską ) linia Kaliska 

Fabryczna-Łódzką • 
Herbsko-Kielecką 

Marecką . • 
Wilanowską 

Grójecką 

Piotrkowsko-S ulejowską 

Jabłonno-Wawerską . 

Południowe dojazdowe 
Pozostałe <!rogi żelazne 

Razem 

• I 

• I 
. I 

5462 . 1 5 462,1 4685,0 -ł685,o 777.1 l.j ,2 I 777, r I..J,2 

30,8 
l 665 ,6 

28.01 

n3,5 

57 ·5 
cc9.7 

:ł 578,2 

307,6 
I 256.5 

4 r ,2 

60. r 

33r, 2 

54;0 

9 ,1 

53,3 
9 ,0 

30,8 
I 665,6 

28,0 

u3.5 

57,5 

109:7 
3 578.2 

307.6 

I 256.5 

41,2 
6o, 1 

331,2 

5 1,0 

9,r 

53·3 

9,0 
15,0: 15 ,0 ---

7 720:31 7 720~3 

2-f . O 

2 020,71 
18,0 

196.2 

155,6 
83,0, 

4 u 4,7
1 

473,7 
I 235,5 

34.o 

84.6 

283,7 
78,8 

8,7 
3t5,6 

1,0 

6,8 22, l ' 6.8 

2020,7 I· 355,1 t- 2r.3 + 355 .1 + 
18,01 ro.o I 35 ,7 rn.o 

J~.2 + 
155,6 + 
83,0 

4 114,7 t 
473·71 + 

l 2~5 ,5 

3..J ,O 

82,7 

91! ,1 
26,7 

536.5 
166, r 

+ 72 ·9 + 
+ i70,6 + 

24,3 

+ 
+ 

lj;O ,

1 

+ 
54,o + 
1·7 

82.7 

98.1 
26,7 

536,5 
166,1 

2 r .o 
17·5 7,2 

+ 
+ 

+ 
+ 

84 ,6 + 24 . 5 + 40,8 + ·i4 .5 + 
283,7 47,5 

78.8 + 24,8 + 
8,7 0.4 4 ,4 O • ..J 

36,61 16.7 3r. 3 16.7 

22,I 

:.<J.3 

35,7 

72'.9 
170,6 

24,3 
15,0 

5..f,O 
1.7 

:7, 5 

40,8 

r4 ;3 

45,9 

.J .4 
3 l ;3 
88,9 r .o 1 8.o 88,9 1 8,o I 

30.0 __ 3_0_.0
1 

+ 15,0 1_ +:...___r_oo_ .o_ + 15,0 
11

_ + ___ r_oo_ ,o_ 

8 878,8 a 878,8! + l 158.5 I + 15,0 I ·+ r 158,5 I + 15,0 
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I nstytucye państwowe i społeczne 
oraz składy miejskie, społeczne i 

rolnicze. 
W obrębie, obsługiwanym przez drogi 

żelazne: I 

Nadwiślańskie . 209,01 209\0! 221;5 221,51 + 12:5 l + 6,o + 12.5 + 6,o 

Poleskie. 1,0 l,O 

~::r 
l i O 

90:9 1 Północno-Zachodnie n,ol u,ol 1.01 10,0 I 1010 90 .9 

Południowo-Zachodnie 46,0 46,0 33,0 331°) i3,o 28,3 1 13.0 213 .3 

Warszawsko- I linia główna 139,6 139:6 130,61 130,6 90 I 6,4 9,0 6,4 

Wiedeńską linia Kaliska 61.0 6r ,o ~,1 26,1 34:9 I 57~2 1 34'.9.1 57,2 

Fabryczno-Łódzką • 16,81 16,8_ 21,9 2r,9 + 5,1 I + 30,., + 5· [ + 30,4 
Południowe Jojazdowe . 1 13,01 13,o j 15,0 15,0 + ~,o + 15:4 1 + 2,0 + 15.4 

Pozosta łe drogi żelazne . i 7,1 7,11 5,9 5·9 1.2 I 17,0 I.2 17,0 

Razem 504,5 504,5 456,0 4_;6,0 48,5 i 9,6 I 48.5 9,6 

Pozostali odbiorcy w Warszawie 4 028,3 4 028:3 3 297,61 3297,6 730,7 1811 730.7 18,1 

Pozostali odbiorcy w Łodzi l 792;2 l 792\2 I 615.2, l 615.2 r77,o 9,9 I 177,0 9,9 

Pozostali odbiorcy (poza Warszawą i I 
Łodzią) 

W obrębie, obsługiwanym przez drogi 
żel azne: 

Kowel-Włodzimierz Wołyńską 

io,ol ,~:::1 H,O, Libawsko-Romeńską 10,0 + l,o l + 10,0 I + 1,0 I + io ,o 

Aleksandrowską J J4{l n4 ,ol 182,0 + 68,o + 59,6 I + 68,o I + 59,6 

Moskiewsko-Kijowsko - Woro- I I 

neską . i5,o 15.0 Il ,o 1 r,o 4,0 26,7 4,0 I 2fi,7 

Nadwiślańsk ie l 081,3 l o8I:3\ l OJ2;3\ I 012,31 6g,o 6,4 ! 69,0 I 6,4 

Poleskie . 11.,0 l c,o l ,O T ,oi 10,0 go,9 10,0 9o,9 

Pół~ocne 44 .o 4~,o: - 1 44,o 100,0 I 44,0 lOO,o 

Północno-Zacł1odnie ro216 N2,6! 87,0 87,0) 15,6 15,2 I 15,6 1 t5,2 

Południowo-Zachodnie 696,7 695,71 226,3 226,31 470,4 I 67,s I 470,4 67,5 

Południowe . - I 6,o, 6,o, + 6,o I -1- - 1 + 6,o + 
\{iazańsko-Urałską . 3.0 3.0, 2,0, 2,01 1,0 33,3 I 1,0 33,3 

Rysko;Orłowską . I 1,0, J ," 1 + J,O I + - 1 + I o I 4-' I 

Warszawsko- I linia glówm1 l 461'1 J 46I,11 l. 110,3, 1110,31 350,8 24,0 I 350,8 24,0 
Wiedeńską li n i~ Kaliska 

: I 243,51 243,5, 

'99·•1 
199,81 43,7 I 17,9 43,7 I i7,9 

Herbsko-Kielecką 33.8 33,8! 3,o 8,o 25,8 76,3 25,8 76,3 

: I 12,41 
I 

Grójecką 9,5 9:51 12 ,4 + 2~9 I + 30,5 + 2,9 + 30,5 
Marecką I ,O 1.0 

27) 

-1 - J ,o 1:::0,0 . r,o roo,o 
I 

60:91 33,9 I Pohtd:iiowe dojazdowe 60~9 · 27,ol 55,7 33,9 55,7 
I 17,21 Wilanowską 16,7 J6.71 17.2 + 0,5 ...!... 3,0 + 0,5 + 3,0 I 

Jalłonno- \\. awerską r,11 I , l 2,7! 2,7 + 1,6 + 145,4 + r ,6 + r45,4 
23 O) Pozostałe drogi żelazne . I 23,0 

392!1:21 

15,31 15,31 7,7 I 33,5 
7.7 I 33,5 

Razem I 3 928.2 I 2s-32,31 995,9 I 25,4 
I 

2 932.3 995,9 25,4 

Wywóz za granicę . 

Przez Granicę 410,01 410,oi 140,0 140,ol 270,0 I 65,9 270,0 65,9 
Przez Sosnowiec . , 2.5 2,5, -, 

140.ol 

2,5 100,o 2•5 I ioo,o 

Razem I 4r2 -' 412,s , 140,01 272,5 I 66,r 272,5 I 66,r ,„ 
32 888~4 1 Wogóle wysłano drogami żełazr.emi 34 492,91 

I 32 888,4 _ r6o4'5 I I 604,s I 34 492·9 4,7 4,7 

"" n. 
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Ruch wagonów węglowyeh w kwietniu r. 1914 
Drogi żelazne przeznaczyły dla kopalii w za- ' przeładowania w Golonogu a 312 wagon6w 

głębiu Dąbrow$kiem do naładowania wi~glem na podstawiania na kopalnie). 
kwiecień r. 19lł: Warszawsko-\Viedeil.ska na po- \V kwietniu pięciu lat ubiegłych drogi 
niedziałki i wtorki po l 206 wa~onów, na środy lazno przeznaczały do naładowania węglem 

dla 

po 1207 wagonów, na czwartk1 po 1 li;) wago- dzici1 roborzy: 
nów, na piątki po I 000 wagonów i na soboty po 
l 20Ci wagonów, średnio po 1 J 7 ,) wagonów na c1zici'1 
roboczy; N" ad wiślańskie -!Gl wagon na dzień ro
boczy. 

Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskicm na kwieeie11 
r . 1914 podzieliły między sobą wszystkie wa· 
gony drogi żelaznej Warszawsko-\Yiedeil.skiej i 
średnio po Ha wagony dróg żelaznych Xadwiś
lai\skich (w tom przeciętnie l :J L wagon dla 

\Vu.rsz.awsko
\ViedeJiqka 

r. 1909 
lD10 
HHI 
1812 
1913 

w 

l 020 
892 
988 

i 07 7 
l 170 

a 

l'od~tn.w>o.010 
na kopolnio 

i; 

2i'>O 
168 
210 
2-10 
2D I 

że

na 

il s k l o 
P J''./.iJ ładownu io 
w liołonogu 

11 

110 
90 

120 
128 
109 

ó 

H.H.ół.Qlll 

vr 

3()0 
258 
330 
3(58 
.JOO 

Wynik zapotrzebowania wagon\JW przez Wi:!ZY!:!Lkio kopalnie i podstawiania przez dro~i że_lazne 
w kwietniu r. l 9 t-l byl następujący (dodatkowe po{li:!ta wianie wagon6w w poszczególne dm na .1edne 
kopalnie pokrywa odwołanie innych kopah1): 

·t:: 

N 

Cl 

2 
3 
4 
.» 
(i 
7 
8 
9 

10 
li 
12 
I :l 
14 
l;) 

16 
17 
18 
]!) 

20 
21 
22 
23 
2! 
2:i 
26 

1 :mo 
I 2.-,o 
I Wio 
I 300 

I 20!i 
I 20() 
J 207 
I I 7:"i 

60 

I 130 
I 207 
I I i ."> 
I 0.-10 
1 '.Wli 

J 2Q(j 

I 206 
J 207 
1 I i ;"1 

J 0.)0 
J 206 

I 
-o 
o 
V .Z:, 
·c:..::: 
-o 
"'> o. .... 
o 

::.::: 

li.» 
)()!) 

70 
Oli 

JO!) 
3+ 

IW 
l?ł 

12-1: 

.j.!) 

:i.) 
(i(i 
i(i 

.»7 

w 

J 18.1 
I Jłl 
I 0.)0 
I 2Hi 

I 1'36 
I I IO 
I 098 
I lłl 

60 

I 010 
1 033 
1 0:)1 
1 o:io 
I J.')7 

J 202 
J 1.1 1 
I lłJ 
I 099 
10.10 
I U!l 

1 J'n I 

I lłl 
I()();) 

I 216 

I I :rn 
I I JO 
I 09~ 
I 1-1-1 

100 

I 007 
I 033 
1 o.rn 
1 o.-io 
I 1:ii 

I 202 
I l.">I 
I 1-1-1 
I mHl 
I O!i2 
I 102 

32() 
321 
320 
321 

312 
307 
3!0 
2~)7 

I 

302 
30:) 
312 
30'l 
:1 12 

307 
312 
307 
312 
3oq 
312 

27 1 20!i ł6 I 160 I lfiO 312 
28 I 201i 2'3 I I 7>, I I 7'l 307 
2!l I 207 1 207 I 207 312 
30 117.) :11 llH I JH 308 

Razem 27366 1JH7 25!lHl 2.">\l:3.i. 7157 

Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie 
-Odwołanie kopalń w inne dni, to otrzymamy za 

27 
2."> 
3·> 
30 

l 

o 

12 
I ."> 
I '! 
25 
21 
2q 

JO 
23 
21 

1 16 I 

fi(i:1 I 

2'3.) 
282 
278 
267 

w:i 
:m 
2'3!1 
2'łi 
2<l7 
2'34 

.'JOZ 
2')ł 

291 
292 

!i.J.!l-1: 

n 

307 
2'30 
27q 
27~ 

2.)2 
263 
260 
277 
279 

302 
28-l 
291 
292 

(i-lSS 

R 

1 ()2(i 
1 :>7 I 
l 37(i 
I fS2 I 

J 51S 
I 513 
I !"l i 7 
I .J.72 

()I 

143Z 
) .">12 
J łq7 
1 :-ns 
J 5J'3 

1 :>13 
1 !°> I '3 
I ;) f -l 
l-l<l7 
1 :3.">':! 
J.W3 

J :)JS 
1 ;)] :3 
J ;> I!) 
1483 

1 34;m 

a 

\\ 

13-l 
1:)0 
-!S 

' 127 

!Ji 
121 
l.J.I 

(j.J. 
I 

170 
216 
176 
31 
BZ 

Hl 
70 
R+ 

JOi 
21 

5 

!)(j 

."li 
21 
-1:7 I 

2110 

o~ 
~?: .... "' <.)--"' "'"O zo 

.o. 

J .J.!)2 
1 ł21 
I 323 
1 -l:H-1: 

I .J.21 
l 3!l2 
I 37() 
1 .j.()q 

60 

I 262 
1 296 
I 311 
J 327 
I .J.36 

1497 
1 H S 
I .J.30 
I 336 
I 337 
1+33 

1462 
J 4ti2 
l-l9S 
1436 

32 .J.13 

Ili 

J-!92 
l +21 
I 343 
I ·HH 

I .J.21 
1 :)!)2 
l 37!i 
I 408 

I()() 

I 2.-111 
1 2!)(j 
I 30!) 
I 327 
I .J.3!i 

I -!H? 
JHq 
I -!30 
I 3 !i 
I 3 13 
1 3Sti 

J .j.(i2 
I +li2 
] .j.!)'l 

1 +36 
I 32 .J.22 

wagon6w przez drogi żelazne w jedne dni pokrywa 
cały kwiec ień r. 191-ł: wynik następujący : 
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.\! Jo 

.Nnwa dro~ i żel111.11ej 

W nrswwsko -W iederisi<H 
~l a1I wi~la cis i< ie 

H:c1.e111 

Wynik zapotrzebowania 

PRZEGLĄD GORN ICZO - HUTN1CZY 

-- - - ----
l'nypadtt- Droga telazne. W porównaniu z tem, eo na-

Kopalnie Należalo 
lo:!ało, drog-a tolazna p.>dsta-

Io t ]JOdtin- pod.stawiła wiła więeeJ(+)lubmnioj (-) 
lu ociwolalr podsrnwić 

W ogóle 1'i°" dziuil W ogóle 
- -- - 1__roboczy °Io \\' A G o N ó w -1-

27 366 I 4;{2 2ó 93! 2ó 9:-14 1 128 - I 7 157 663 641H 6 488 I 282 6 o 
:~4 a23- 2 ()% 324W :-12 422 I 410 () I o 

wagonów przez poszczeg6Jne 
Warszawsko-Wiedeńską w kwietniu r. 1!)14 był następujący: 

kopalnie i po ds ta wiania przez drogę 

459 

żelazną 

o 
~ 

- ----oiiW°oł 11 11 o Droga. ?.c!az11n. W !)Orównauiu z tom, co ua· 
podstawiła letało, dro~a tel. podstaw iła ·--" Przypad<L- 1 N11leż11lo 

;\ lit w li k o p " I 11 i 
.g ~ ło z po- 7 , W l'orów- . , 
" s dziat•c " ogol11 >\<Lnlll z po- podst11w1c 

\\'ogółu 
Nn dzioń W i 9 eej 31 11 i ej 

~-~ 1 I I dzi<Lłom roboczy 
~ -

ó o o :::; W .~ G O N Ó IV ~' W A G o ;>; \V o wttgouów '° --------
Niwka 23 1 804 429 53 375 37.5 16 

Klimontów 23 75° !03 14 647 647 '..!8 -
Morlimer 23 154 94 61 60 60 3 
Milowice 23 3447 220 6 3 227 3 227 qo 

Saturn \ 23 4 579 9<:l 2 4489 4 585 199 g6 2 

1(azimierz 123 2 076 J08 5 I 968 I 968 86 

Hr. Renard 23 1647 66 4 I 581 I 588 69 7 O , 

Paryż 123 1733 99 5 I 634 i 634 7r 

Czela di 23 3650 16j 5 3483 3513 153 30 I 

Grodziec II 23 3662 79 2 3583 3 712 161 129 3 
flora 23 2 061 30 I 203[ 2 lll 92 80 4 
Franciszek 2·~ . 61 42 69 19 19 l 

Mikołaj 17 1 17 17 19 t 2 n 
Red en 23 562 562 594 26 32 6 

Antoni 23 522 95 I 1.8 427 427 18 

Andrzej Ili 23 272 57 2[ 2r5 219 9 ·I 2 

Alma 23 i8o 39 22 14 ( I4t 6 
I Flotz Rudolf 23 161 161 i6r 7 I 

'Grodziec I 23 gr g t 92 4 I I 1 

Stanisław 19 38 38 38 2 I 
I 

Lilit 23 101 33 33 68 68 3 
Jupiter 23 226 13 I 5 213 219 9 6 3 
Jan, szyb Ameryka -1 
Wańczyków II J.I 6 55 5 5 o 

Zdzisław . s 5 T I 20 4 6 o 2 50 
Elka 

J\amil\a 2" ·' 18r 18 [ 18r 8 
Helena II 23 140 7 5 133 126 6 7 .5 
Poręba 23 235 36 ! 15 199 199 9 ---

I 128'!') Uazem 27366 1814 6~6 25552 25934 389 \ 1.5 7 o 

I I 

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w kwiet
niu roku 1914-go 1-:1:8 wagonów zagranicznych do wysłania węgla za granicę, l O wagon6w zagranicznych 
do naładowania węglem dla użytku kopalń w ruchu miejscowym oraz 150 wagonów, stanowiących wła
sność kopalń. 
- - -., Licr.ba średnia podstawiania wagonów na w•zystkie kopaln ie we wszy~tki~ dni robocze. 
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-±GO PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 191.f 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez ·poszczeg6lne kopalnie i podstawiania przez <lrngi że
lazne Nadwiślańskie w kwietniu r. l91 4 był następujący: 

ó 
Odwołano 

nrogi :i,ela~no 'V porównaniu z tflm, co nn-
"' podstawił:; leżało, dl'Ogi żel. podstawił~· ·;:.:: Przypada- Nal<:>żało 
~ ;. ło ~ po- - w "Porów- podstawi(· --- -----

Nazwa kopalni ~ ~ działu W ogóle W ogóle Na dr.ień '\\ric:cej )fnioj nan1uz po-1 

roboczy .!>:> I działem 1 
~.:> 

wa gonó-;--j ~ I % wagonów % 'wagonów % 
Podstawia ni e na kopalnie. I I I 
~iwka. . . . . 23 1 I 166 :W> I \l(il \)()I .J.2 
)for timer .... I 23 .J.68 l ó3 32 31.) Bl 5 l.J. 
Hr. Renard 23 l 318 19 l 1 l 299 I 29+ .-)(j ;) o 
Paryż 23 1 .->07 88 (i I .J.2+ I .J.2+ (i2 
Kazimierz 23 2 18ó J99 \) I !JSG l !)'(i "l(i 
Reden . 23 37(i 

) 
376 37.) l Hi o 

'Vai1czyków 23 30 7 23 23 26 I 3 13 
Helena l . n ()Q o O ()0 3 
Stanisław 21 -!2 I .J.2 +2 o) 

Zdzisław ó 5 l 20 ł .) o l 2.) 
I 7 J.)7 ----

I 
$) tl-190 ' 6 .J.88 --2f~2 - o r 6 o Razem 667 -! 

Przeładowanie w Gołonogu 
23 I Rat.urn .)7.) !-13 l(j .tS2 -! '32 :3' 

Czelach\ 28 1-lO 

I 
l.J.0 860 16 220 l.">7 

Milowice . 23 78.) 361 -!6 .J.2-l .J.2+ 18 
Flora 23 :wo 88 34 172 172 7 
(:h'o<.lziec II . 23 817 8 17 8.) J 37 ;34 .t 
Antoni 23 ł!l 3! 7-l 12 12 l 
Flćitz Rudolf 23 23 23 28 1 .) 22 
1< limontów • I 23 23 23 ]()() 

Andrz(lj U C 
„ . ,23 230 68 29 162 162 7 

2899- - 667 - :fo!) 
,_ 

Razem 23 2 232 2 .J.01 108 12 
W ogóle , I O 0.)() I 334 

---18----S-122- 8 979 31)() :263 o 6- - - () 

OdwoJauie przez kopalnie wagonów do przeładowania w Golonogu w miesiącu sprawozdawczym 
spowodowane zostało zmniejszeniem zapotrzebowania węgla w obrębie, obslugiwanym przez drogi że
lazne Nadwiślańskie. 

Do Warszawy i Łodzi 
01:az 7. pr'l.Gla.<IO\Vanio1n 
w Gołonogu v; kwietniu 
r. 1!1!4 wysłano wQgla. 

l!ok 1!113 

W kwietniu 
Od pocqtku 

roku do 30 
kwietnia. 

o 
:; 
to 
o 
;:: 

I 
Rok 1914 W r. 1914 wysłano węgla więcej 

-- --- - (+) albo mniej (-), niż w r. 1913 
\\' kwietniu Ocl porzątk~ roku ___ _ 

I do 30 k w1etnia 

~·= ~ o ~·§n 
~-~ ~ ~ ;a~ 
~-~.; o ~ _g 

\\'kwietniu 
W okresie C'za..,u 

ocl poc·zątlm rokll 
do 30 kwi~h1ia 

w a 
o., i:;... ;::: ~~~ I 

g O n Óo-'-- - \V- - -- wagonów •.o wagonów o,, 

Do Wa rszawy dr. źel. : I I I I I / 1 
J I Warszawsko-Wiedeńską O l.)9 Hl

0
S 22 251 23!

0
) -l :">63 ł!l80' 20 ló l 210 .)!)6 12 - 2 J0l) 1- !) 

3 20 11 ·1 o I+ s I+ 261 + >7 r X ad wiśla'1skicmi .;;;--;-~::v;-';---;;:~:;-;--;--n;:;;:;--;--;--;-:;--;-..;....-:;;:;:;-~=-:"'=-"'~...:....:-~~...:....::..--:-"._.:..' .:._....,..,..;'..,,,-_+!.__J:.::.,:.:o:,_ 
Razem • -n-62 198 1 2227 1 230 -l.)7! 198120198 210 .)'l8 - li 2073 !) 

Do Łodzi - - - -I 5077 Hl:) 21 606 223 ! HJ2 182 20 -101 213 88.) 17 I 2Q.) f) 

Przeładowanie w Goło-/ 
nogu I 

Saturn - - - -~! 
Czeladź 

.J(j8 
377 
795 
183 
86.) 

10 

:ICilowico 
Flora 
Grodziec U 
Antoni . 
F!Otz Rudolf 
Andrzej ill· 
Alma - ~ I 2198 

22 
] .') 

31 
7 

33 

o 

108 

I !l.J.9 
I -!J7 
l 758 

!8-! 
2 !l7! 

.)2 

8 63! 

:20 
J.') 

18 
.) 

31 

!JO 

-!'32 
360 
.J.2-l 
J 7:2 
'>.)I 

12 
:28 

162 I 

2 .t9J 

21 
16 
18 
7 

37 
l 
I 
7 

108 

J 557 
J 337 
I () 7 

578 
3-110 

12 
67 

.)12 
1 

9 191 

16 
I! 
JS 
6 

36 
o + 
I + 
5 + 
o 

96 t_ 

86 
)7 

87 1 
I l 
1-l 
1:2 
18 

]()2 

307 ' 

].) 
.-) 

.J.7 
(l '+ 

+ 
2 1t + l SO + 

+ + ,+ 
11 I+ 

3!)2 
'lO 
71 
~H + 

.J.36 + 
42 
).') 

.)J2 
1 

+ 
+ 
+ + 

.)57 '+ () 

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



X! 10 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 461 

Kopalnie w zaglqbiu Dąbrowskiom wysłały drogami żelaznemi w kwietniu r. 1914 nastę
pującą ilość węgla: 

:-iazwa kopalni 

Droga ielazna Wa.r-
zawslto -Wiedeńsk a. . 

t\i,„ka. 

liinontów 
Mortimer 
.\f ilo,•ioo 

Hrn.l>in lt„u1nrd 
Pl\rył. 

l\1w.i 111 ior•„ 

s ałiuru 
Ozeln<I~ 

>rocl"'loe li 
l•'lo r'I\ 
f1' rn11 0i"l·.t.1•ł• 

i111,oła.1 

Anloui 

tud e 11 
•'lćH~- ltuclo l f 

J rod·l.iou I 
A 

J 
:; 
~ 

z 
F 
A 

L 
A 
N 

n<l 1°>.0f lll 
u pi tor 
tanlsłn.w 

\ nńez,v ków 

'-'dzisław . 
lory n n 
moryka . 
ilit 
Im~ 

ie rud" 
or ba p Q 

Kllmilla 
flolOl'łl\ J I 

l<!lkn . 

Aucfr„ej l ! 

V.8111 

l azne Drogi że 
Nadwiśla ńskie. 

N lwkl\ 

HrR.IJin. IC.uosr 

Pary~ 

Kedo11 
Stani•ław 

\\' ańozyków 
Hel ena l 
Zdzidaw , 
Li l it 

rl 

zom 

. I 

!tok J !Il :l 
- - - -

0<1 pOC!Y.f\tk11 l"'Okn 
W kwietniu do 30 kwietnia 

fr 
o 
::! 

7\Jł 
7i:ł 
IH 

a n1 
l 81).) 
I 86!J 
2 :i:; I 
ł s :~s 
:~ 71 o 
3 71i!J 
2 3:lli 

4;) 
27 

41:, 
tiU'S 
174 
7~ 

1:. ·~ 

-
H 
~ 

24 
7 

l!l 
27 

2U 
174 

' . .~hh 

77 
!IO 
l:l 
-

:rn Oli<; 

I Uli 
:i i!! 

I 48'i 
I 400 
2 oi..„ 

:no 
:łO 
4·1 
:rn 
li 
8 

7 0.J3 

• I 
I 

-

lH 
;>., = ~ --

:li 
:rn 

:, 
IH 

6!! 
n 
Hl 

jllli 
1ł3 
1H 
!Hl 

2 
l 

l(i 
27 

i 
:ł 

I 0 
-

2 
o 
I 
() 

1 
1 
!J 
7 

14 
'{ 
') 
ol 

I 
-

li' 

l 

I 

~[ 
o 
~ 

.I 

U:!) 
3 1!3:1 
3 l!i!I 

6\i7 
10 \)04 
6 2:l8 
7622 
9 022 

I!) lf>I 
lł 274 
14 :!ii I 

'> lti l 
ll'l 

7!1-l 
I bi 7 
·i i 11 

2!11 
I O: :ł 

-
2:!2 
;llj 

!Hi 
u 
'i:ł 
:{2 

tli() 
I (i:i6 -.rno 
1 '>04 

-100 
7:l 
-

118 1 14 I :11 

48 4812 
I :l I -183 
n7 :i 462 
fl4 :i 8:17 
SO 7 a::!j 
14 1 n1 

I 17'.! 
2 J :!9 
l 265 
() ·n 
o 11 

2i0 21) !lf>.j 

' 

I 

I 

I 

- -

J1l 
(; 

łl 
31 
10 

l (\I 
71 
75 
!J!J 

191.i 
lłli 
147 
&5 
2 
I 

l!J 
!U 

7 
:i 

11 
-
2 
o 
I 
() 

I 
o 

Jl 
7 

~ 

' .4 
') 

ł 

u 

~· I 
I li7 

:.u 
I :1 
:16 
lifl 
78 
I :ł 
2 
I 
:i 
o 
I) 

278 

- - - ' -
w o g c> Ie 3\i I Il ! 3&8 Hl 10:1 1 4;,;, 

H.ok 1914 
---- - - --

IV kwietniu 

~ 

:o 
~ 

~ 

:-< 

3if> 
tił? 

tiO 
3 '218 
I :>8'1 
I 62!1 
I 993 
4t>H 
3 521\ 
3 862 
2 12-l 

17 
19 

4-r .!) 

'1!14 
161 
!12 

212 
199 
:ł8 

fi 
(\ 

-
-
6S 

141 
-

19!1 
181 
136 
-
-

2ti 189 

!161 
:~2:! 

1 294 
1 42:, 
I 9lSti 

iJ[ 
.., -"" 
~ ~ E 
--

o \\' 

' 

I 
I 

16 
28 
3 

140 
lHl 
71 
87 

:G03 
lfi3 
168 
92 
1 
l 

18 
:!(i 

7 
ł 
u 
!I 
2 
o 
() 

--
-
a 
(i 

-
( .f 
8 
(j 

-
-

I j 3~ 

4'l 
14 
i\ti 
lj ! 
&6 

I 

Od p<·C ·„ ~tk11 roku 
do ao kwietnia 

- --
2 H~· ?i 
; 

l~~ :: I 

1 971i 21 
3 670 38 

5!12 li 
1 :i (HJ!I lf>7 

ll 780 71 
(i !J78 n 
li 271 86 

111 076 J 9!1 
ló 1'1!) 158 
J :1 68:ł 163 
8 1'>22 &li 

113 1 
50 1 

2 Oil 21 
2 :14 7 27 

678 7 
1!40 4 

I 0'.!9 li 
f)!l!l 7 
2j!) :ł 

;.,4 l 
:rn o 
- -
I :ł o 

470 fi 
:177 4 
- -

ti:H (j 
- - I 2 I) 

11;{ OIHi I J?~ 

4 440 Hl 
I i72 li{ 

n:.!:H f>fi 
li U.) !! li" ol 

8 270 86 

\\' r. 19 Ił 11° y~lauo wej.rła wię cej 
19\3 1+> :\\ho mnie} (-1 . n\z w r . 

W kwietniu 

\YU.;!Onow 1 

- łl!l -
- 126 -
- 84 -- aO!J -
- 2i7 -
- 240 -- ri:l8 -
- 1 tlł -
- J8ł -
+ 10:1 + - 212 -
- 2':> -- fs -+ 10 + - JO{ -
- l :ł -
+ 14- + - ·W -
;. l!J!J + - (j --
- 3 -
- lb -
-- 7 --- !!I -

41 -- 10:1 -
- 174 -
- 167 -
+ 41i -10.t t 
- l:l -

-

-287!1 -

- 2Sii --
- 7 -
- 11N -
+ 2f> + 1U'l -

-o 
o 

i'>3 
16 
a8 
13 
12 
13 
21 
3 
5 
3 
!J 

62 
29 

2 
!ó 
7 

18 
16 
-
14 
31 
75 

100 
100 
li>i 
42 

100 

„. 
ól 

100 

I W okre1Ho c Y.U.8U 

oku 
ni a 

od µoc-~ł\tltu r 
d o :JO l<wiet 

wo.gonów 

- I !la2 
+ 6:17 
·- 387 
- i1li'l 
- IU 
- 260 
- · 1 31i I 
+ nł 

+ 1 008 

+ I 409 
t- 271 
- 43 
- 4Ś 

+ 247 
- 270 

-
+ -
-
-
-
-
+ + 
-r 
+ -
-
+ -

a 
n 

50 
21 
40 
.t 
2 
4 

14 
o 
7 

Hl 
3 

20 
50 
t.t 
10 

:\3 lt. ł!l 
ltj 

li!J!J '+ 
-
+ + 
+ 
...! 

a 
( 7 
I 

+ -
-
-
+ -
-
-
+ -

27 
Il'. 
66 
u 
70 

4:1~ 
n:rn 
(i:!6 
lh4 
'>l 'J 
234 
?:! 

+ 
-
-
-

11 
()\) 

70 
IOO 
8! 

+ -
-
-

1:17•) 
63 

!OO 
n 

+ 254 
+ n!l 
- !OO 

- ,+ :t -t -

10 - I U>sj - 1 
. 

23 - ani- 8 
2 + 28!l + l!l 

rn - ~·2s - 4 
~ -i- 2n t ł 
;, 7!{5 - IO + ll7ii Hi I :in 17 I+ 5 + l :n1 --L ;J(J 

H 2 1~~ 2 12 + 40 + f> + a li 

174 + ~h 1 'l -- 16 - 3'! 4ó -r 35 
(jtJ .. 24:'> „ + u + 67 - 20 - 8 ,, o) 

fl o 25 o - 1 - 17 - 2 - 8 
- - - -- - 8 - 100 - I l - 100 

(i 496 282 27 988 '20 i - f>.J.7 - 8 + I 034 
I 
+ 6 

--
~I Oa.i \ 1 ł'iO 

--------
51

1 ii&s;, 1.rn - 3421i - 9,ł - - o 

K. F . 
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Handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi w lutym r. 1914-go 

y w y • w o 

Wywóz z Rosyi za granicę. 

Sól kuchenna 

Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 

Ruda żelazna 

Ruda manganowa 
Różne inne rudy i złamki metali 

Surowiec w gęsiach i złamkach 

Zelnzo różnych gatunków 

Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków 

Platyna 
Nafta i przetwory naftowe 

Wyroby z surowca, żelaza i stali 
Maszyny i ich części 

r 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 

Żużle Thomasa mielone 

Kamień litograficzny 

Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego 

Bałtyckiego 

komorę w Aleksandrowie 

w Słupcy 

w Szczypiornie 

w Praszce 

w Herbach 
w Sosnowcn 

w Granicy 

• komory morza Czarnego 
• pozostałe komory 

w tej liczbie: 

z Niemiec 

• Anglii 
• Holandyi 
• Austryi 

ó w 

(pudów) 

Razem 

Koks 
Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 

przez komory morza Białego 

Bałtyckiego 

Hok 1913 

Od początku 
Luty roku do 28 

T y 

2 

Il2 

o 

43 

444 
l 

6861 

123 

679 
123 

255 

s 

lutego 

i Q 

8 

2 95 

951 
2672 

Il 760 
6r 

1 

260 

o 

29 

7889 
!JO 

23 

186o6 

7 520 16 412 

JOO 243 
271 302 

605 1 27c 

c 
I 
y 

~~1- 39451- -

9422 

6879 

232 
8800 

1o6 

20409 

18403 

127 

489 
19267 

200 

J{ok 

Luty 

p u 

17 

83 

209 

2583 

5o85 
30 

o 

59 

o 

;;6 

470 
o,8 

125 
812 

1914 

d 

Od poCzf\tku 
roku do 28 

lutego 

ó w 

31 

234 

346 
6309 

12564 

55 
o 

93 
o 

o 

8J 

g6r 

2,6 

19 740-

314 

437 
2003 

276 
I 8o6 

I 24 755 
! 
I 

39 
698 

J i 623 

716 

I 291 
2210 I 
27136 -,~~ 

14319 

II 458 

379 
837 

14 :.:74 

321 

32793 
22781 

686 

21o8 

31 2 95 

6n 
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\~ 10 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

przez komorę w Szczypiornie 

w Herbach 

w Sosnowcu 
w Granicy 

pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 

• Niemiec 

• Angl ii . 
Holandyi 

Razem 

Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 
Siarka nieoczyszczona w bryłach 
Siarka oczyszczona i kwiat sii1rczany 

Antymon metaliczny . 
Surowiec zwykły 

przez komory morza Baltyckiego 

zachodniej granicy ladowcj . 
morza Czarnego 

przez pozostałe komory . 

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

zac!Jodnicj granicy lądowej 
pozostałe komory . 

Zclazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 

przez komory morza Raltyckiego 

zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 
„ komorę w Moskwie . 

z Finlandyi 

przez pozostałe komory 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 

zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez komorę w Moskwie 
z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Miedź ) 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

Glin l w wiórach. sztabach, prętach 
Nikiel 1 

blachach do 0,5 mm grubości 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 
w tej liczbie: 

z Niemiec 

• Anglii 

• Holandyi 

41 96 
353 6&l 

748 I 678 
l 28g 2977 

73 I.j8 

26ro 5787 

I 273 2g83 
I 249 2660 

39 99 
29 45 

2 431 5439 
51 6g 

5,3 1 9,5 
IO J.j 

4 199 

17 21 

21 221 

46 101 

66 95 
4 13 

u6 209 

36 85 
37 go 

6 30 
3 4 

12 22 

IO l.j ------- --
104 245 

1,3 2,3 

42 103 
27 64 
20 57 
4 7 

8 
6 l.2 

----·-
99 25r 
20,6 66,1 
4.5 9,6 
8,8 24,2 

29 56 

4 7 
13 18 

7 19 

.J.(iB 

:.!29 358 
323 744 

i 456 2652 
l.J99 320 

n4 I 196 

3942 1- 7772 

J 508 3226 
2 155 3976 

280 558 
J2 

35°7 6g65 
172 248 

IO 16 

4,4 13 

24 25 
40 49 

3 3 

67 78 

17 63 
6.j 102 

81 165 

87 175 
109 238 
30 58 

I I 

40 65 
]2 19 --

279 556 
3,3 7·4 

105 197 
116 255 

5-1 7-1 
2 

9 16 

14 :i6 

2g8 58o 
29,9 47.6 

4,7 8,9 
21,2 45,3 
38 6g 

9 12 

9 23 
13,9 23 
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4G4 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1914 

Rtęć r,1 r,8 0,9 J.O 

Ołów w płytach i złamkach 134 452 259 551 

w tej liczbie: 

z Francyi 2 13 9,4 15 

Niemiec 34 76 59 IJ.') 

Anglii 30 III 28 105 

, Belgii. r,8 8 40:7 44 

• Holandyi r3 28 25 47 

Ołów w blachach, rolkach i rurach 4 15 17 22 

Biel ołowiana J ,6 2 •. 6 8 15 

Cynk w płytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

przez komory morza Baltyckiego 7 36 45 63 

zachodniej granicy lądowej 39 82 112 r92 

morza Czarnego 2 2 

, pozostałe komory I l 4 7 ~ 

Razem 47 Il9 163 264 

w tej liczbie: 

z Niemiec 42 88 117 207 

• Anglii 3 5 7 

• Belgii. 15,7 I 16 

• Holandyi 5 25 19,1 27 

Cynk w blachach i prętach 8,2 i6 I2 26 

Biel cynkowa 5,8 Il Il 18 

Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów} 30 54 23 46 

Odlewy z surowca nieobrobione 9 20 17 32 

Odlewy z surowca obrobione 14 30 26 46 

Drut żelazny i stalowy od 0,3 111.„ do 6,25 mm 17,8 35,2 33,4 75·4 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego 322 691 32r 6o9 

zachodniej granicy lądowej 217 516 533 I 149 

morza Czarnego 30 54 45 122 

Rosyi środkowej ~I 87 61 n5 

• pozostałe komory 110 65 120 

Razem 66r 1458 1035 1-- - 2-n5 

w tej liczbie: 

z Niemiec 450 1055 6g6 i 509 

• Anglii 132 245 167 315 

• Francyi I ,9 3,6 u,6 12 

, Austryi 11~8 I 24,4 13,1 3.1,r 

• Belgii . 3:3 9 16,8 19 

, Holandyi 8,o 8 ,3 I,I 3,6 

ze Stanów Zjednoczonych . 42 92 ro+ 189 
Narzędzia i lokomobile rolnicze 

przez komory morza Baltyckiego 143 383 153 252 

zachodniej granicy lądowej 259 56o 282 . 581 

morza Czarnego 94 170 102 139 

Rosyi środkowej 15 23 14 24 

, pozostałe komory 19 ,~ 32 56 
--- . ~ 

Razem .)30 I 171 583 1052 

). H. 
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Surowiet:: 

lejarski 

Przemysł 

Wytwór pierwszy. 

dla dalsze.i przeróiiki 
w odlewach z wielkiego pieca 

bez wymienienia 11azwy 

zwierciadlany l'l-14"/o Mn 
19-200/0 Mn 

manganowy 50-60°1o Mn 

78-SO°lo Mn 

krzemowy 

krzem o\\ o-z w ierciad lany 

Stare żelazu 

Okruchy surowca 

Razem 

Wytwór drugi A. 

Hematyt 
Bloki :dewne nrnrlenowskie 

Bloki pudlowc 

Półwyrób fryszerski 

Razem 
Wytwór drugi B. 

PRZEGLĄD G0RNIC~U-HUT~1CZ.Y 465 

żelazny w Królestwie Polskiem w lutym r. 1914. 
\\" y ; wórczośc 

Rok 1913 ltok t 91ł 

W roku 19U wytworzono więcej 
(+) lub mniej (- ), niż w roku 1918 

I Z a p a s ,. 

Odpocząt- - !Od poczn,t-
ku roku 1 ku roku 

do 28 Luty I do 28 Luty 

----'-- lu~e~--- lu_te_.,g'-o __ _ 

Luty 
Od początku roku 

do 28 lutego 

Dnia. 28-go Dnia. 28-go 
lutego lutego 
r. 1913 r. 1914 

u D ó w o 
•O p udów o 

o p u I) ó \\" 

I I 
167 523

1 
347 3421 90 501 217 445,- 77 019 - 46 

l 6o4 954 3 398 959 J 733 217 3 559 100 +128 263 + 8 + 
190 234 385 6o2 4 o86 

I 184 goo 
7340 t 1248 l -

354 3oo\J 

-l -I 
l g62 7n 4 131 9031 2 Ol2 707 4 138 191 + 49 gg6 + 3 + 

c34 10i 2b3 420! 116 780 261 6g5 - 17 321 - r3 

I 
35 48r 87 525 53 537 ro6 450

1 + 18 056 + 51 + 

--I -I -I - - 1 

I 2. 821 9i 3 5 8r3 s9łl 2 97-1 529 6 144 608 + 152 6o6 + 5 + 
38 773 90 8o8 30 649 68 J60 - 8 r24 21 -

-I -I 
-

286o6g6 59044o6 3005178 62r2768+144482 + 5 + 
I 

129897- 37 

r6o 147 + 
5026501 

5' l 910201 

248408 

50575 

I 
23g62 - 6 

-1 
-I 

33531 
821 

74915 
221261 

I 
2684 

5628.n 

957165 
4635 

441014 

37423 

68282 

i8922 

12 834 . 

6288 + o 28459u 2 rc3724 

l 725 - I 502 437 336 907 

18 925 + 22
1 

73 322 255 262 
I 

! 

-1 - i - , 20 045 

331 010 + 61 l 454 238 l 566 163 

22 648 - 251 40 467 

- -1 1308 
,_ -- 1--

3~8 362 + 5 I 4g6 OI3 l 629 163 

42955 

Odlewy ~urowcowe /. kopulaków i ' I 
piecó;v żarowych 

Odlewy stalowe /. pieców marte11011 · 

sk i eh i Lyglow ych o rat. gru-

szek 
ltary surowcowe wodociągowe z 
polą1:11enie111 mufowem i kotn ierzo-

wcm 
Części fasouowe do tychze . 

Razem 

Bloki kule i przewalcowane ja

ko też kęsy plaskie i równo

bocz11e 

Wytwór trzeci. 

Belki żelawe d •vuLeowe i koryt

kowe wysokości ponad 100 11ln& 

Szyny dla kr1lei konnych Fe-

niks 

l 
-I 

I 
-I 
- I 

345555
1 

I 
5433681 

I 

I 
- 1 

I 

22 541, 

339440 

I 
I 

20228 

326 221 + 17 218 + 12 + 
I 

-J , =I __ , ____ -
376823 + 16029 + 9 + 

I 

I I 
20228+ 20228[+ - '+ 

II 703!+ Il 7031 + - I+ "'"'i+ n703 + 

n9858 

rn659 

I 
_I 

-' 

10718 

I 
16354 

97 181 

44788 
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-!6(i PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

W yt w ó r c z ość 

Rok 1913 I Rok 1914 

W roku 191' wytworzono więcej 
C+) lub mnioj ( ), niż w roku 1913 

1914 

Z a p a s y 

Dnie. 2S-gol Dnia. 2S-go 
-- !Od pocza,t- -- - Od pocr.•1t· 

I 
ku roku I ku roku I 

Luty do 28 \ Luty I do 28 I 
_ _ _ lutego lutego 

Luty 
O<l pocza,tku roku 

do 28 lutego 

lutego lutego 
r . 191:3 '" 1911 

Wytwór trzeci. 

Szyny dl a dróg żelaznych pa

rowych wagi 8,32 f i w ięcej 

na 1 stopę bieżącą 

Szyny kopalniane wagi mniej, ni7. 

8,.:l2 f. na l stopę bieżącą 

Stal i żelazo płllskie i wszel kie 

handlowe i profi lowe 

Stal resorowa i sprężynowa 

narzędzi o w a 

" 
cementowa 

Drut walcowany ol<rągły i kwa

dratowy 11· kręgad1 

Rlacha żelazna i stalowa grubo· , 

ści większej nad 3 mm . 

Bl acha żelazna i stalowa gru

bości od 3 11111l do :il 20 w łącz
nie 

Bl<lcha do k ryd<l dachów ze-

lazna stalowa ci eńsza od 

:w 20 
Żelazo i stal UJii wersalne sze

rokości od 150 do 600 mm 
włącwie oraz żelazo do wyro
bu rnr 

Obręcze do kół p<lro„rozowyd•, 
tendrowych i wagonowych oraz 
kołnierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wa· 

gonowe nieobtoczo11e 

W$zełliie obcinl<i, końce i wy· 

Uoczk i od wyro hu obręi:zy 

Razem 
Wytwór czwarty. 

\\' V I' O h V• 
I-tury ciągnione i spaw.ano 

7.lączki i podkładki 

Okucia różne 

Gwoździe maszynowe i szyno-

p u D ó w 0' 
.o pudów o 

o p i: o ó \\' 

- I 
I I 1501 

I I 
26 4481 51 1751 20 4961 31 293 - 5 952 - 23 ,-

1379 809\ 2 646 7751 1 378 3441 2 865 618 - r 465
1 

- o I+ 
9 998

1 

23 665
1 

7 I~7I 7 ~-~I- 2 861 29 

- 1 -1 5551, 8174 + 5551 + + 
I I 

195 .'i79 I 415 9041 337 874 653 923 + 142 295 + 73 1+ 

. I I 
""'"I ,,., "31 '"' •3' 25"'•' + '739 + , -

26222 

124997 

374 852, 
I 

1:82961 

393°2 

18o88g- 13515 - 14 -

177027 - 1956r - 39 + 

75499 + no8o + 5° + ' I I 

161 252 304 785 308 829 5r7 582 + r ~ 7 577 + ~ + 
2 318 4o6 4 576 749 2 661496 5 :-149 920 +343 09" + I) + 

136929 
230922 

19782 

283o66 

494 ssc 
25376 

I 

330 6:n + 26 257 +- 19 + 
483209 - J:;686 - 7 -

- ·- 19'7821 
- 100 

' I 

&,/_ J 
'•M2'.- 391 

218R43 + 8j 
16528 - 70 

8 J74 + -I 
238nr9

1

+ 571 

I ·•or '1 

12054 + 3 

9438 

I 

80731 

734 2701 
2248 

45074 

I 
30154 

19203 

762871 

282656 

I 

53637 

17 707 

1351 

20 446 

l 026852 

7 319 

103805 

45495 

41g82 

88757 

99579 

Jl2 269 

20416 

212797 + 7o 9957 15895 

773 17 I + I7 l 3T5 j76 l 643 619 

4 i 553-!-- r7 37056 20366 

1c -:.42- 2 238 r61 318 597 . I 
25376 - 100 13033 

I _ I7 26.t 40 869 20 6181 40 585 + 3 354 + 19 284 1 33 981 31 889 

Razem 404 897 8~3 862 --;99 040 854 -115 - 5 8571 
- l + 10 553 + r 322 231 370 852 

\\'C 

. W lutym. r. 1914 liczba og6lna zatrud- I huta Częstochowa, huta Katarzyna, Blachownia, 
monych robotruk6w wynosiła 19 012. Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 

Pr~ytoczone powyżej cyfry zestawione są. na j w S?snowcu, Tow~rz~stwo Sosno.wiec~c~ fabryk 
podstawie danych, które nadesłały następuJ~ce rur i żelaza w Zawiercm, walcowrna M1low1ce, huta 
zakłady: Huta Bankowa, zakłady Ostrowieckie, Puszkin, Chlewiska i Stąporków. 
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M 10 PHL,f~GLĄIJ GOR N WZU- H UT..t-i ICZ Y 467 

Z e s t a w i e n i e w y t w ó r c z o ś ~ z a p a s ó w z a o k r e s _:· o c z 11 y. -=~-
, _ _ s_ u r o w i o ".___ ,_s ~ t. o- I a z o = Okruchy su rowca \\ rtwór Il A 

\

Zapnf;;y w koń- Zapas:-' w koil.- Zaoasy w koń- !Zapas~ w.koil-
Miesiące lWytwórczoRC on miosi(\ca. \YytwOrczość l cu miosiącn Wytwórczość. cU m.iosiĄ.cn. \Vyt:wórczość Cu m10SH\cn 

!ut, okresu lub okrcs11 !ub okre s 11 lub okresu 

J!arzec . 

K w1ecień 

.\!aj 

Czerw ie::. 

Lipie<' 
Sierp i eń 

\\' rzesiei1 

Paźdtierni k 
J.isLopad 

Grudz i eń 

S tyczeń 

r.u1 y 

> 

r. 1913 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

2 II8 612 

2086372 

2074 284 

206o597 

2239 185 

p 

2 831 857 

2 817 370 
2 750 532 

2 704 8o6 
2 763 449 

2 151 323 2 659 655 

2 I!3 555 2 767 687 

2 209 628 I 2 59:) 614 

2 152 953 2 277 647 

2 202 872 2 433 889 
l'. 191 4 • I 2125484 2180421 

. i 2012707 l 2103724 
" 191 3 . I I 962 711 I 2 84 5 9Jr I 

I !112 2 018 612 3 263 864 

1911 I 279 897 2 634 663 

Za 2 miesiące 1 n1~ · 
1 
4138191 2103724 

, " 1913 
!!Jl 2 

1911 

4 131903 

4 050 19( 

2704988 

28459n 

3 263864 

2 634663 

u 

83 975 

i44 ofo 

r30 476 

i36 888 

154 519 
139 805 

137 802 

r54 313 

r58556 

156229 

l.449r5 

116 780 
134 !Ol 

r 14 565 

84 741 

261 695 
263420 

r87 17! 

187698 

615 548 

531 743 

765 183 

902 266 

913 245 

858 653 

716 445 

499 142 

344 989 
i88 743 

205 627 

336 907 
502 437 

265 262 

2o6 r61 

336 907 
502437 

265 262 

2o6 r61 

d 

68195 

30747 

38741 

59436 

43225 

33263 

36926 

42670 

44378 

46004 

52913 

53537 
35481 

35306 

30367 

106 450 
87 525 

n2874 

53553 

ó 
IIO 28o 

999 (5 

rr3 388 

192 230 

255 OII 

239 506 

214 6r3 

202 542 

194 364 

25r 798 
254 313 

255 262 
73322 

91776 ' 

34 86g 
255 262 

73322 

9r 776 

34869 

w 

2 752 259 

3 136 055 
3002958 

2932 952 

3 169055 
2 988 4r9 

2 851658 

3 333 822 

3 091 399 

3 151 517 

3207 590 

3 005178 
2 86o6g6 I 

2 r79267 

2096 517 

6 212 768 
5904 406 

4 682 532 

4573 416 

l 645 920 

l 56o 385 

l 617 497 

l 842 129 

l 797 721 

l 8go 087 

l 7q ro8 

l 582 485 

l 629 422 

t 882 879 

I 683 471 

1 629 163 
l 4g6or3 

94"! o49 

l 457 4ro 

1 629163 
l 4g6013 

943 o49 

l 457 410 

\\ ytwór Il J.l Bloki kuto i przowalcowa.110 \Vs t\vór trzoci W,ytwór czwart~· 

Miesiące 
Za.pasy w koń- Za.pn~y w koił- 1Za.pnsy w koć„ Zn.pas~·\\!' koń-

1
\Vytwórczośó ł'tl m1esii\l'O. \Vytwórczośó cu miesiĄca Wytwórr.zość cu miesiąca \.VytwOrczośC cu 1ulofiią.cn 

\ lub okro. u \ Jnb okresu l 11b okres u I \ lub okres u_ 

p u d ó w 
--·--- ---- =-~~- =================== -~ 

.\!arzec • 

Kwiecień 

l\I aj • • 

Czer~ iec 
Lipiec 

S ierpień 

Wrzesień 

Paźd;1,icrnik 

Listopad 
Grud zioń 
SLycze1'1 

Luty 

I'. 1913 

" 

l! 

„ 

" r. 1914 

153 108 

r9r 2r8 

167 501 

157 715 

195 2Il 

200636 

186 930 

1 93 9n 

140 994 

205 541 

189386 

. \ 187 437 
171 408 

,, 1913 .·. 1 
1912 
J9ll 

lIO 4II 

r39 784 
2 miesiące 1914 

1913 

. I 376 823 

• 1912 
1911 

345 555 
244 481 

297 837 

132678 

139 3o6 

r3r. 357 

II8 259 

132 n6 

128 288 

rr5 384 

n5635 

n5 737 
l28 764 

136 558 

151 237 
r30 5 L7 

58474 

306 015 

151 237 
130 517 

58 474 

3o6015 

203845 

301890 

2:-l5544 

257 550 

221534 

228 773 

227 549 

266 574 

243697 

255697 

3o6638 

339440 
276366 

169 878 

185 907 

646 078 
543368 

405 870 

417636 

102 903 

IO] 228 ' 
80 758 

70869 

T08 239 

II4 821 

92879 

99680 

100 360 

96 531 

97650 

97 181 
n6054 

40 740 
108 088 

971 8 1 
II6 054 

40740 

ro8o88 

2000 392 

2 550 055 

2 478 552 
2 263 425 

2 482948 

2 182 779 

2 4or 729 

2 66o 485 

2 668 269 

2 227 543 

2 688 424 

2 661 496 
2 318 4o6 

l 947 154 

I 877073 

5 349 920 
4 576 749 

3 999 161 

3 740 649 

l 382 801 

1475537 

l 505 315 

l. 35° 952 

l 524 478 

l 390 305 

I 475 245 

l 461 760 

I 485 483 

I 446 885 

I 671 970 

1 643 619 
l 31.) 776 

l 266 206 

l 329 550 

1 643 619 
I 3r5 776 
l 266 200 

l 329 55o 

376 557 

479 412 

389944 

382 734 

403 365 

~90 510 

375 513 
461348 

414304 

54-3°78 

4,=:;5375 

399 040 
404 897 

344 984 
261 368 

854 415 
843 862 

713 202 

:,38723 

364 010 

313 105 
315 072 

(92 435 

244 866 

312 705 

3ro 134 

316 532 

347 175 

344 6rr 

338 374 

370 852 
322231 

236695 

258 288 

370 852 
322 23( 

236695 

258288 

J. H. 
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468 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HU'l'Nl CZ Y 1914 

~rzemysł idaznJ w paistwie Ilos1jskie11 w Ust1padzie r. tlt3. 
(Pod~ug danych Centralnego biura statystycznego dla przemysł11 żelaznego w Rosyi). 

MioeiĄco okroay 

G 
s 

rudzi eń 
Lyczoi1 

Luty 

M arzoc 
Kwiecień. 

aj . 

zerw i ee 

M 
c 
r 
s 
.ipi oc • 
ierpień 

V rzesioń 

. 

' p aźdz iern i k 

.islopad 

" „ 

r. 1912 

r. 1913 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

" 
> 

> 1$1 2 

> I 911 

„ - , 1910 

z .a 11 miesięcy > 1913 

. > 191'.l 

" 
> 19 11 

" 
. 1910 

.\ti o~i 1\t1u i ol<roR)' 

li rudzic1i r . 1912 

Styneń r. 1913 
Lu1y 
Marzec :: 

Kw ic1: ioń „ 

Maj . :> 

Czerwice . 
Lipiec . 
Sierpień „ 

Wrzesień. 

Październ i k 
" 

LisLopad 
,, J!JJ2 

1911 

" 
1 !110 

Z.a 11 miesię•:y. 1913 

> 1912 

• 1911 

. 1910 

' 

Wvtw f··c·1<' f-" ; 7"'· "r""·· 1,,,ri•-.. - ..,'.„.P. , , , \·. 

Ca ł e państwo R'>sy jskie Południe Rosyi 

. 1 · --. - - !Wyroby gotowe żol„zne i S u r o w i e c Połwyroby żelazne i stalowe stalowe S u r o w 1 e c 
---,Zapas.v w koil- Zapasy w koń- ---- 'Zapi.sy;vkOii- IZaoasy w koi>· 

Wyhvórozośó cu miesiąca Wytwórczość I cu miesi11oa Wytwórczoś6 / c u miesiąca Wytwórczośó cu miesiąca 
lub okresu lub okresu lub okrusu l ub okresu 

- T y s · ę c y p u d ó w 

23467 I 2689Q I 22 750 I io752 I 19375 I 21078 15391 6640 
23375 26638 21500 10810 20055 22612 i5370 67.;9 
21 774 I 26766 21930 10752 17 7r3 228o5 14240 7 372 
25 II2 ' 25192 26637 10997 21457 22677 16662 I 7147 

23070 25391 22252 II 367 17 8o1 20676 15084 7 549 
246g6 I 26 12() 26843 ro773 22 373 19894 l636g I 7 478 

23548 29241 24 021 rn993 20499 18990 i5802 

I 
7 3o6 

23672 28465 25 705 II ll3 2I 2g6 18 432 15986 7049 

22783 285rn 24 89Q II 024 20367 rR 448 15617 6g65 

22394 29 431 25184 rn947 20909 r8 557 15273 I 6876 

23524 29704 268o6 10384 22290 r9 671 16o69 6 521 

23841 29433 26445 9 749 22381 21349 16478 6 448 

20991 24 486 
I 

23 48g 10 9LI i9844 i9606 14 o::;o I 5 i76 

r924r 2245 1 2I 88o 8795 18495 2I 197 I3064 2 928 

16399 29230 i9603 9929 16 537 '.!2832 n243 I 3 415 
I 

257 790 29433 275 2 r7 9 749 227 142 2I 349 172950 6 448 
232 799 24 486 I 25! 196 I 10911 2o8 371 r96o6 l57g88 5176 

198 756 22451 220 85c 8795 185 683 I 21197 134621) I 2928 

168389 29230 196892 9929 168928 :.!2832 114858 3 415 

I' o \1 d n i o łt o s y i l U r u I 

. . . . '""" """" " '"" ' . , . . l'olwyrobyżoln:<no1 stalowo /_ sta/ O\VC _ 8 u r ~ w I e c Połwyrobytela:weisralowo 
Znrns.v w k oń- Zupn!iy w l•oń- Zu.pn.sy w l<oń- - Zio.pnsy w koń „ 

\Vytwórczość c u miOHiąca. \Vytwórczość cu rniesit\CO. I \\'ytwórczość co miosi1\ Ca \Vytw órczość I c u micsit\Cł\ 
l ub okrosu lub okresu lub okresu lub okr·"su 

1' y 'l ~ y p u d ó IV 

12430 2754 I 10 953 7 754 5 017 Il o87 4 494 4 141 

13587 2731 I 
Jl 6og 8316 4 926 n 017 4 447 3936 

116r5 2599 9959 8 437 4 624 Il 063 4 335 3833 

14999 :.!99:.! 12490 8 298 5 092 10 423 4 822 3639 
12232 3204 9936 7 813 4 9.54 9856 4 112 3 782 

15036 2494 13o84 8 013 4 971 10451 4 96o 3688 

13201 2658 u 83J 7 253 4 683 I f 650 4162 3792 

l50IO 2668 12606 7 972 4 511 11291 4128 4 229 

14 045 25IO 12 ro8 8 254 399r ll 5or 4347 4 229 

13786 2355 II 700 8144 4 o8o 12396 4 863 4 508 

14 883 2548 12207 8156 4 361 12624 4688 3951 

14 751 2400 12 504 8650 4 350 12462 4 671 3462 

12778 3107 rr228 7 041 4 225 10272 4278 3 931 

II 962 1607 l026o 8 464 3885 n 385 426g 4332 

9972 2000 8846 99-13 3 405 16924 4 225 4317 

153 146 2400 130034 8650 50543 12462 5o1~8 3462 
139 518 3107 II? 315 7041 45572 10 272 47 585 393l 

II9 572 l 007 rn3634 8464 40 161 lI 385 43499 4332 

104 741 2o6o 91 328 99·13 35270 16924 41 o61 4 317 
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M iea1ł\co ł okro11y 

Grnńz1 eil 

SLyczeil 

f.uLy 
~I:i.r:1.ec 

I\ wioci eń. 

l\I:i.j. • • 

-Czerwiec • 
Lipiec . • 
Sierpień . 

Wrzesień • 

P:t7.dzi11r11ik 

l .islopad 

r. 1912 

r. 191 :i 

" 

„ 
r. l\l t 2 

I !l 11 

" J\)1 0 

Za li miesięcy l !ll;{ 
1!112 

1911 

1910 

U r a l O k r " Il :IL o s k 1 e 
W;vroby goto:we t~ , --. . Połwyroby tel„zne i 

jazne i staiowe_ ~ur O w 1 0 O stalowe 

Zapasy w I Zt>pl\sy w Zapasy w 
\\.,vtwór- _ko~cu \\' ytwór- 1 ~<>ń.cu \\tytwór- 1 ~coącu 
c~uśó m1osu\co I orc.ość Dlł081ł\CU. ozość m1esu\cn 

!
lub okre- lub okro· lub okr&-
~ w ro 

-- --- --.,-. - y 8 ę 

3 422 7 417 851 2 250 

3 408 8 oBg 908 2 335 

2 978 8 r35 921 2 463 

3 s:•2 7 68o J 203 2 o96 
2 &n 6 299 927 2 452 

3655 $25l l277 2594 

3 5 [2 5 219 J 003 3 297 

3 139 4 109 I 93Ó 3 286 

Cl 091 3 883 023 3 165 

3 598 4 245 928 3 797 

3 963 5 28g 864 3 558 

3 835 6 415 86o 3 439 

3 587 6 632 655 2 221 

3 29r 7 220 387 I 66o 

3 292 7 846 38r I 186 
37 497 6 415 IO 850 3 439 
36 020 6 632 7 438 2 221 

33 59Ó 7 22:J 4 7i9 J 66o 

33 439 7 846 4 240 l J86 

c 

86r 

I 035 

Bg5 
l 284 

781 

1103 

864 

904 
1126 

1162 

l2Ó2 

l 361 

r 041 
I o68 

917 

II 777 
10881 

10263 

9 335 

y p 

w 8 k i 
Wyroby 1>vtowo te· 

Jazno 1 staJowo 

Olcr1tg Nadwołt„~aki 

Surowieo 

\Vyt" ór
cft.oś .! 

u 

735 
886 

747 
1032 

540 

854 

896 
871 

925 
994 

l 169 

I 143 
888 

843 

709 
10056 

8951 

8683 
82n 
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końcu Wytwór· i ko~"ll 
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lub otu·,- I lub okro-

su su 
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2390 

2709 
2636 

2665 

2720 

2431 

2461 

2463 
2 527 
26r9 

2o66 

1435 
I 658 

2619 

2o66 

J 435 
1658 

i 316 

I 199 

1090 
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859 
88o 

16o3 

I 576 

1257 
I 128 

I 587 

l 732 

I 347 
I 188 

487 

I 732 

l 347 
II88 
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IO k r ł\ g N a d w o ł t " ń • k i 
l'olwyroby telazno i Wyrt>by !!'otowu "ł.o-

stalowo lazno 1 stalowo 

Okr11-g J'ółnoeny I Nnclbnltyckl 
---. Półlvyroby tolnzno i 1· Wyroby gotowo-te· 
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) 
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972 
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y 
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814 
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9636 
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657 
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ę 
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25 
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19 

4 
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y 
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2429 

I 933 
I 822 
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2 677 
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2 362 
2466 

2823 

2941 

2446 

2737 

3215 

2941 

2446 

2737 
3 21.) 
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I 207 

l 379 
l 34') 

l 661 

1019 

1458 

I f74 
l 281 

l 235 

l 429 

I 524 

I 4ro 

1370 
1266 

1 246 

14910 

14026 

12653 

9659 
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I 1769 

I 828 

2043 

2017 

I 867 

I 896 
I 751 

J 737 

r 637 

1591 
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1502 
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I 083 
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1454 
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1434 
1468 
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I 381 
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I I 127 

15304 

\ 

14 277 
I2150 
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4:70 PRZEGLĄD GóH.NlCZO-HUTNlCZY 1914 

Wypadki nie5zczęśliwe w kopalniach węgla w ważniejszych krajach 
za dziesięcic!~tni okres czasu od r. 1901 do r. 1910. 

~iodawno Wydział Górniczy Stanów Zjedno- części dane statystyczne, dotyczące innych państw. 
czonych (l:nited States Bureau of ~Iines) ogłosił Dane powyższe zostały zebrano przez Fr. \r. 
buletyn M <i9, w którym pod tytułem „ Wypaclki Hortona, który przytarza, jako punkt wyjścia 
nieszczęśliwe ·w kopalniach węgla w Stanach Zjed- dla porównania danych mi<'.dzynarodowych, przy
noczonych i innych państwach" (Coal :Mino Acci- toczoną poniżej tablicę, wykazującą liczbę w~·
clcnts in the U nited States and Foreign Con11trics) padk6w 11ieszczt-;i>liwycl1 , zakor'iczouych ~rnicrt'ią 
na początku wykazane są szczególowe dane sta- w kopalniach W(~gla w ważniej1:1zych krajach, wy
tystyezne o wypadkach nieszczęfiliwych w ko- dobywających węgiel kamicmiy, za okres czasu 
palniach w Stanach Zjednoczonych, w drugiC>j zaś od r. 1901 do r. 1910 i w r. 19 tl-ym. 

Rok 

11301 
190~ 

1903 
190± 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Stany 
Zjednoczone 

J 5-!!J 
1 !:)~; 

l 7;)2 
~004 

2 232 
2I16 
:5 I 97 
24-ł9 

:2 608 
28!0 

Lirzha średnia 
w okl'osic czasu 
1901 1910 2 ~70 

w l'. 191 t 2719 

Anglia 

1 075 
I 006 
10-łS 
l 03! 
l 138 
1 116 
1210 
I 285 
! J2± 
I 754-

I 210 
1 ~32 

Niemcy 

96() 

" 18 
'.W 

SO& 
840 
92-l 

1 '20(i 
J 490 
116() 
1140 

J 01 7 
l 176 

Japonia 

180 
1 a:) 
216 
H:i9 
2i'>f:i 
5GO 
-!6) 

2±5 
535 
307 

309 
•) 

Rozpatrnjąc dane powyższe, autor wskazuje 
na fakt, że liczba wypadków nicszcz<~śliwyclt w 
kopalniach w Stana<'h Zjednoczonych przewyższa 
liczbt'. wypadków w .-\nglii lnb Xicmczcch 
l<\C>znic z innymi wskazanymi przez niego kra
jami, zaznal'za jednak. że liczba powyższa sa
ma przez się nic jeszcze nie dowoclzi o stosnn
kowcm nicbC'zpicczcństwic wydobywania w<;gla 

Frnncya 

198 
JSO 
170 
18J 
182 

1 280 
202 
18G 
2:?3 
213 

302 
? 

Francya 
Belgia . 

Belgia 

157 
lH 
159 
1'29 
J :?;~ 
132 
1-17 
]j[J 

136 
136 

1±2 
165 

Indye \\' &chod-
nie . 

Am;trya . 
Xowa \\'alia 

Poludniowa 

lndye 
Wschodnie 

os 
59 
67 
55 
.J8 
80 
89 

]()! 
] 19 
160 

91 
148 

1787-H) 
139 ,j97 

94 3-lfi 
()8 288 

Nowa Walia 
Austrya Poludniowa 

8-1 17 
72 105 
49 13 
61 12 
9G 24: 
70 21 
75 17 
f>9 21 
75 14 
65 21 

7 l 
88 

27 
15 

:30~ 

142 
l,(i\) 

J .()2 

91 
Il 

27 

0.9(i 
1.0-l 

I , 7-l 

w różnych krajach, '''skazując tylko wypadki \\' tablicy powyższej kraje wymienione 
śmiertelne. Przyjmując pod uwagę tt:i niedoklad- są w porządku śrrdnicj liczby zmarlych i, jak 
ność, antor wykazuje w innej tablicy za dziesię- widać, porządek ten zgadza się z porządkiem 
c·ioletni okres czasu średnie liczby robotników w podlug liczby robotników, z wyjątkiem Stanów 
kopalniach, średnią liczbę zmarl~ch i średni~\ I Zjednoczo~1ych_ ~ J aponii. r.. 

liczbt) zmarłych nr. 1 OOO zatrudrnonych robotrn- Pomuno 1z w Stanach ZJe<lnoczonych praco-
ków. walo mniej robotników, niż w Anglii jednak 

Kraj<> 

Rtany Zjedno-
czone 

Anglia 
~iemcy 
Japonia 

Śr~<lnia liczba 
Średnia liczba Średnia li<-zba zmnrlwh na I OOO 

robotników zmarłych 1.Atnl<lnionrch 

G07 438 
890 434 
482132 
105 924 

:? 270 
1210 
1 Oli 

309 

robotników 

3, 7-1: 
1,36 
2, 11 
2.92 

w pierw;;zym kraju zgint~lo wiP.cej ludzi, niż 
w drugim, a w Japonii zginęło więcej !niż we 
Francyi lub Belgii, chociaż w tych dwóch ha
jach w kopalniach pracowało więcej ludzi~ 

Zupełnie inny jednak porządek otrzymamy, 
jeżeli ułożymy kraje podług liczb wypadków śmier
telnych na 1 OOO robotników, jak to jest wykaza
ne w przytoczonej poniżej tablicy. 
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N 10 

Rok 
Jndye 

Wschodnie 

1901 0,68 
1902 0,66 
1903 0,84 
1904 0,67 
1905 0,73 
1906 0,89 
1907 0,87 
J908 1,37 
1909 1,09 
1910 1,52 

Liczba średnia 
w okresie czasu 
1901-1910 0,96 
w r. 1911 1,$9 

Belgia 

1,17 
1,07 
1,14 
0,93 
0,91 
0,95 
] ,03 
] ,07 
0,95 
0,95 

1,02 
1,15 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

Austrya 

] ,19 
1,08 
0,74 
0,9~ 

1,45 
] ,03 
1,07 
0,86 
] ,07 
0,93 

l,OJ 
] ,26 

A!Jglia 

1,36 
1,24 
1,26 
1,24 
1,25 
i ,29 
1,31 
J ,32 
] ,43 
] ,70 

1,36 
1, 17 

francya 

1,21 
1,09 
1,02 
1,07 
] ,04 
7,1 7 
] ) 10 
0,9ó 
J '17 
1,08 

1,69 
? 

Nowa Walia 
Południowa 

] ,39 
8,19 
0,93 
0,85 
] ,71 
] ,41 
1,00 
1,18 
0,77 
1 ,19 

1,74 
0,84 

Niemcy 

2,34 
1,99 
1,92 
1,80 
1,86 
J ,97 
2,40 
2,71 
2,04 
1,97 

~,11 

2,00 

Japonia 

2,39 
1,71 
2,53 
2,14 
3,22 
5,25 
3,63 
1,93 
B,51 
2 ,23 

2,92 
? 

Stany 
Zjednoczone 

3,25 
3,71 
3,20 
3,50 
3,63 
3,35 
4,88 
3,64 
4 ,00 
3,92 

3,74 
3,73 

471 

Rosy a*) 

2,20 
3,21 
2,42 
2,46 
6,39 
2,17 
2,26 

2,31 

Co i::ię tyczy tablicy powyższej należy zazna- dowozić podwójną, ilość ·węgla i zależnie od tego 
czyć, że w przeciągu całego dziesięciolecia od r. niebezpieczeństwo od tych przyczyn (z wyjątkiem 
1901 do r. 1910 stosunek wypadk6w śmiertelnych czynnika osobistego, zależnego od zespołu robo
w Stanach Zjednoczonych tylko w r. 1906 był tników) powinno byłoby być mniej więcej dwa 
mniejszy niż w innych krajach, mianowicie we razy większe. W tym samym stosunku zwiększy
Francyi i w Japonii, gdzie w tym roku miały lyby się i inne niebezpieczeństwa, którym podle-
miejsce znaczne katastrofy. gają robotnicy. 

Rtosunkowa licr.ba wypadków śmi ertelnych Por6wnywując zagłębia węglcwe, w których 
na 1 OOO robotników rocznie nie daje jednak warunki fizyczno wydobycia są. niejednakowe, 
jeszcze wyobrażenia o niebezpieczeństwie robót można zauważyć, że niebezpieczeństwo zmienia 
w kopalniach w tym lub innym kraju; w tym się nie tylko w zależności od rozmiarów wydobycia, 
celu należałoby jeszcze wziąć pod uwagę czas lecz i od innych warunków, mianowicie od gru
trwania robót (liczba dni roboczych w roku i bości i upadu poldad6w, glębokości szybów, roclza
długość dnia roboczego), jak również metody, wa- ju stropu i t. p. Wynika stąd, że wszystkie te 
runki i natężenie pracy. warunki powinny mieć duże znaczenie dla więk-

W jakiemkolwiek zagłębiu węglowem lub szego lub mniejszego niebezpieczeństwa robót, 
w dwóch zagłębiach o jednakowych warunkach lecz również wyraźnern jest, że są one tak skom
wyclobycia, t. j. przy jednakowej grubości pokła- binowane, że nie dadzą się ściśle określić. Co się 
dów, jednakowej głębokości pod powierzchnią, tyczy wydajności dziennej jednego robotnika jest 
jednakowym stropie i sµągu i jednakowem wy- ona o tyle ważnym czynnikiem w określaniu nie
dzielaniu gazów niebezpieczeństwo wydobycia bezpieczeństwa, że nie można jej pomijać. Dlatego 
węgla zmienialoby się proporcyonalnie do śred- też w przytoczonej poniżej tablicy wykazaną jest 
niej dziennej wydajności jednego robotnika. Przy li czba wypadków śmiertelnych na l OO milionów 
podwójnem wy~o_byciu obnażenie stropu ~wię~szy: li pudów wydobytego węgla w różn):'ch krajach za 
loby się pod w6Jme, byłaby zużyta podw63na ilośc okres czasu od r. 1901 do r. 191 O i w r. 1911-ym. 
materyałów wybuchowych, ·wypadłoby odwozić i I 

Nowa Walia Stany lndyc 
Rok Południowa Anglia Austrya Belgia Zjednoczone Niemcy francy a Wschodnie Japonia 

1901 4,57 7,88 ] 1,68 11 ,5± 9,67 15,4.1 10,00 13,55 32,60 
1902 3,20 7,11 10,64 10,28 11 ,50 13,22 9,80 13,97 22,72 
1903 3,29 7,31 6,96 10,91 9,24 12,38 8,00 15,80 34-,80 
190± 3,20 7,15 8,3tl 9,25 10,64 ]2,68 8,80 11,70 28,60 
1905 5,80 7,74 12,45 9,22 10,40 12,02 8,28 12,01 36,22 
1906 4,43 7,14 8,48 9,14 9,34 11,74 61,13 14,11 70,45 
1907 3,15 7,29 8,84 10,13 12,47 14,67 8,98 13,60 55,36 
1908 3,69 7,90 6,95 10,75 10,flO J7,48 8,12 21 ,70 26,98 

~: Podług danyolt Rady Zjazdu pl"zomy:<łowców górniczych na Poludniu Rosyi. 
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472 PRZEGLĄD GÓRNIC'ZO- HUTNICZY 1914 

1909 3,20 8,67 8,93 9,45 10,42 13,4.7 9,63 16,94 58,05 
19JO 4,12 10,65 7,70 9,29 10,19 12,93 9,07 22,57 31,97 

Liczba średnia 
w okresie 

1901-19JO 6,66 7,88 D,10 10,00 10,48 13,60 14,18 15,60 39,78 
w r. 1911 2,77 7,29 9,99 11,68 9,86 12,67 ? 19,75 ? 

Z dauych powyższych wynika, że w Sta-1 trwania roboty w kopalniach, lecz r6wnioż natą 
nach Zjednoczonych pomimo wysokiego procentu żenie tej pracy w każdą jednostkę czasu. . 
wypadków śmiertelnych na 1 OOO robotników, pro- Można twierdzić, że porównanie na zasadzie 
cent ten na 100 milionów wydobytego węgla jest wydobycia w kopalniach amerykański ch nie jest 
jednak mniejszy, niż w Niemczech, Francyi1 In- zupełnie ścisłe w stosunku do innych kraj6w, po
dyach Wschodnieh i Javonii, i jednoczefoie nieważ waruuki fizyczne tych kopalń są nie tak 
większy, niż w Nowej Walii Południowej , An- I sprzyjające do szybkiego i usilnego wydobycia, 
glii i Belgii. jak w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej zaś stro-

N ależy jeszcze zaznaczyć, że w Indyach , ny porównanie stosunkowego niebezpieczeństwa 

gdzie za dziesięcioletni okres czas n od r. 1901 do I tylko na zasadzie licz by wypadków śmiertelnych 
r. 1910 liczba wypadków śmiertelnych na 1 OOO na 1 OOO zatrudnionych robotników jest niesłuszne 
robotni.k6w była mniejszą, niż w innych krajach, w stosnnku do Stanów Zjednoczonych z ich ol
liczba ta na l OOO milionów pudów wydobycia brzymiem wydobyciem na jednego robotnika i 
była większą, niż w innych krajach, oprócz Ja- dlatego też z tych dwóch metod za najbardziej 
ponii. Tłumaczy się to tern, że wytwórczośe, przy- odpowiadającą rzeczywistości należy uznać meto
padająca na jednego robotnika, jest tam bardzo dę, oparte:1 na wydohyciu. 
mała, dochodząc zaledwie do 6 OOO pudów, gdy Wreszcie w przytoczonej poniżej tablicy wy
w Stanach Zjednoczonych dochodzi do 35 OOO pn- kazane są: hezwzględna liczba zmarłych, liczba 
d6w. Dlatego też autol' uważa za najbardziej od-

1 
zmarłych na 1 OOO robotników i stosunek procen

powicdnie porównywanie stosunkowego ni.ebezpie- towy tej liczby do ogólnej liczby w danym kra
czeństwa pracy na zasadzie wydobycia. Należy 1 ju, które to liczby ugrupowane są podług przy
przytem przyjmować pod uwagę nie tylko czas 1 czyn wypadków nieszczęśliwych. 

ó 
i::: Q 
"O cl >, C1) .E cl 

" 
oj 

"'Q ·;:; " 
..., 

.~ 
..., 

~g Ei >,"<> .!: ·s,, " Przyczyny o o ]~ "' e. o: s:l 
N c. z ::i s:l "' "'" " a: 

<l ,.., ..... „ < < ~ al !::: oo 
r . 1911 r. J 910 r.1911 r. 1911 r.19ll l'. 1911 l'. 1911 l'. 1910 

Oberwanie się skał 

Liczba zmarłych . . . . 1,321 198 442 84 599 56 81 
Liczba zmarłych na 1 OOO robotników . 1,81 1,44 0,75 0,79 0,57 0,39 o,u 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 

zmarłych . 48,58 64,50 37,58 56,76 48,62 33,94 38,03 

Do wożen i e i odwożenie 

Liczba zmarłych . 393 3"' 181 16 256 27 28 'I 

Liczba zmarłych na . 1 OOO robotników 0,54 0,27 0,3 1 0,15 0,24 0,19 o,u 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 
zmarłych . 14,46 12,05 15,40 10,8 l 20,78 16,36 13, 15 

Wybuchy gazu 1 ub pył u wę-

glowe g o 

Liczba zmarłych . . . . . . 379 8 32 16 3-1 1 3 
Liczba zmarłych na 1 OOO robotników 0,52 0,06 0,06 0,15 1,03 0,01 0,04 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 
zmarłych . 13,94 2,60 2,72 10,81 2,76 0,61 4,22 
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U ż y w a n i e m a t e r y a ł 6 w w y-
b uch owych 

Liczba zmarłych J 34 1 
Liczba zmarłych na 1 OOO robotników 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 

0,18 0 ,01 

zmarłych . 4,93 0,33 

Inn e przyczyny pod ziemią 

Liczba zmarłych 2-!6 31 
Liczba zmarłych na I OOO robotników 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 

0 ,34 0,22 

zmarłych . 9,04 10, 10 

Podno8zeni e i opuszczanie 
w szybac h 

Liczba zmarlych 63 
Liczba zmarłych na 1 OOO robotników 0,09 
Stosunek procentowy do og6lnej liczby 
zmarłych . 2,32 

R ó ż n c p r z y c z y n y n a p o w i e r z-
e h n i 

Liczba zmarłych . 183 
Liczba zmarłych na J OOO robotników 0,25 
Stosunek procentowy do ogólnej liczby 

zmarłych . 6,73 

Liczba ogólna zmarłych 2 719 
L i c z b a z m a r ł y c h n a 1 OOO r o-

b o t n i k ó w 3,70 

18 
0,13 

5,86 

14 
0, 10 

4,56 

307 

2,23 

43 
0,07 

3,66 

219 
0,37 

18,62 

102 
0,17 

8,67 

157 
0,27 

13,35 

1176 

2,00 

o 
0,00 

6 63 
0 ,06 0,90 

4,05 71 ,60 

12 12 
0 ,1 l 0,17 

8,t l 13,63 

14 13 
0,13 0,19 

9,46 lł,77 

H8 88 

1,39 1,26 

16 
0 ,02 

1,30 

81 
0,08 

6,57 

99 
0,09 

8 ,0-! 

147 
0, 14 

11,93 

1232 

1, l 7 

8 
0,06 

4,85 

23 
0,16 

13,94 

29 
0,20 

17,57 

21 
0,14 

12,73 

165 

1,15 

473 

3 
0,02 

I ,·:U 

16 
0 ,08 

7,5 1 

37 
0,19 

17,37 

39 
0,20 

18,31 

213 

] ,08 

Gornozawodskoje Dielo. 

E l e k f r o m e f a I u r g i a g 1 i n u. 
, Do r. 1880 przemysł glinowy należał do naj- I Projekty, na mocy których miano otrzymać glin 

mniejszych i dopiero z końcem dziewiątego dzie- przez elektrolizę roztworów glinowych, okazały się 
sie1itka minionego wieku doznał oclrazu-gwaltownej zupełnie pozbawionymi wartości. Jakkolwiek go
zmiany, z chwilą gdy staro sposoby ch emiczne zo- I t owy glin nic rozkłada wody, jednak w chwili 
stały zast;:i,pione przez procesy elektroch emiczne. powstania łą<'zy siP, rlość ch<'i"wie z jej tlenem, 
W miarę tego, jak nagle wzrastała wytwórczość chociaż nawet, jak to proponował NAHUSENS, ozię
glinu, równocześnie spadła cena metalu , co bardzo bia się otoczenie katody. 'l'o też jedyna droga, 
dosadnie charakteryzują przytoczone poniżej cyfry. która może prowad~ić do elektrolitycznego otrzy
W r. 1886 1 kg glinu kosztował 80 marek, w r. mywania metalu, jest elektroliza stopionych jego 
1889 cena metalu za 1 kg spadła do 40 marek a związk6w. Taką e lektrolizę, wykonali równocześnie 
w r. 1890 wynosiła 4 marki. Ten szybki rozwój BuNSEN i DEVILT,E w r. 1854. używając do tego 
nowego elektrolitycznego przemysłu poprzedził naprzód trójchlorku glinu a wkrótce potem sto
jcdnak cały szereg niepomyślnych prób, o których pionego luyolitu (A1F3. 3NaF) jako elektrolitów. 
chociaż w krótkości należy wspomnieć. Wiele ba- Taki sposób otrzymywania metalu wprowa
dań , mających na celu zredukowanie glinu z rud dzil w technice europejskiej P. HEROULT, w Ame
zapomocą wysokiej temperatury światla łukowego ryce zaś CHARLES MARTIN HALL. Pierwszy zasto
lub zapornoc<1 oporów z r6wnoczcsnem użyciem sowal jako elektrolit stopiony AlF3• ::3NaF, w któ
węgla, jako środka redukcyjnego (Cowles Kleiner, rym tlenek glinu był rozpuszczony. Była to 
Tiertz), nic dały wyników dodatnich, gdyż za- pierwsza i najważniejsza nowość, która w prze
miast czystego metalu oLrzymywauo jego węglik. myśle glinowym wywołała ten olbrzymi wyżej 
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wzmiankowany przewrót. HEROULT zastosował w 
piecu elektrycznym, zbudowanym według s wego 
pomyslu, zasady, stosowane w innym celu przez 
CH. W. SrnMEXSA (Elektrotech. Ztschr. 1880), zamie
niając elektroli t w rozgrzewając.'· op6r, t. j. zaczął 
wytwarzać ciepło w najodpowiedniejszem miejscu . 
H ALJ, domi(lszal jeszcze fluorków i chlork6w, 
żeby tym sposohem elektroli t uczynić plyn
niejszym. 

Również i pierwotny piec Ifauoi:; r,T.\ ulogl w 
teclm ice zmianom, zasada jednak pracy " . procc
Ric H ~~ROC"IIrA została przez wszystkie zakJa<.ly 
przyjęta. Go się tyczy składu chemicznego wan
ny cloktrolilycznoj, to każda fabryka ma swoją 
wyrobioną rnotodt~, tak że w tym kierunku nie 
może być mowy o spccyal1.tym sposobit' 1·zy to 
HERon1r\, czy też HALI,A; należy raczej przyt~wzae 
w danym razie metody pojedynezyeh fabryk , jako 
to: w La Praz, Calypso, Xeuhansc11 i t. (1., w 
kt<>rych szczcg<ily są utrzymywane '" śl'i~lej ta
jemniey. 

HABER (Z. /. Efrktror·h. 1902, ::;tr. 1) zapewnia, 
że stopniowe i t·oraz donio„lcjsze 11 lcpsz('nia w 
wytworach clektrochcmicznrgo przemyslu glino
wego, jakie spotyka Rit; w ostatnicm dziesi~eioleciu 
przeszłego wi<'ku. polegaJy nie tyk na tajemnie<\ 
okrywanyeh zmian ach w procesie elcktrolityeznym, 
ile raC'zej na użyein możliwie czystych matc'rya
ł6w i zastosowanin anod, pozbawionych zbyt dn
żej ilości popioln. Stąd to p och odzi ta wzrastaj<\· 
ca czystośC. otrzymy;vanego metaln, którą wyka
zuje tablica ~[1:\ETA (Gewimmng Yon Alum injnm, 
Hall<', I !l02) 

r. 1890 l'. I 89:3 r. J898 

Krzom o,no0
0 o,2.>0o 0.<>2~ 

Żelazo 0,-!0„ 0,-tO~ 0,12„ 
Glin 9'3,70„ 99,0~„ 99,8{i 11 

Im mniej metal zawiera krze1uu i żelaza. tem 
lepsze są jego własności fizyczne i elektryczne. W 
następncrn dziesięcioleciu. t. j. pierwszcm wieku 
hieżącrgo, mał o już spotyka się propozycyi, kt6re 
mialyby na celu jakie kol wiek ulepszenia; te, które 
pojawiały się, wą,tpliwej byl y warto8ci i w każdym 
razie żadna z nich nio wywołała zmian w uży
wanych dotychczas sposobach. 

Ponieważ wlaściwy postęp najnowszego przc
myslu glinowego zasadza! się na użyciu możliwie 
najczystszych materyal6w i lepszej jakości anod, 
przeto przygotowywanie tych ostatnich, względnie 
Rposób oczyszczania ich jest o tyle ważnym przcd
miot<'rn , że pominąć go niepodobna. Co do czy
stości materyalów, wspomnieć należy, że zamiast 
kryolitu naturalnego dziś używa się przeważnie 
kryolitu, otrzymanego sztucznie. Wyrób takiego 
minerału odbywa się w ten sposób, że kwas fluo
rowodorowy przeRyca się tlenkiem glinu i sodą, 

otrzymując sól podwójną nierozpuszczalną, która 
po ogrzaniu do czerwoności ma pra\Nic wszystkie 
własności kryolitu naturalnego. 

Z danyc·h PITA\'.~ LA, zaczerpniętych z dziełka 
.die elcctrochemischc Industrie Frankreichs 1912. 
W. Knapp. Halle a/S", dowiadujemy się, że więk'.: 
sza cz~ść fabryk otrz~·mnjE> k1)·olit sztuczny dzia- · 
Janiem fluorku sodu na bezwodny siarczan glinu 
na zai,;a<lzic r6wnania: 

12 ~aF+A12(S04h=2 (AU'~ . :3~a.F'+a.~fa,S04 ). 

Fluorek sodu otrzymuje si ę przez nasycanie 
kwasu fluornwotlorowcgo w1:glanem sodu, siarczan 
glinu dzialaniem kwasu siarkowego na minerały, 
zawicrająec dużo tlenku glinu. .Jakkolwiek tego 
ostatniego najwiitcPj jest w boksyC'i<', to joclnak 
prOl'('S chemiczny otrzymywania ezyst<'go tlt'nku 
gl i11 n z tl'go minerału jest doś(' kosztow11y a et'na 
oczyszczonego A.1!03 stanowi zb.,·t dnż<\ pozycyę ~ 
rozehodową w kosztaeh og<lln~-c:h wytwarzania 
glinu. 

Daw11iejszy spos6h topiN1ia, kt<Jry polegał na 
tworzeniu sit1 rozpn!:<zczałn>·c-h glinianów przez 
ogrzewanie wodzianu glinu z zasadami, lngowanie 
wodą gorąc·ą i osadzanie czystrgo tlenku glinu 
kwasem węglowym, zostal wsz<:dzi<' zasl<lfJiony 
przoz 8pos61J, podany prz<'7. l3.\ YJ.;Jl,\ . Boksyt, w 
kt6ry111 przoz prażenie zniszczono c· i ała organiczne 
i li'eO za111ieniono na F'e20 3, ogTzc•wa si ę z wodny
mi roztworami stE~ż<mym i. zasad w kotłach żolaz
nyeh pod ciśnieniem kilku atmosfN. 

.\1(0H)3+ :J:XaIIO= Al(OXa)s-\ :311~0 
Po :2-:~ godzin nem ogrzewaniu pod c1smc-

11ie111 :1 :i atmosfer ods<1eza sii: roztwdr glinianu 
sodu od pozostałej reszty, glównie Fe20 3 i gangar
tu i po uplywie 36 godzin miesza sit: plyn 7. osa
Jzo11ym przedtem \Yodzianem glinu. przez co wy
dziela się około 70~ rozpuszczonego tlenku glinu. 
8zlam wodzianu przepuszeza się przez prasy sącz
kowe, wymywa go wodą i praży do czerwonego 
żaru. Jakkolwiek woda z wodzianu ulatnia się 
już w stosunkowo nizkioj tcrnporaturzc, to jednak 
prażenie rnusi odbywać się w t<'mpcraturze dość 
wysokiej, gdyż inaczej tlenek glinu, l eżąc w po
wietrzu , znowu przyciąga wodę i do elek trolizy 
staje się nieprzydatnym. 

\T\T nowszych czasach myślano o zastąpieniu 
boksytu tańszymi mineralami, jakimi są krzemia
ny g linu, jednak liczne doświadczenia ~Ior,1)8~
HAUERA. („lletallurgie J 909, t. G, str. L-1:) dowiodły, 
że z krzemianów można wprawdzie otrzymać dość 
czysty i mulo krzemionki zawierający tlenek, lecz 
cel ten da się tylko osiągnąć zapomoc;~ cząstecz
kowego topienia redukującego z metalami mają
cymi bardzo silne powinowactwo chemiczne z 
krzemem. Autor poleca np. topić glinę, rudt: że
lazną i węgiel, żeby nu zasadzie reak.cyi 
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.:\..1 10 3. 2Si02+2Fe!03+ 1 oC =Al203+2B~e2Si+10CO 

otrzymać stop. który po rozdrobnieniu '".}'
maga jeszcze oddzit•lmia żelazokrzemu ud tlenku 
glinu. 

ToN.1<; (Carborundum-Company. ~iagara Falls) 
wyro bil ;3 marca i -1: maja r. I !HHl pateuly amcry
kai'iskie, ktc>rych myśl zasadnicza była zupełnie 
taka sama, jak ~for,nExrucERA. \Y końcu r. 1909 
To~'E otrzymał patent~· (pat. am Pr. 929;)1 i i 
929 518. Ghrm. Zf.q. Rep. 1909, str. 500), sprawo
zdanie zaś o pracy MowExH.\CERA byfo wydruko· 
wane w „lfetatlurgie już S stycznia r. 1909. 

ToNE, używając tauiego rnateryalu. suroweg?,_ 
wytwarza jeszcze i forrosilicium, nadto w procesw 
wydzielony CO może być zużytkowany jako gaz 
do wytwarzania siły poruszającej telli więcej. że 
11a 1 k,q A120~ wydzic•la się J ,36 kg CO. ~atomiast 
przeciw l:\})O't1obowi przemawia ten fakt, że z roz
wojem przemysłu glinowego wohec ogólnego za
't1tosowauia tego proc<·sn wytw6rezoś(o ferrosilicium 
prawdopodobnie tak ·wzrośnie, żo zbyt tego nbocz-
1wgo bąclź co bądź wytworu po od powiednioj co
uie mozo stal się rzecz<\ hardzo trudną lub wca
le niemożliwa. 

R1!\rnie ·ważną, jak czystość 111nteryalów w 
wannie rlektrolitycznej. jrst jakość- elektrod wę
glowych; "pływa ona takze na czy1Stość otrzyma
nego m etalu. \YrnT1°;1,1m (Zt.~chr. (. Ele!.:troch. 1\lOO, 
str. 35H) omawia szczegółowo wymagaiiia, <loty
l·zace czvstości elektrod. Xa anodzie. zanurzonej 
\Y ·kąpi<'ii ognistoplymwj (Hoo°C), wywiązuje siP. w 
C'Za~ie elektrolizy tlen, pochodzący częściowo z 
t ienku gl inu , czc~ściowo z działania fluoru na roz
pnszezony tlr11ek g linn. Ten tlen spala \\'c~giel. 
Zawarte w nim w~glowodory nic działajq dotąd 
,;zkodliwie, dopóki trwa latwoś6 przewodnictwa 
elektryczności. Ulegają one tak samo spaleniu, 
.iak węgiel, natomiast daleko ważnirjsz<\ zdaje sit: 
b.{ć sprawa zanieczyszC'zol1 ciałami uieorgaHicz· 
nemi. Jeże l i w węgln Zllajdują sit: zwi<\zki krzo
nrn lub wolny kwm; krzemowy, w takim razi o 
traci sit~ flnor, gdyż utworzony fluornk krzemu ~iF4 
ulatuje w postaci białych dymów. 

SiOd lł\=SiF4+0~ 
Trzeba przypnszczae. żo kwas krzemowy lub 

"·ogóle zwh\zki krzemu, pochodz}\CO z węgla, pa
daja, na clno wanny. guzie stopion~· glin redukuje 
j<· na krzem metaliczny i zabiera z sob<\, trac<\C 
w pewnej micrze stopiel1 c· zystości. Ponieważ zaś 
zgodnie z danemi :.11:\wrA l-2 kg Wf~gla elektro
dowego spala siq na wytworzenie ! kg glinu me
talicznego, łatwo zrozumie<\ że najmniejsza ilość 
krzemu w elektrodach ma ze względu na czystoś(o 
metalu donośne znaczenie. 

:N"asttamie ilość motali obcych i ich związ
ków w anodach węglowych, szczególn iej zaś me-

tali. kt6re s~ bardziej niż glin elektrycznie ujem
ne, np. żelazo i mangan, staje sit~ powodem~ _żo 
zastosowanie najczystszych nawet olektrohtow 
nie może dostarczyć zupełnie rzystego wytworn. 
·wymienione zanieczyszc.zenia dostają się ~o wan
n~· naprzód pod działa111em prącln ~ po,~tor~ pr7:e· 
ehodz<-\ do glinu z dna wanny. gdzie zbrn~·a.F\ su~. 
~[etale hardziej dodatnio elektryczne, Jak np. 
wapieii i magnez nic zanieczyszezają ni~dy wy
dzielono<>o metalu; zanieczyszczają ono tylko elek
trolit, n~gromadzają siQ w nim i stale zmi.eniaj<\ 
jego skład do te~o stopni~. ~o wanna staje slę 
nieużyteczną i musi byC: zmiemona. . 

Użnie antracYtu, węgla kanuennego lub 
koksu, i tegoż wt;gia przyg:ot~\~1ancg~, jest z po
wodu WZ!.dec1nie dużych 1losCl pop10ln w tych 
materyalach. rzecz<\ niemożebną (por. W:inteler. 
,..Aluminium lndnsfric• Hl0!3, str. 05). \YrnTELim 
uważa za najodpowicclniejszy na anody mat<'ry~l 
tvlko koks retorto"'." lub naftowy, tworzący su: 
po destylacyi rop.y zi01:rncj. T~ wytwory uboczne 
zawieraj~ 0,6, naJWJ'ŻOJ I 00 p~p10ł~. _ 

\Vęgle anodowe wyrabia si ę w ten. sposob, 
że koh retortowy lub naftowy. rozdrobm?HY Ila 
proszek, w maszynach micszadlow::cl_i i k~ler
!!.anuach miesza !".i<~ ze smolą, sa<lzanu 1 tlenklC'1~1 
glin';;, prasuje pod wysokiem _ciś~1iC'nicm. na plaek1, 
formuje elektrody i wypala stę JO ;v piecach k~
nałowych lub pierścieniowych. \\ 1:\TKL~:R p(Jda30 
nastP.pnj<\C~' stosunek składników mieszanmy: HO cz. 
koksu retortowego lub naftowpgo, 8 cz .. smoły, 
.+ cz. warn, 3 cz. sadzy i 0 cz. tlenku .~ l11~u . .<> 
ile sadzi<- można z nowszych pra<', zda3e sH:, ze 
za gran icą używają do tego , e~·:u _.i~szcze _i,m1):el.1 
matC'nalów. P1TAYAr, (Le gmu· nnl, t. ;)2. sh. 
:-38) pi'sz<'. że elektrody "''P.glowe prasują się z ezy· 
stego kok1Sn retortowego lub. czystego antracytu 
z <lodatkiom smol~· i w~·pala3ą. ~Iateryal Sl~ro:'·~·. 
jakiego używa British A.lumen Company L1m1.t:d 
(CLACHEH . .Jff't, mul Clirm. En,q.191 1, t. 9, str. 1:.3 1), 
sklada sif~ z koksu retortowego, antracytu, grafitu, 
węgla bitumicznego i resztek z~1ż.dy.ch elPktrod: 
Sproszkowano m~teryaly. zarabia s1~ z. 2~001~1~ 
warn smolnego l prasuJe w tcmperatm ze .Hl .c 
pod C'iśnieniem 140 !..x na l cm2

. ~o spr~gowamn 
pozostawia si~ pewien mms na pow1('trzu_. zcby 1~u
leżvci o stwardniały a potem w~'pala ~1ę w pie· 
ra;h pi<'rśf'iPniowych. 'l'aka el.oktroda Jest :~anl.:~ 
czysta, gdyż podczas wypalama ~" tempe.iatu1ze 
1 }50oc spalają się zanieczyszczoma _ orga?!czno a 
nieorganicznych niema ~am w~ale. Czystosc _ otrzy
manego gl inu, wyraża3ą~a się cyfrą .99,~% ~l, 
za·wdzit~c-za metal czystofic1 elckt~·od, zaw~ernJ.<1C.) eh 
990

11 
węgla, i czysto~ci tlenku glmu, zawieraJ<\cego 

99,9°0 A ł 2t) 3 . · 
Procesy, które dziś służą do otrzy~n):wa1~ia 

alinu, różnią się mięuzy sobą. Jako kąp1eh uzy
~a się zazwyczaj skrzyń z żelaza kutego o prze· 
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kroju równoległobocznym, wzmo~nionych kąto
wdkami, żeby nie traciły formy. Zelazo lanc nie 
wytrzymuje takich silnych zmian temperatury i 
}atwo pęka a nadto punkt topliwości żelaza lane
go nie jest o tyle wyższy, żeby <lawai rękojmię, 
że mogące nastąpić przegrzania miejscowe wy
trzymają proces. Wielkość takiej wanny zależy 
od prądu, jakim rozporządza się. WrnTELER poda
je następujące wymiary kadzi dla siły prądu 
3 200 A: dlugość 105 cm, szerokość 55 cm, wyso
kość czyli glębokość 30 cm. Według f\EmfAN~A i 
OLSENA (Zt~ch. f'. Elektrochem. 1910, str. 280) ka
dzie dla sfly prądu 8 OOO A. powinny mieć dhl
gość 150 cm, szernkość 1 OO cm i wy:>okość i:0- 50 
cm. W zakładach Alumen Company Nia!.!;ara Falls 
przedtem The Pittsburg Reduction Company, 
używają kadzi 180 cm długich, 100 cm szerokich 
i 100 cm wysokich, rozporządzając przytem 8ih~ 
prądu 10 OOO A. (podlug ARI\"DTA, patrz DAJ.DIER 

Chemische Technologie der Neuzeit t. 2, str. 
355). 

Dno wanny służy jako katoda i wyłożone 
jest płytami węglowemi; na nich zgromadza się 
wydzielony glin, który następnie sam odgrywa ro
lę katody. Takie wyłożenie p~ytami węglowemi 
jest niezbędne, gdyż glin łatwo stapia się z żela
zem, szczególniej w miejscach przegrzanych w 
chwili prądu oporowego. Boczne ściany kadzi 
ochrania zakrzepła warstwa masy i przeszkadza 
paczeniu się ich , które niewątpliwie nastąpić mo
że wobec zbyt wysoko ogrzanej zawartości. A . .:aNDT 

dowodzi, że skrzynie są wewnątrz cale wyłożone 
płytami węglowemi, które grają role katod. Płyty 
te zrnbione Seli z proszku w~~lowego, zmieszanego 
ze smolą, jako środ kiem wi~żącym, i wypalone na 
twardo. Dla lep.;zego przewo<lni<:twa dodaje się 
część starych płyt katodowych. Wyłożenie skrzyń 
jest chłodzor,e za pomocą wentylatora; są one na tyle 
chlodne, że węgiel z katod nie przechodzi do gli
nu a masa, znajdująca się tuż około wylożenia, 
nie jest w stanie stopić si~. Och.lodzenie powietrzem 
zniża temperaturę do tego stopnia, że wydzielony 
glin jc3t jeszcze plynny, j ednakże nie może sta
piać się z żelazem. Jeżeli <lana skrzynia dłuższy 
c:i:as była w użyciu, to naj częściej wylożenie dna 
jest zniszczone i stopiony metal może zetknąć się 
bezpośrednio z żelazem, z któr1::m w wysokiej tem
peraturze łatwo tworzy stopy. 

Anody, których sposób przygotowania opisa
no już powyżej , mają ksztA.lt węglowych bloków 
pryzmatycznych i zawieszone są w wannie. W 
nowszym czasie zaczęto robić anody kr6tsze i z 
większym przekrojem poprzecznym, kt6re nie tak 
szybko zużywają się, jak anody dawniejsze, dluż
sze i cieńsze. Te nowe elektrody mają około 
40 cm długości i 35X35 cm przekroju. Obecnie 
używa się też siły mniejszej, mianowicie 0 ,8 do 
1 A na 1 cm2• W tych warunkach niema mowy 

o µrzegrzewaniu się wanny, jakkolwiek jej zawar
tość jest bardzo plynua, a w porównaniu z daw
niejszemi dlugiemi elektrodami w nowych zatraca 
się daleko mniej napięcia. W zakładach Niagara 
Falls używaj0i anod z przekrojem 44 om2, zawie
szonych w czterech rzędach po 10 lub ll, tak że 
każda anoda przy użyciu siły 10 OOO A, obciążona 
jest 2.)0 A. 

Jako elektrolitu używa się najczę8ciej mie
szaniny kryolitu z 10- 20% tlenku glinu. Dodatek 
niewielkiej ilości soli kamiennej wywołuje obniże
nie punktu topliwości mieszaniny i jej ciężaru 
właściwego. Ten ostatni musi być naturalnie mniej
szy od ciężaru właściwego stopionego glinu a im 
większa jest r6żnica w ciężarach właściwych tych 
d w6ch ciał, tem mniej glinu może być porwane 
prądem masy z dna ku anodom i tem mniej spa
la się gotowego metalu. X apięcic wanny zależy 
od odległości pomiędzy anodami i katodą; wynos( 
ono 6 -8 V. 

Podczas elektrolizy zużywa się tlenek glinu, 
jeżeli zaś braknie go, to napięcie wzrasta i wtedy 
trzeba tlenku do wanny dorzucić i mieszać , dopó · 
ki wielkość napięcia nie spadnie do pierwotnej 
miary. Temperatura stopu wynosi o<l 700 do 
900°0, wydajność prądu 60-70°~ teoretycznie: I J.:ą 
glinu wymaga podłng ARNDTA 22 - 30 kilowattgo
dzin. W celu wyzyskania napięcia dynamoma
szyny lączy się kilka skrzyń ze sob11. 

Co pawien czas ·wyjmuje się ze sk.rzyi\ wy
dzielonv na dnie metal. Raz na dzień lub co dwa 
dni wyczerpuje się metal łyżką żelazną lub spusz
cza s ię go przez otwór w dnie albo jednej ze ścian 
bocznych. Taki glin surnwy poddaje się przeto
pieniu, gdyż otrzymany w różnym czasie ma roz
maity stopiei'i czystości a nadto zawiera zwykle 
małe ilości wtopionej masy, z której osadza się . 

Jakkolwiek technika przerabiania glinu do
się~la takiej prostoty, że możliwość dalszych 
ulepszeń zdawałoby się istnieć przestała, jednak 
w i-. l 900 pojawily i:;i.ę jeszcze nowe w tym kie
runku projekty. Zakla<l pod firmą, H.cduction Com
pany w Pittsbnrgu opatentowal w r. 1901 (pat. 
niemiecki 133 909, Chem. Zly. 1902, str. 969) spo
s6b oczyszczania glinu przez elektrolizę stopione
go metalu. W procesie tym glin nieczysty służy 
jako anoda, zanurzona w elektrolicie ze stopione
go fluorku glinu, w kt6rym rolę katody spełnia 
fluorek silnie eloktrododatnie~o metalu. Taki spo
s6b, nie mówiąc już o jego wykonalności tech
nicznej, może tylko wtedy cel osiągnąć, gdy prze
rabiany glin jest daleko mniej czysty, aniżeli ten , 
który otrzymuje się obecnie, gdy zatem w celu 
zaoszczędzenia koszt6w oczyszczania boksytu prze
rabia się zanieczyszczony minerał wprost w piecu 
elektrycznym na czysty glin i ten ostatni oczysz
cza zapomocą powtórnego procesu elektryczne~ 
go. Do tego celu zdąża patent, znanego elokt ro-
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technika .\.. U. HET'l'~A (pat. ujem. J 8(i 182, Chem. 
Zf.q. R ep. 1907, str. BSO), który zamierza oczysz
czać wytwór procesu HEROlII/I'A zamiast używać 
matoryalu surowego. W opisio patentu przytacza 
Bsus jako przykład el ektrolizę boksytu sposobem 
H ALLA. :\a dnie patentowanych kadzi k~ adzie on 
" ·ytw6r reakcyi. kt6ry służy jako anoda w elek
trolicie o ciqżarze gatunkowym większym, niż 
ciężar gatunkowy glinu , wskutek czego ten ostat
ni, w czasie elektroii zy, wyplywa na powierzchnię 
elektrolitu <lo znajdujn_cej siq w pobliżu katody 
gli1!owej , żelazo zaś, węgi el, krzem i tytan pozo
stają na dnie ·wanny. \\' innym przykładzie BE'l'TS 
pomija zupelnie proces HALr.A i proponuje topić 
glin~ z żelazem lub miedzią, przez co otrzymuje 
siG zredukowany stop glino>Y.)' (np. ferrosilici um, 
zawieraj~1co g lin), kt6ry następnie poddaje się 
oczyszczeniu w podany powyżej spos6b. Jako 
reszta pozostaje fcrrosilicium względnie bronz 
krzemowy. Ta łatwość, z jak<\ podług BETTSA 
można rafinować' stopy glinowe, wydaje się w 
opisie . patentowym rzocz<1 bardzo korzystną, 
gdyż JUŻ podczas pierwszE'j elektrol izy, używając 
katod z cynku, antymonu, glinowego bronzu i t. d . 
można. stosować temperaturę niżSZ<\, niż tempera
tura topliwości glinu, oraz można wybierać inne 
kąpiele, nic używając koniecznie fluorków. O spo
,;obie wykonania tego procesu B.ETTSA dotychczas 
jednak pannjo milczenie. 

Podłng ostatniej wiadomości (Chem. Ztg. 1912, 
str. 989) w zakladzit> ~ational Aluminium Cornp. 
of tho l:nitctl 8tates w Olarsburgu w Y\'irginii. Za
(' hodniej o<l styczllia r. 1912 wytapia si ę w piecu 
elektrycznym H1rnoe LTA glin i jego 8topy z inny
mi metalami (pat. amer. 958 855). 

Xa posiedzeniu Society of Chemieal Inclustry 
d. 20 stycznia r . 19 L 1 ornawiauo wytw6rczo8ć gli· 
irn i oceni.ano ją na 70 OOO t rocznie w Ameryce 
i ,PO OOO t w Europie. Europejski przemysł glino
w~-, jak twi.er<lr.ił Hi.~Roeur, zatrudniał wtedy 20 OOO 
ludzi. ~ajważniejsze firmy, wytwarzające obecnie 
glin. są w Anglii: The British Alumininm Com
pan~', zakłady w Kin loehleYon, Loch L"YCn, w X or
wegii Stang{jord, w Szwajcaryi Orsieres. The Alu
minium Corporation, zakłady w Wallsend on Ty
ne, Dollganow (Wallia północna); ,,.e Francyi: 80-
ci ćtć ElectrometaUurgique Francaise w F roges
Isere, zakłady w La Praz, Gardannes, St iliichel, 
A.rgentiere, Compagni<· des Procluits Chimiques 
d 'Alais et de Ja Camargue w Ralindres, zakłady 
w Caly pso około St l\lichel, St Felix-de-~Iaurjenne, 
St. J ean-de-iliaurienne, Salindres; ostl'ltnio wymie
niona firma w ostatnich czasach ,,,,.eszla w spółkę 
z przedsiębiorstwem Societe Generale des Natru 
res, które chce wyzyskać podług systemu SERPEKA 
(pat. niem. J8 l,99 L Chem. Zt,q. Rep. 1907, str. 135) 
reakcyę azotu powietrza z glinem wzg1ędnic z 
węglikiem glinu w wysokiej temperaturze. SERPEK 

otrzymał przez ogrzewanie mieszaniny tlenku gli
nu i węgla w piecu elektrycznym węglik glinu, 
który, podobnie jak węgliki zasad i ziem alka
licznych, wiąże azot z powietrza i tworzy azotek 
glinu. Wymieniona firma uie ma zamiaru otrzy
mywać na wielką skalę czystego węglika glinu, 
lecz chce do wytworu surowe:,.:o domfrszać nową 
ilość tlenku glinu i taką mieszaninp. poddać dzia
łaniu azotu. W ten sposób ma otrzymać się wy
twór, zawierający 20 U% azotu. który wprost 
może służyć jako środek użyźniaj ący, gdyż pod 
wplywem wilgoci i tlenu powietrza stopniowo 
rozkłada się na amoniak i tlenek glinu, amoniak 
zaś dalej pod wpływem baktcryi zamienia siQ na 
azotany. 

Zaleta tego osobliwego procesu , użytkujące
go azot z powietrza, polega na tern, że nic po
trzeba używać rzystego wydzielonego z powietrza 
azotu, jak tego wymaga proces otrzymywania cyan
amid6w; wystarcza do tego po·wictrze, jako takie, 
zawierające 7i~ N, około 213% O i małą ilość C02. 

Otrzymuje się przytem ciało krystaliczne azotek 
glinu. Ten ostatni pod wplywom przegrzanej pary 
wodnej i kwasu siarkowego może być zamieniony 
na siarrzan amonu. 

N a podstawie równania 2 Al::\ I 3 H 2 0= 
=2 TH 3+ Al20 3 przez działanie wody na l'lzotck gli
nu pod ciśnieniem można otrzymać amo11iak i 
tlenek glinu. Z t0i reakcyą stoi w zwin,zku dalsze 
bardzo ważne zastosowanie procesu SERPEKA, mia
nowicie sposób otrr.ymywanie. czystego tlenku gli
nu do wyrobu glinu metalicznego. 

SERPEK (pat. niem. 246 419, Chem. Zty . R ep . 
1912, str. 291) przekonał się, że jeżeli np. wyża
rzony l1oksyt, zawierający 83, 7°6 Al 20 3 i 16, I 00 
SiO„, zmieszać z węglom w stosunku 5:2 i ogrze
wa{ laką mieszaninę w prądzie azotu do l 800° C, 
to kwas krzemowy calkowicie ulatnia siQ i r6wno
czefoie tworzy się azotek glinu. W wykonanych 
doświadczeniach otrzymywano po godzinnenL ogrze
waniu wytwór mający skład~-\lN-97 .5%, Al20 3= 1 ,9~, 
Si O, = 0, 7%. Proces ten może by6 przyspieszony 
przez znaczne pod wyższenic tern pera tury, tom 
więcej że azotek glinu wcale nie ulatni~ siq. ~a
torniast oprócz kwasu krzemowego paru]ą podczas 
ogrzewania metale zasadowe i ziem alkalicznych. 
Żelazo pozostaje zawsze w azotku glinu. Mi:i10 
jednak zawartości żelaza można w azotku glinu 
otrzymać czysty tlonek glinu; trzeba tylko żelazo 
wydalić przez ogrzewanie wytworu surowego ze 
słabymi kwasami lub też z chlorem. Czynność ta 
jest tern pewniejsza, że ani kwasy ani chlor i:iie 
llziałają na azotek glinu. Wreszcie możn8: r6wmcż 
_surowy azotek glinu gotować z zasadami, >vsku
tek czego amoniak ulatnia się a tlenek glinowy 
tworzy aluminat, żelazo zaś pozostaje w reszcie 
nierozpuszczalne) . 

Henryk Wdowiszewski . 
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Wytwórczość węgla w ~iemczech w roku 1913-ym. 

Jakkolwiek w rozmaitych dziedzinach życia Rzeszy Niemieckiej. 
gospodarczego w Niemczech zachouzily w roku W cią_gu ubiegłego roku 1913 wytwórczośe 
1913-ym przejawy o wyraźnym charakterze prze- ~~g;la w_ Niemczech zdołała umocnić swoje polo
sileniowym, a wyLw6rczość przemysłowa znajdo- zonie zaJmowane dotychczas ·wśród wszcchświato
wala 8ię w przeciągu całego tego roku pod zna- wych w)'.twórców w~gla kamiennego i brunatnego. 
kiem warunków niekorzystnych, jednakowoż prze- y.,r przeciągu ostatnich bowiem czterdziestu dwóch 
silenie nie dotknęło wcale wytwórczo~ci węgla, ani lat, od roku 1870 do roku 1912 włącznie stosunek 
też, w tym dzi~le w):twó~czości nie dało się zauwa- wytw6rczoś~i węgla :V Xiemczech do ~rydobycia 
życ pogorszema w1dokow gospodarczych. Rok węgla (kamiennego l brunatnego) na kuli ziem
ubiegły 1913 daje się dla wytw6rczości węgla w skiej. wyrażony odsetkowo, przedstawiał się w 
Niemczech ocenić, jako korzystny, będący dalszym 1 sposób następujący: 
ciągiem silnego rozwoju tej gałęzi przemysłu w I 

Państwo 1870 1880 1890 HlOO 190.) ]!)10 1911 1912 

Anglia. 52,68 45,11 35.97 29,79 25,50 23,08 2r,25 

Stany Zjednoczone Arne-

ryki Północnej r4,07 r9,59 27,90 31,86 37,86 38,03 38,94 

Niemcy 15,g6 17,86 17,41 19,50 18,47 19,10 

4,12 

3,29 

2,05 

i9,8r 20,_=.;5 

Austro-Węgry. 3,92 4,47 5,36 5,09 4,51 4,r5 4,15 

Francy a 6,26 5,85 5,08 4,3.5 3,82 3,31 3,32 

Belgia . 6,43 5,10 3,97 3,o6 2,31 I,95 1,85 

177 095 ooo 
191 511 ooo 

82 340 ooo 
87 475000 

259435000 
278 986 ooo 

Jak widać, z pośród pięciu głównych wy- 1912 
twórców węgla w Europie udział w wytwórczości 1913 
ogólnej stale i znacznie wzrasta] Lylko dla Niemiec, 

W roku 1913 wytw6rczość: całkowita węgla 
(kamiennego i brunatnego) wzrosła z 259 435 OOO t 
w roku 1912 do 278 986 OOO t; przyrost bezwzględ
ny wynosi 19 551 OOO t, co w odsetkach wydoby
cia w roku 1912 daje -ł 7,5%· Wydobycie węgla 
kamiennego wzroslo w tym czasie ze 177 005 OOO t 
w roku 1012 do JOl 511 OOO t, przyrost bezwzględ
ny wynosi 14 416 OOO t czyli 8,1%; wytwórczość 
węgla brunatnego wzrosła z 82 340 OOO t w roku 
1912 do 87 475 OOO t w roku ubicglym, przyrost 
bezwzględny wynosi 5 135 ooo t czyli 6,2%. w~-
dobycie węgla kan1ie11nego w Niemczech zwiększy
ło się w roku ubiegłym silniej, aniżeli wytwórczość 
węgla brunatnego. 

które obecnie prawie dorównywują Anglii. Wy
dobycie węgla w Anglii różni się jednak od wy
dobycia w )Iiemczech jakościowo, całkowita bo
wiem wytwórczość węgla w Anglii przypada na 
węgiel kamienny, podczas gdy w Niemczech oko
ło 30% wydobycia przypada na węgle brunatne; 
pod względem jednak ilościowym wytw6rczość nie
m~e?k_a doró"'.nywa naogól wytwórczości angiel
skie~ i wynosi _obecnie przeszło piątą część wydo
bycia opału nuneralnego na kuli ziemskiej. 

Zaznaczono było powyżej, że wytwórczość 
węgla w ~iemczech w przeciągu ubiegłego roku 
1913 wzrosła poważnie w dalszym ciągu i to za
równo_ węgla: k~miennego, jak i brunatnego. W ce
~u. uw1doczmema tego rozwoju przytacza się poni
zeJ dane. statystyczne, dotyczące wytwórczości wę
gla V: ~1emczech w przeciągu ostatnich pięciu lat, 
oddz1elme dla węgla kamiennego i oddzielnie dla 
węgla brunatnego (w tonnach). 

Z pośród poszczególnych krajów związko
wych niemieckich głównym wytwórcą węgla, za
równo kamiennego, jak i brunatnego było Kró-
lestwo Pruskie. _ 

Rok 

1909 
1910 
1911 

węgiel kamienny węgiel brunatny 

148 788 ooo 68 658 ooo 
152 828 ooo 69 547 ooo 
160 747 ooo 73 77 4. ooo 

Szczegółowy podział wydobycia całkowitego 
Drazem węgla kamiennego i brunatnego według oddziel-

nych krajów związkowych przedstawiony jest dla 
217 44:6 OOO J ostatnich pięciu lat w przytoczonych poniżej ta-
222 375 OOO blicach (w tonnach). 
23:1: n21 ooo i 
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W ęg i e l kami e nny 

Kraje 
'ł.zeszy Niemieckiej I 1909 1910 J!)J J 1912 1913 

Prusy. . j 13990ÓOOO I 43 77"L O!..'Q 151 324 ooo 167 350000 t8r 413000 

Saksonia 5442 ooo 5370000 5418000 5 479 ooo .'i 471 ooo 

Alzacya i Lotaryngia . 2 467 ooo 2686 ooo 3033 ooo :-ł558000 3817000 

Ba:varya .. . 759000 774 ooo 763000 791 ooo 811 ooo 

Pozosta łe kraje 213000 :.!W OOO I 20ÓOOO 

Razem . 148788 000 I 152828000 I 16o747 ooo I 177095000 19c 511 ooo 

Wę gie l brunatny 

Kraje I H>O!l l\HO / J!ll 1 I 1!!12 I 1913 
__ R_zc_s_z_y_N_ie_m_i_ec_k_ie_j_ ----------!- ---------'----
Prusy . • 56 030 ooo 56 6+t ooo 6o 532 ooo 67 735 ooo 70 256000 

4Ql0000 

6316 ooo 
2183 ooo 
r -174 ooo 

Saksoni:i Alte::burska . 

Saksonia 

Brunświk 

Anhalt 

Hesya 

Bawary a 
Pozostałe kra je 

Rnem. 

4 o8oooo 

3168000 

2099 coo 

J 294 oco 

499000 

1 48oooo 

3972 ooo 

3624 ooo 

2 058 cco 

i 266ooó 

482000 

1495 ooo 

3657 ooo 
4 32: coo 

I 881000 

r 32r oco 

4~9000 

I 5J8000 

4 162coo 

5332 ooo 
1726000 

l ~92000 

444 ooo 

l 700 coo 
429 ooo 

i 89;:;000 
9 ooo 6 ooo ]I OCo 8 oco Il ooo ----- ------------

68 658 ooo I 69 5,17 ooo I 73 774 oco 82 340 ooo I 87 -175 ooo 

479 

Wyrażony odsctkowo urlzial poszriogólnych 
krajów związkowych w og-ólnej wytwórrzości wę
gla kamiomH'go (dla roku l 913) wyraża] się w spo
sób następujący: 

dykatu węglowego Westfalsko-)fadreńskiego d-ra 
Emesta Ji.ingsta·:·), dotyczące wytwórczości koksu 
i brykietów z węgla kam.ionnego i brunatnego {w 
ton nach). 

Prusy 94, 7:3°0, Saksonia 2 ,86°0, Alzacya i Lota
ryngia 1,996

0 , Bawarya 0 ,426
0• Taki sam udział w 

wydobyciu węgla brunatnego wynosił dla Prus 
8Cf, G5°~, 8ak8onii Altenburskiej 7 ,25~, Saksonii ;) ,<i-l00 , 

Brunświku 2,;;0°0 • Bawaryi 2, 18~, Anhaltu l ,ll9°0 , 

Hesyi O,-l9%, dla vozoslałyeh krajów z·wiązkowych 
łącznio 0,0 I 00 . W roku ubiegłym Prusy zdołały 
utrzymać swe przeważające stauowisko wśród kra
jów zwh\zkowych niomiecis::ich, zajmowane dotąd 
pod względem wydoby0.i.a węgla kamiennego i 
brunatnego. Olbrzy mi udział Prus w ogólnej wy-

1 

twórczoiki węgla kamiennego w Niemczech daje 
się określić współczynnikiem 0,9 ; w wytwórczości 
zaś węgla brnnatn0go 0,8 , przyc:wm należy zauwa
żyć, że udział ten w wytwórczości węgla kamien
nego i:itale wzrasta, w wydobyciu zaś węgla bru
natnego nieeo z roku na rok słabnie. 

Ażeby obraz cyfrowy wytwórczości węgla w 
Kiemcze<'h w nhirglym roku 1913 przedstawić 
możliwie wyczerpująco, przytaczają się poniżej da
ne, opracowane według zestawień sekretarza syn- . 

Koks. 

Rzesza 
Rok Niemiecka Prusy Saksonia 

wogó·e 

1901 9 163 ooo 9100000 63000 

1905 16 491 ooo 16424 ooo 68000 

1906 20266 ooo 20 r99 ooo fY] ooo 

1907 21938000 21872000 66 ooo 

; 908 2117: ooo 2T IlOOOO 65000 

1909 2J 408000 21 344 ooo 63coo 

1910 23600000 2 :-l 537 ooo 63000 

IgII 25 405000 25253000 62000 

1912 29141 coo 28g84000 62000 

1913 32168000 32on ooo 65000 

•> 1>r. JUngs t Erns t. Kobl c.>n-Gewinnung.-Vcrbrauch und-Au3-
8~11h11ndcl n~utschlands .• Glilckauf, 13 i li r. b. 
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Rok 

igor 

1905 
1go6 

1907 
1908 

1909 
1910 

I9II 

PRZEGLĄD GÓRNICZO · HUTNICZY 

B r y k i e t y w ę g l o w e. 

I Rzesza Niemiecka I Prusy I Saksonia 

I-z-wę~ z węg\-;;- I ~- węgla ~- ; węgla z węgla z węgla -
kamiennego brunatnego I kamiennego brunatnego I kamiennego I brunatnego 

9 251 ooo 8 131 ooo 209 ooo 

13 07) 000 II 56g OOO 363 OOO 

I.j 501 ooo 12928000 388000 
3524000 12890000 3478000 u 053 ooo 46000 404000 

3995000 14227000 I 3942000 I2o63oco 53000 508000 

3976000 r4834 ooo 3921 ooo 12446000 55000 002000 

4 441 ooo L5 126000 I 4 386000 12633000 55000 786000 

4991000 r6 837 :::00 4936000 14 197000 55000 953000 
1912 5 334 OOO 19 058 OOO 5 273 OOO J6 053 OOO 61 OOO I 123 OOO 

1913 5 824 OOO 21 418 OOO 5 759 OOO I 17 695 OOO 65 OOO 1 494 OOO 

1914 

Wytw6rczość koksu i brykietów w Nienwzech wzrastające silnie w Niemczech od długiego sze~ 
w okresie czasu od roku 190L do roku 19li3 wlacz- regu lat, również i w ubiegłym roku 1913 wyka
nie olbrzymio wzrosła, mianowicie prawic trzy i zafo znaczny wzrost. Spożycie węgla rozwijało 
pół raza. się w ~iemczech w sposób następujc~cy (w ton-

W roku ubiegłym l 913 wytwórczość koksu nach): 
w Niemczech wzrosła o ;3 027 OOO t w porównaniu 
z rokiem 1912-ym co daje w odsetkach 10,·ll I 
tutaj Królestwo Pruskie było głównym W)·tw6rcą; 
udział Prus w całkowitej "'ytwórczości koksu w 
Niemczech jest stały i wyraża się 990/o; l °Io cał
kowitej wytwórczości przypadał i przypada obec
nie na inne kraje związkowe, z pośród któryd1 tyl
ko Saksonia wytwarza nieco większe ilości koksu. 

Rok 

1902 

1903 

1905 
lgo6 

1907 
Igo8 

1909 

1

-
węgla 

_ kamiennego 

98923000 

97107 ooo 
95063000 

1028o7 ooo 
ro6822 ooo 

122555000 

132048 ooo 
133407 ooo 
133137 ooo 
134 OO'j OOO 

137462000 

Spożycie 

węgla 
brunatnego 

48 r:<6ooo 

52274 ooo 

50576000 

53220000 

55753 ooo 
59936000 

70656 ooo 

75377000 
758goooo 

Razem 

156027 ooo 

162 575000 
16g36oooo 

186 762. ooo 

209 02'] ooo 
210017 ooo 

217 297 ooo 

Również wytwórczość brykietów węglowych 
cechuje bardzo silny wzrost; od roku 1901 do ro
ku 191!3 wytwórczość brykietów węglowych wzro
sła prawie trzykrotnie. W roku ubiegłym wytwór
czość brykietów (z węgla kamiennego i brunatnego 
razem) wzrosła w porównaniu z rokiem l 912-ym 
o 2,8 miliona tonn, czyli o 11,4%. H.ozpatrując od
dzielnie wytw6rczość brykietów z w~gla kamienne
go i oddzielnie brykietów z węgla brunatnego, 
można zauważyć, że wytwórczość brykietów, wy-
rabianych z węgla brunatnego prawie czterokrot- r912 i47 688 ooo 88 392 ooo 236 o8o ooo 
nie przewyższa pod względem wielkości bozwzględ- 1913 157924000 92707000 25o631 ooo 
nych wytwórczość brykietów, wyrabianych z wę- Jak widać, spożycie opału mineralnego w 
gla kamiennego. W przeciągu ubiegłego roku J g rn "Niemczech, olbrzymie pod względem wielkości 
wytwórczość brykietów z węgla kamiennego pod- bezwzględnych, w przeciągu ostatnich czternastu 
ni0sla się w porównaniu z rokiem 1912-ym o lat wzrastało bardzo silnie; wzro~t spożycia za ca-
490 OOO t czyli o 9, 1 %; przyrost wytwórczości bry- ły ten okres czasu wynosił w cyfrach bezwzględ
kietów, wyrabianych z węgla brunatnego wynosił nyoh 103 582 OOO t, z czego na węgiel kamienny przy· 
2 360 OOO t czyli 12,3%. pada 59OO1 OOO t, a na węgiel brunatny 4± 581 UOO t. 

Nadmienić należy, 7.e głównym ośrodkiem I Przyrost bezwzględny spożycia węgla kamiennego 
przemysłu koksowego w Jiemczech jest zagłębie jest za okres ostatnich czternastu lat, znacznie 
Westfalsko-Nadreńskie; wytwórczość brykietów ze- silniejszy, aniżeli wzrost spożycia węgla brunatne
środkowana jest dla brykietów, ·wyrabianych z węgla I go. "Natomiast w stosunku do wysokości spożycia 
brunatnego, w Saksonii i prowincyi Saskiej Prus, ! w roku 1900 większy przyrost wykazuje spożycie 
a dla brykietów, wyrabianych z węgla kamienne- i węgla brunatnego mianowieie 92,f\%; przyrost taki 
go, w Westfalii i ~adrenii. węgla kamiennego jest słabszy i wynosi tylko 

Spożycie węgla kamiennego i brunatnego, 50,4%; odsetek tego rodzaju dla całkowitego spo-
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życia daje za omawiany okres 70,-1:%. Przechodząc 
zaś do rozwoju spożycia węgla kam iennego i bru
natnego w przeciągu ubiegłego roku 1913 widzi
my, że spożycie węgla kamiemW,'.;O wzrosło w 
omawianym roku w porównaniu z rokiem 1912-ym 
o 10 236 OOO t czyli o 6,9%, a spożycie węgla bru
natnego wzrosło o 4 315 OOO t, czyli o ł,8%- Cał
kowite spożycie obu gatunków opałowych wzro
sło w i.Oku 1918 w porównaniu z rokiem 1912-ym 
o 14 551 OOO t, czyli o ó,90/o. Z powyższego 
wyn~ka, że udział węgla kamiennego w cał
kow1tem spożyciu opału mineralnego w -iem
czech słabnie, zwiększa się natomiast takiż udział 
węgla brunatnego. D-r Jlingst w swej pracy o 
wytwórczości, spożyciu i handlu węglem w Kiem
czech oblicza spożycie każdego z tych dwóch ga
tunk?w opału w odsetkach calkowitego spożycia 
węgla kamiennego w calej H.zeszy ~iomieckiej i w 
ten sposób otrzymuje przytoczoną poniżej tabelę 
procentowego udziału spożycia każdego z tych 
dwóch gatunków opalu, ·w spożyciu całkowitem 
węgla w Niemczech. 

\\'ęgiel \\'ęgie: 
Rok kamienny brunatny 
1900 67 ,27% i.3:2 ,7i3% 
1901 115,01„ 34,99„ 
1902 6ó,'27" 34,73„ 
1903 G5,89 ,, 13-1, I l,, 
wo:i. 65,71„ 3-±,29„ 
1905 64,61„ 35,39„ 
190G u5,62„ 3-1-,38" 
1907 65, 14„ 34,86„ 
1908 63,90„ 36,10„ 
1909 ()3,69 „ 36,31„ 
J 910 63,81„ 36,19„ 
1911 63,26„ 36,74„ 
1912 62,56„ 37,44„ 
1913 63,01" 36,99„ 

Jak widać, wyrażony odsetkowo udział wę
gla kamiennego w spożyciu całkovvitem wykazuje 
w ptzeciągu omawianych lat wyraźną dążność 
zniżkową; przeciwnie, udział takiż węgla brunatne
go wykazuje dążność zwyżkową. W roku 1913 
nastąpiło jednak bardzo drobne podniesienie się 
udziału spożycia węgla kamiennego, pogorszenie 
natomiast takiegoż udziału węgla brnnatnego. 

'vV związku z olbrzyrniem spożyciem węgla 
w Niemczech i bardzo silnym wzrostem z roku na 
rok ~ogoż ~pożycia wz~·oslo znacznie spożycie na 
l mieszkanca opalu mmeralncg o w )łiemczech, 
które wynosiło (w tonnach): 

Spożycie na 1 mieszkańca Rze szy 
Niemieckiej. 

Rok węgla kamiennego węgla b1u11atncgo 
1900 J ,77 0,86 
1901 J ,71 0,92 

wogóle 
:d,U3 
2,63 

1902 1,6:1: 0,88 2,52 
1903 1,75 0,9 I 2,66 
1904 ] ,79 0,9! 2,73 
1906 l,81 0,99 2,80 
1906 2,00 1,05 3,05 
1907 2, 13 1,14 3,27 
19os 2,12 i ,~o 3,32 
1909 2,09 1, 19 3,28 
1910 2,08 1,18 3,26 
1911 2,10 1,22 3,32 
1912 ~,23 1,33 3,56 
1913 2,36 1,38 3,73 

W przeciągu czternastu lat t1poż fCio przecięt
ne roczne węgla w Niemczech (kamiennego i bru
natnego razem), przypadające na I mieszkańca 
Rzeszy Niemieckiej, wzrosło o 1 , 10 t, czyli o 
-±6 ,~?o· Przechodząc do eozpatrzenia tego ro
dzaJu norm przeciętnych oddzielnie dla węgla 
kamiennego i oddzielnie dla węgla brunatne
go, ?trzymamy przyrost bezwzgJędny spożycia 
przec1~tnego rocznego wę~..Ia kamiennego za caJy 
omawiany okres czternastoletni w wysokości o 58 t 
czyli + 32,8%, a węgla brunatneo·o w wysokości 
0,52 t, czyli 60,-ll W roku 1913° w porównaniu z 
rokiem poprzednim 19 L2-ym przeciętne roczne 
spożycie węgla kamienn<'gO wzrosło o 0, 12 t, czy
h o 5,-±%, a wę~la hrunatne~o o O,Oo t czyli o 
a, i%. Spożycie przeciętne węgla W0 '..(6le wzi·oslo 
o 0,1.i t, czyli o 4,6%. Wzrost spożycia przeciętne
go węgla w Niemczech należy uważać za bardzo 
szybki . i si.lny; dzię~i też silnemu i szybkiemu pocl
noszomu się spożycia rocznOjśO, przypadające:_:o na 
1 mioszk~ńca Rzeszy ?\iemieckiej, wyprzedziły te
go rodzaju normy n iemieckie Bel irię i zbliżone są 
już do norm angielskich. 

0 

W dziedzinie handlu węglom rok ubiegły 
191 a był d la wytw6rc6w niemieckich tak samo 
ożywiony, jak i szero,;· lat ubiegłych. Stale wzra
stający wywóz wę~la kamiennego i brunatne.!!o 
za granicę, zwiększają<'y się słabo przywóz w~O'la 
kamiennego i zmnie.iszający się przywóz wę~Ja 
brunatnego, rozwijal się w spos<Jb następujący (w 
ton nach): 

\\' ywóz 

węgla kamien-1 Rok węgla bru-
nego, koksu il natnego i 

brykietó\v brykietów 

r900 rlL188000 416 ooo 

1901 J8 2g6000 371 ooo 
1902 19348000 482000 

1903 2I 20IOCO 613000 
1 904 22 CY]I OOO I 628000 

Przywóz 
-
węgl:i kamien-
nego, koksu i 

brykietów 

8121 ooo 

6864 ooo 
6938000 

7 370000 
8077 ooo 

IO 426000 

10072000 

I 

I 

węgla bru-
natnego i 
brykietów. 

8044000 

8165000 

7932000 
8014000 

77-16000 
8o62000 

8 529o:io 
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____ w_y_w_ó_z ____ 

1 

Przywóz 

Rok węgla kamien-1 węgla bru- 'węgla kamien-1 węgla bru
nego, koksu i natnego i nego, koksu i natnego i 

brykietów brykietów brykietów I brykietów. 

l-1 ;96 ooo 9 o6c co:> 

12500000 8 720oco 
1~07 1 2) 733000 951 oou 

1908 z6 761 ooo 958000 

1909 28824 ooo r 084 ooo 1317:'! ooo 8316000 

1910 30 9-J3COO I 106 OOO J2122000 7 569 ()OO 

igr 1 35 o54000 1 1990)0 II 7690<X' 7 26c ooo 

n 185000 7 4890:;0 190 40592000 I 43fiooo 

r9 c3 44 9 r ..! ooo I 955 ooo I IT 324 ooo 7 i86 ooo 

Jak widać, o ile bilans niemieckiego handlu 
węglem kamiennym jest mocno czynny, gdyż wy
wóz za granicę znacznie przewyższa przywóz z za
granicy, o tyle bilans handlu wę,!!lem brunatnym 
jest mocno bierny. Zaznaczyć jednak należy, że 
bierność bilansu handlu węglem brunatnym słab
nie, t . j . wyw6z za granicę rośnie szybciej , aniżeli 
przywóz z zagranicy. Ażeby uwydatnić znaczenie 
wywozu za ~ranicę i przywozu z zaµra nicy towa
rów opałowych twardych (węp la, bryk!etów i ko
ksu) przytacza się poniżej zestawienie stoimnku, 
zachodzącego w poszczególnych latach omawiane· 
go okresu czternastoletniego, pomiędzy wysokością 
przywozu, WZ!.! l ędnie wywozu a wytwórczością. obu 
gatunków opału w Niemczech. 

\\. ęgiel kamienny Węgiel brunatny 
Hok ---

I 
--

wywóz przywóz wywóz pr..:ywóz 
I 

1900 I 16,92 I 8,21 1,03 I 16,71 

i90r i6,86 I 7,07 0,82 I 15,62 

1902 18,00 7,30 l,12 15,68 

1903 18,18 I 7,17 r,34 15,06 

1904 18,2') '),56 r,29 I l~,89 

1905 18,38 9,53 r,22 13>'15 
1906 17,97 8,22 l, ;_u 13,28 

1907 17,97 r1,c5 J ,52 12,82 

1908 18,r2 9,37 r „12 rr,57 

19<'9 19,37 9,89 T ,.:;8 10,g6 

1910 20,24 9,05 J ,59 9,96 

J9II 2T ,81 8,56 T ,63 9,09 
1912 22,92 7,57 I r,74 8,4') 

1913 23,45 7,17 2,23 7,75 

Jak widać, w roku 1900 na każde !OO t wy-
d obytego węgla kamiennego wywieziono za grani-
c ę Rzeszy Niemieckiej 16,92 t a przywieziono 
8 ,2 1. t. Przewyżka wywozu nad przywozem wy-
n os1la w stosunku do l OO t wydobycia 8,7 l t. W 
r oku ubie~lym 1913 na każde 100 t wydobyteao 
w ęgla kamiennego wywieziono za granicę 23,45b t 

a przywieziono 7 ,17 t; przewyżka wywozu nad przy 
wozem wynos1la 16,28 t. Cyfry te uwydatniają. wy
soki stan ~zynny bil~nsu niemieckiego handlu wę
glem kamiennym. \\ cyfrach bezwzględnych zwięk
szenie się cyfr bilansowych i stanu czynneo-o 
tegoż bilansu u wydatnionc zostały w przytocz~
ne) powyżej tabeli wywozu i przywozu węgla ka
mrnnne!..! O i brunatnego. "Mianowicie w roku 1900 
wywieziono z N'iernier za granicę 18 488 OOO t, przy
wieziono za.ś z zagranicy do Niemiec 8 121 ooo t; prze
wyż~a "\K·ywozu nad przywozem wynosiła 10 367 OOO t, 
czyli w odsetkach wywozu + 56%. W roku ubieg
ly.m . 1913 wywieziono z ~io 111iec 4-1: O 12 OOO t przy
wiez1ono zaś 11 024 OOO t; wywóz tedy wykazuje t utaj 
przewyżkę H.:~ 588 OOO t, czyli w odsetkach wywozu +. 70% prawie. Stan czynny b il ansu handlu nie
mwck1ego wę!.!· lem kamiennym bardzo silnie wzrósł 
w przec.ią.Qu omawianego rzasu, ro znajduje sw6j, 
wy!·az me tylk? we wzroście bezwzględnej i odsetko
~OJ przewyżki wywozu nad przywozem, alo rów
mc:i. w zwiększeniu się silniejszem samego wywozu w 
porównaniu z przywozem. Gdy bowiem w rokn 1900 
wyw~eziono z Niemiec zaµranicę 18 488 OOO t węgla 
kaunennego, w nbiegłym toku l913 wywieziono 
H ~ L :2 OOO ~ ; w przec·i ą!!, u czternastu lat wywóz 
zwiększył się o ?.O .+2-1: OOO t, co w odsetkach przy
wozu 'N roku 1900 daje powit;kszcnio prawio o 
l .f.'J°lo. Przywieziono zaś z za.~ranicy do Niemiec 
w roku 1900-ym 8 121 OOO t węgla kamiennego a w 
roku Hl l 3-ym l I ::l24 ooo t; w przeciągu czternastu 
lat przywóz z zagranicy do ~iemiec wzrósł o 
3 3013 Ooo t, czyli w odsetkach przywozu w roku 
1900 podniós] się o +o ,G0

0• 

Przeriwne wprost dążności ujawnia bilans 
niemieckiego handlu wi;glcn1 brunatnym. Przede· 
wszystkiem bilans ten jest wyraźnie bierny; wy· 
sokoś(- bowiem przywozu z zagranicy znacznie 
przenosi wysokość wywozu za granicę. W roku 
1900 wywieziono z ~iemiec za granicę 416000 t 
węgla bnmatneg·o, przywieziono zaś 8 04-1 OOO t; 
przewyżka przywozu nad wywozem wynosi w 
wielkości bezwz.:..:lę<lnej 7 G28 OOO t rzyli w odset
kach wywozu I 8~li3%. W ubieglym roku 1913 wy
·wicziono z ~iemicc 1D5i">000 t >vę <• ]a brunatne u o "" ~ ' 
przywieziono 'i J 86 000 t ; pr7r>Wyżka przywozu nad 
wywozem wynosi o 236 OlO t, rzyli w odsctkarh 
wywozu 2G7%. Z obliczeń powy~szych wynika , że 
'''ywóz węgl a brunatnego z Xiemiec za granicę 
rośnie znacznie szybciej. aniżeli przywóz, który 
właściwie wykazuje dążność zniżkowa,; ostatecznie 
bierność hilansu niemiockje.!:!·o handlu wealem bru-

~ "' natnym. słabnie; bilans ten rozwija się z biegiem 
lat w k10nmku dodatnim. Wyraźniej wynika to 
z rozwojowych dc-\żności wywozu i z zanikowych 
przywozu; mianowicie: w roku WOO wywieziono z 
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:Niemiec zagranicę 416 OOO t węgla brunatnego, a z zagranicy do Niemiec wzrósl o 189 OOO t, czyli 
w roku 1913-ym 1955 OOO t; przyrost za cały okres zaledwie 0 1,2%. W dziale handlu węglem brunat
czternastoletni wynosi 1 539 OOO t, co w odsetkach nym wywóz wzrósł o 519 000 t, czyli prawie o 30%, 
wywozu w roku I 900 daje powiększe11ie o 370%. a przywóz mmiejszył się o 303 OOO t, czyli o 4%. 
Odwrotnie rzecz ma się z przywozem węda bru- W zakoiiczeniu przytacza się wykaz staty
natnego do Niemiec; w roku l 900 przywieziono z styczny, oddzielnie dla węgla kamiennego i od
zagranicy tego gatunku opału 8 044 OOO t a w ro- dzielnic dla wę<Yla brunatnego, obejmujący: liczbę 
ku 1913-~m 7 186 OOO 't; przywóz zmniejszył .się czynnych kopahl, liczbę zatrudnionych górników, 
w przeciągu czternastu lat o 858000 t, czyli o I wydobycie węgla w la.tach 1912 i 1913 z wykaza-
10,6%. . . . niem bezwzględne.~o i odsetkowego wzrostu (+ ) 

Przechodz.ąc do rozp~trzema handlu mornie~- bądź też zmniejszenia (- ) tegoż wydobycia, wo
kiego obu tymi gatun~anu węgla na po~sta"".1e I dług oddzielnych obwodów nadurzędów górniczych 
przytoczonych powyżeJ danych, można stwierdzić, w Prusach, którego to kraju udział w wytwórczo
że w dziale handlu wę~lem kamiennym wywóz ści węgla kamiennego w Niemczech daje się 
za granicę wzrósł w roku 1913 w. porówn.aniu z ro- określić na 0,9 a węgla brunatnego na 0,8. 
kiem 1912-ym o 4 :320 OOO t, czyli o 10,6i; przywóz 

W ę g i e 1 k a m i e n n y. 

J.iczba rzy n11yi;l1 Liczba górnikóll' 
\\'ydobyc1c węgla ~:u~ennego 

Nazwa obwodu kopalń 

I 'w rohu 1913 w porów-
nndurzędu - ------ r. 1912 r. 1913 nan: u z r. 1912 
górniczego r . 1!ll2 I r. 1913 r. 1!112 r . 19J 3 -

I t o n Jl I % 
Wrocław . 74 I 77 r519Q6 156 191 46584468 j 48 g66 803 + 2 382 335 + 5,n 
Halle. . l r 34 40 9196 8466 - 730 - 7,94 

Clausthal . 4 I 4 3413 I 348o 707 880 725353 + 17 473 + 2,47 

Dortmund .. 165 166 363879 397 339 100264830 no8JI 590 +10546760 +10,52 

Bonn. . . 34 33 77728 82038 17736410 x9 401 s9a + l 665 588 I+ 9,39 .. 

Prus y 278 281 596g6o 639094 i65302784 179 914 210 +14 61 I 426 I+ 8,84 

W ę g i e 1 b r u n a t n y. 

J, ii:zba czynnyd1 I .iczba górników 
---~ydobyc ie węgla brunatnego 

Nazwa obwodu kopal il 

I W r. l!l13 w porów-nad urzędu ·- r. 1912 r. 1~ 1 3 I naniu ;t, r. 1912 górniczego r. l!Jli r. 1913 r 1912 I r. !IJl3 - - - -· 
t o n Il % 

Wrocław . 24 24 2;ł85 23/lg 2170 743 2286344 + rr56o1 + :;,33 

Halle. 243 237 43268 44 386 44891322 46 866 490 + I 975 168 + 4,40 

Clausthal . 23 22 I 648 I 668 1132 496 I 100 144 - 26352 - 2,33 
Bonn. . __ 5l,_1~~~585 I Il 423 l76og398 / 20 338 734 + 2 729 336 1+ l5,50 

Prus 343 333 57 886 • 59866 658o39s9 I 70 597 712 I+ 4 793 753 + 7,28 y 

W obwodzie nadurzędu g6rniczogo Wrocław- i Dortmundzkiego Westfalsko-Nadreńskie i Bonn-
skiego leży zagłębie Górnośląskie i Dolnośląskie, skiego Saarskie. Józef Frey'lich. 
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Główne sposoby wywiadów i poszukiwań górniczych. 
Ci:\lj' dalszy p. ;-_; t<, str. M2. 

5. Ro z ci ą g] o 8 ć o g ó l n a i ką t ś red n i 
u p a d u p o kl a d u:;:.) 

Pojęcie ogólnej rozciągłości i średniego kąta 
upadu spotyka się <.lość często w sprawozdaniach 
z dużych robót posznkiwawczych a jrszczc <·zęśeic•j 
w opisaeh geologicznych . Pojęcie to wprowadza 
się zwykle, jako śrc<lnia arytmetycma k<1tów upa· 
du i ar._ymnlów rozci~\glości z pojedynczych. obscr-
wacyi, któr,,·rh jest za mało dla więcej dok~adnc-

przypuszczalnej pł aszczyzny i rzeczywistemi rzęd
nem1 rozpatrywanych µunktów. Odcięte x i 11 sa 
dane zupelnie dokładnie. · · 

Róinice, o którvch mowa, określają rów-
ności: · 

u1=Z1 -z1=aJ·1+ bu1+c· z1 

j2=Z~- Z2=a.t·2+u1f2+C .?2 

~tl =Zt <'t =<1.1't +but +c· ·Zt 

Suma algebraiczna ich: 

go określenia położenia pokladu. Oprócz wypadku 
wskazanego mo~ą mieć miejsce i inne: np. znamy 
dokładnie położenie szeregu punktów, należąc·vch 
do stropu lub sp~\gu poklaclu: z danych tych \1a- ' 
leży W)'C'i:\gnąu wnioski a jest ich za malo dla [.l]=[Z-<]=a(xh h[yJ+[c-z] 
wykreślania hor)·zontali. Taki wypadek może mieć 
miejsce przy ·wywiadach zapomoeą otworów Zadanie nasze sprowadza sit~ do ''"yboru ta
wiert11iezyc·l1, oddalonych o tyle jeden od drugie- kiego położenia i-:rnkunej pluszez)·;my, żeby różni
go, że przy grupowaniu ich po trzy i określauiu re ~.były jak najmniejsze. \\'C'cllug sposobu naj
w ot rzymanych w ten sposób dzialkach. mających mmeJszych kwadratów wanrnek powyższy będzie 
k"ztalt tn>jk:\t<lw, rozci<\~lości i upadu otrzynrnje mia! miejsce wówczas, gdy suma, kwadratów hlę
sitl wyniki nadet różnorodne, niekiedy nawet tl<lw będzie Jak najmniejsza, t. j. 
s1ffzecz1w, kt<>r.'·ch i1ie m. ożna powi<1 zać bez dowol- , [ \ 2 'I' .I ·\ .l JX = ~~ ) J1. 
n.vch założ<'ll i przypuszczeń. 

Hozpatrzmy ten wypadek. Xiech h<:dzio szc-
1 

• apiszrny tę sumę kwaclrnt6w w postaci roz-
rcg punktów, sp<lłrzędnc których są: wi niętcj : 

X1!f1Z1 X2!hZ2 J'3!f3Z 3 . .L'n !/n Zn [ .l2 l=a2[.1'2]+ 2ab[.i·y]+ b2[y2J+2a[:r(c z)J+ 
Spólrzc;dne te czynią zadość pem1emn rów· +2b[y(c -z)]+ [(r:-z)2

] 

nanin: 
P(x,y,z)=Const. 

które charakteryzuje powierzchnię krzywą rozpa· 
trywanego pokladu. Ponieważ niema sposobu 
hłiżsr.ego określenia ksztaltu tej })O\Yierzchni. prze
to popr~esta1'l1_11ł· na najprostszym związku linij· 
nym, mrnnow1cie weźmy: 

.1x+BY+cz+D=O, 
Bierzemy wówczas pew1u\ plaszczyr.nę, prze

chodzącą jak najbliżej danych punktów: R<5wna
nie można przekształcić na prostsze. 

\Y tym relu podzielmy wyrazy równania 
przez () i oznaczmy: 

rt=·~. b= i C=-~ 
otrzymamy 

Z a.r+by+c. 
Xiech .i oznacza różnice pomiędzy rz1~dncmi 

• ) Dział w~·ł'\cznie oprac<""any przez autora JH"a<·y nini<>j· 

Xajnmiojszość będzie miala miejsce wówczas, 
gd,Y pierwsze pochodne przyrównamy do zera, 
wobec tego że drugie po<'hodne t:><\ mm;owo <lo
datnie, gdyż f .i 2] sklada i;it~ wyh~cznie z wyrazó\\· 
dodatnich. 

Znak l ] pisze sit: zamiast zwyklPgo znaku 
sumy. 

' Po<"hodne biPrzemy wzgłt;clcm a, u i c, gdyż 
od odpowiedniego wyboru icl1 zależy położenie 
plaszczyzny; odgrywają ono vV danym wypadku 
rolę zmiennych niezależnych. 

iJ (.l 2j 
oa = 2a[x 2]+2b lx!JJ+2[x(r-z)]=O 

1)° l I 2) 
IJb- = 2a[xy] + 2 [y(c-z}I +2b[y2]=0 

0 ~;
2

1=2a[xJ+2b[yJ+2[(c-z)]=0 ......... (33) 

W tych wzorach sumowanie ma miejsce od I 
do t, t. j. wskazówki przy :r, y i z przybierają 
wszelkie wartości od 1 do t. Por6wnywując rów
ność ostatnią ze wzorem dla suuiy różruc, znaj-
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dujemy: 

PJ=-O 
Wobec tego m.ożomy zaznaczyć, że rozumo

wanie nasze doprowadza nas do możności uczy
nienia zadość warunkowi , żeby niE>tyJko surna 
kwadrat6w błęd6w była jak najmniejsza, lecz że
by nadto algebraiczna suma ich była doprowa
dzoną do minimum, t. j. do zera. W tym wy
padku dodatnie i uj emne r6żnice rzędnych płasz
czyzny znoszą się wzajemnie . 

Ponieważ w rozumowaniach dotychczaso
wych położenie początku układu spó lrzędnych 
jest dowolne, przeto ustalimy je, przyjąwszy, że 
znajduje sią on na rz<;dnoj środka ciężkości gru
py punktów, uważanych jako system sztywny. 

Wobec tego: 

lxJ=l!JJ=U, 
a wobec równości (3B) będz i e również: 

[(c- z)]= O. 

To ostatnie równanie wskazuje, że plaszczy
zna nasza przechodzi przez środek ci~żkości punk· 
tów i że: 

[z) 
r= t . 

R6wnanie plaszczyzny można napisać: 

. f(3-!) 

Gdy wreszcie w równaniach (32) (c-i) za
stąpimy przez z-0 , 

[z] 
.io=r- z 

co' jest równoznaczne z przeniesieniem poczlłtka 
osi spólrzędnych na środek ciężkmfoi punktów, Lo 
równania nasze przyjmą ksztan równań normal
nych; 

.a[xo2J+b[XoY01+fxozol=0 

a[x0y0J+b[y0 
2J+[y0z0]~ O. 

Równanie płaszczyzny byłoby: 

z=ax+b!J 

Rozwiązując równania normalne, otrzymu
jemy: 

[Yo Z o] [ XoYo1 - [!lo!lo] [xozo] a=-- .. . - -
[ Xo~o] [YoYo]- [XoYo] [ XoYoJ 

V= (xozo] [xoYo]- [xoxu] [!JoZo] 
[xoxo] [Y0Yo]- [.7'0Yo][xo!Jo] 

1 

I' 
(35) 

Jeżel i w i:ównanie (34:) podstawimy r;'-z =0, 

to otrzymamy równanie prostej przecięcia się na
szej płaszczyzny z poziomą płaszczyzną rzutó\Y 
XY, mianowicie 

a 
Yo-+-bxo=O. 

Równanie to określa kierunek rozci<\glości 
względom osi X i r. Gdy kierunek osi Y jest 
kierunkiem południka }1'S, to oczywiście a azymut 
rozciąglości ogólnej zostanie dany przez: 

T 
~ {J 

go= - -a 
. (36; 

Kc~t nachylenia naszej płaszczyzny do pozio
mu, t. j. do płaszczyzny xr, inaczej średni kc1t 
upadu , określa ·wzór: 

1 
Cmn1=v a2+7J2+ l 

lub, co na jedno wyniesie, 

Tg'1j = Va2 +b2 . .... U-l7) 

P!·zcbieg obliczenia jest jasny sam przez się: 
dla kierunku osi r wybieramy 2\'8; znalazlszy 
prZ)' pomocy W)'liczenia n i b, określamy rozcią
głość ogólną i średni upad na zasadzie w:wrów 
(3fl) i (3 7). 

Uważam za konieczne zastrzedz się, że pro
ponowany przezemnie sposób obliczania rozciągło
ści o~ólnoj i upadu średniego nie może mieć zbyt 
szerokiego zastosowania. Może dać on pewne 
wskazówki wstępne przed przystąpieniem do bar
dziej szezo~6łowych badań, można też uciec się do 
niego w6wczaR, gdy wszystkie inne więcej dokład
ne sposoby określAnia polożenia pokładu na zai:m
dzie posiadanych danych są nie do zastosowania. 
Wskażę przykład, kiedy mój sposób może być 
użyty: złoże pokładowe po kry wa nierówną po
wierzclmię <->taroj erozyi utwor6w krystalicz
nych, wy'..!;ładzając: w części tę powierzchnię. Oprócz 
nierówności przypadkowych wskazana powierz
clmia rozmycia a wit::c i złoże może mieć pewne 
poch~rlenie, rozcią'..!;łość ogólną. i średni upad. Albo 
jeszcze złoże pokładowe rozbite jest przez masę 
uskoków, przesunięć i przerzutów na małe działki; 
_poLrzeba zoryentować się w og6lnom położeniu 
pokładów lecz otwory wierlnicze nie dają do
statecznych danych dla wykreślenia przekrojów. 

Przykład liczbowy. Wyliczmy rozci<\~łość 
ogólną i upad średni pola, zajętego przez złoże rud 
manganowych i zbadanego zapomocą otworów świ
drowych. (rys 2G)::·) Za początek układu spólrzęd-

*) Badania byty p1·owadzo11e przez autora w lecie i jesie
ni ltOG l" 
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„\! otworu 

7 100 

6 300 

5 500 
13 o 

12 200 

II 400 

10 600 

17 100 

16 300 

15 500 

14 700 
22 o 

:.! l 200 

20 400 

19 6oo 
31 800 

27 100 

25 300 
28 500 

33 200 ---t=20 6800 

34° 
(c. d. n.) 

!/ 

T 400 
.jO') 

400 

+ 200 

+ 200 

+ 200 

+ 200 

o 

o 

() 

- .!OO 

200 

200 

200 

200 

- 400 

- -100 

- 400 

- 6oo 

-8oo 
- 40 

PRZEGLĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 191-! 

Rys . 27. 
z -"o 

5,65 - 240 

6,oo ..jO 

5,45 + lÓO 

7,70 - 3'10 

7.05 -· I-40 

7.00 -;-- 6o 

5 .8o + 2ÓO 

7,8o - 240 

6.35 - 40 

5~90 + 160 

5:40 + 36o 

9,i5 - 340 

6,85 - 140 

8::is + 6o 

6~go + 260 
5,75 + 460 

5,85 - 240 

7·75 - 40 

7,65 + 100 

8,60 - 140 
1----1 

136,95 o 
6~85 

·!Io 
440 

-140 
4-10 

2-10 

240 

240 

240 

.JO 

40 

40 

40 
16o 

16o 

- 16o 

- 160 
~ 16o 

- 36o 

- 36o 

- 360 

- 560 

o 

+ 1. 20 

+ 0~85 
-1- 1,40 

- o,8:; 
- 0 ,20 

- 0 . 15 

+ l,05 

- 0:9) 

+ 0.50 

+ 0.95 

+ 1 · 45 
- 2 .40 

o.oo 
- 1,40 

- 0,05 
+ r,ro 

+ l,CO 

-· o,9C 
- o.8o 

- 1,75 
0,05 

Xo2 

576oo 

l ÓOO 

256oo 

ll5 6oo 

196oo 

36oo 
Ery 6co 

57600 

1 600 

25600 

1296oo 

n56oo 
r96oo 
3600 

nych weźmy punkt, leżą.cy 

''' śro<l kn pomiędzy otwo
rami 18 i 22 na trzeciej ]i. 
nii wywiadowczej. Oś r jest 
równoległa .Nb', oś X prosto
pa<lla do } "i równoległa do 
linii wywiadów. 

Odlcglo<i<'i pomiędzy 
ot wornm i na liniach wy· 
wiadowcz.vch były po 200 
::.ąimi i ty leż pomiędzy li
niami. 'X a planie oznaczo
ne 1-q otwory ·wicrtni(·ze: 
t-,vfry, z11ajcluj<\Ce się obok 
nich. ozrnwzaj<\ w ,:;ążniach :J 
dolna gł(~bokość: otworu. 
g6rna za>i poziom ll.J"Cia, 

za zero niwela('yjne hyl 
przyjc:ty (·okuł lmdrnku 
stacyi :Jlarga11foc. 

l-kladarn tablic~: 

193 6oo - 105 600 

193 Eco 17 6oo 
193 600 + 70 400 

57 6oo 816oo 

57 6co 336oo 

57 foo -1- 14 400 

57 6co + 42 4o<> 

I OOO 9 6oo 

l 600 

IÓOO + 
16oo + 

256oo + 
25600 + 
25600 

l ÓOO 

6400 

l.J 400 

54 400 
22400 

9600 

Yo i o 

288 + 528 

34 + 374 
-I 22-1 + 616 

+ 289 204 

+ 28 48 

9 36 
+ 273 
+ ::128 

20 

+ 152 

+ 522 
+ 816 

o 

+ 252 

38 

+ 2 

+ 38 

+ ;8 
+ 38-1 

o 

67 6oo 25 600 41 6oo 

84 + 224 

13 + 8 
211 6oo 25 6oo 73 600 

57 óoo 129 600 + 86 4co 
I ÓOO 129 6oo + 14 400 

25 6oo 129 6oo 57 6oo 

19 6oo 313 600 __±_..'.?8 400 

+ ')r:6 176 

240 36" 

+ 36 + 324 
128 + 248 

I 018 OOO l 648 OOO 8 000 

+ 245 + g8o 

+2583 +3 II4 

Sta11islciw Doborzy1iski. 
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f rzegfą(i literatury gó rniczo - hutniczej. 
Treść art~l(utów. u1wurt~ch w ważniejsz}'ch czasopismach górniczo„Jrntnicz~!ch. 

Glikkauf (1914) M 7. a) P. Biissing. Kopal- 1 stąpił wybuch gazu i pyłu węglowego, skutkiem 
nia ll'ę.ąla kamiennego „Fryderyk Henryk." w Lint- czego 49 robotników ponioslo śmierć na miejscu, 
fort. (c. d.). Stacya centralna. b) (ł. Thirt. O )JO- 3 doznało ciężki ch uszkodzeń a 12 ulog)o lekkie
chodzeni1~ dwutlenku wqgla w stanie spręż:mym w mu zatruciu tlenkiem węgla. c) Przemysł gómi
kopalnfoch węg lei kamiennego. Autor rozpatruj o wszel- czu-h11t ni ezy w r. 1.91;2. Daue 8LaLy8Lyczne. 
kic możliwe przyczyny powstania dwutlenku wę- Zeszyt I (1914) a) lVcme i Tltiet. Owaltow
gla w stanic sprężonym i przychodzi do wniosku, 1w wyrlzielanie się clw11!lenkn wę,ąta w kopalniach 
żo wccllgg badań , dokonanych w kopalniach WG· węyl<i kamiennego na Sląsku Dolnym, w p olullnio
gla na f3ląsku Dolnym , dwutlenek węgla pochodzi we) Frnncyi i Ostrawie Morawskiej. Dwutlenek 
z ognistopłynnej magmy wnętrza ziemi. c) F. Kor- \n:gla w stanie sprężonym występuje na Śląsku 
ten. ,_llieszalniki dlri u•qgla kok.~owego. Sprawozda- Dolnym w czterech kopalniach i tylko w pewnych 
nic komisyi do spraw koksowania węgla zawiera określonych miejscach. Ognbka dwutlenku w~gla 
treściwy opis urządzeii do mieszania r6żnych ga- w stanie sprężon_rm stoją w ścislym zwi<\zku z 
tunk6w \\'P.gla. uskokami i ska łami wybuchowomi. Ciśnienie, 

;\~ 8 . a). K11k11k. O .rnale;:ie11i11 c::errp11 ,ą7o- pod jakiem znajduje się dwutlenek \vęgla w po
IC'// liyka J>ii11101crgfJ 11• rlituwi1t1n rloli11y r;,eki kladach węgla lub skal plonnych, b,vwa niekiedy 
Em.~rher. \V najgłębszych warstwaeh diluwinm 8to8unkowo wysokie i cz(~stokror wywolu.i(' zmiaż
podczas kopania kanału w dolinie Emschcr znało- dżeni o pokładów WP. ~la lnu skal płonnych. Gwał 
ziony został czerep byka piżmowego, co zaslugn· towne wydzielania się gazu maj<\ miej ser wówczas, 
:ie na uwagę z tego wzglP.du , żo w cliluwium ('}JO· gdy rol.loty strzelane lub ma8zyny wrP,bowe przc
ki lodowcowej \Vestfalskiego okrP,gu przrmyslo- nikają w ogni8ko dwutlenku wlg la. Jloś6 gmm 
wego szczątków tego zwierzęcia dotąd uio wykry- często przewyższa dziesi ęc iokrotnie µojomnoś6 
to. b) Przemy.~! górniczy w koloniach 11 ie111ieckil'l1 I mi ej se próżnych, powstalyeh sknt ki cm wybuchu. 
w r. l.<J12fl.91.'ł. c) fi:. .J11ngst. Wywóz w<:,ąla z Po wy l.lllchu pod wplywem wydzielania s ię gazu 
. l nglii w r. 1.91.1. W roku sprawozdawczym wy- nastl~Jmje obniżenie sic: ternperatnr.v warstw ota
wioziono z Anglii węgla za .):3,(i miliona funt. czająeycb, co jest wyraźnym dowodom t<'go, że 
sztcr„ co stanowi l 0,2°0 wartości ogólnej wywozu gaz znajduje się pod ciśnien iem. Wysokoś6 ciśnic
augiolskiego (w r. I!) 12 8, 70fo). Ogółem ·wywie- nia nio została <lotychezas określona. W kopal
ziono węgla 98 milionów tonn, co stanowi :r0°/0 niach zagłębia Ganl wo Francy i <l wullcnt>k węgla 
wytwórczości węgla (w r. 1912-ym :3~ 19li°lo). występuje bądź w stanie czystym, hądż zmieszany 

:\! 12. a) H. Winter. Hudowa mikro8kopowa i z metanem i etanom. Stwierdzono tam. że wraz z 
stan koloidalny węgli, skal płonnych ulwfJrów wę- dębokośeią powiP.ksza si~ liczba wybuchów i ic)t siła. 
glowy<'fi i innych. Celom możliwie najekonomicz- W kopalniach francuskich podobnie . jak na Sląsku 
nie..jszego zużytkowania węgla pożąclancm jest naj- o,..:niska sprężonc;o d wutltonku węt;la pozostają w 
szczególowszo zbadanie jego natury i budowy we· związku z uskokami i ska łami wybncbowemi. W 
wnętrznej. Badania optyczne i inne w~kazują, że Ost rawie )Iorawskiej tylko w jednej kopalni Ignacy 
zarówno węgiel humusowy jak sapropelowy he\ ko- stwierdzono wybu"hy dwutl enku wę!.\Ja i to,,. stopniu 
loidami. Również ujavrniają naturę koloidalną niezbyt silnym. Sądząc z warnnków, w jakich 
wapień węglowy, piaskowiec węglowy i łupek wę- cl wu tlenek węgla występuje w trzech wyżej wska
glowy oraz liczne warstwy osadowe innych systc- zany<:h zagłębiach , należy uzna6, że pochodzi on 
m6w. Badania, dokonano nad węglami w {;wiotlo z mas ognisto-płynnych wnętrza zic' mi, skąd zapo
odbitern. mają duże znaczenie, uzupelniając bada- mocą szezelin i u8koków pr1.enikm\l w ma8ę wę-
nia, dokonywano lta cienkich płytkach, oraz bada- glową lub lupki i laste. TV. K. 
nia chemiczno. The Engine~ring: and Mining Journal. :\! 23. 

Zeitschrift fUr das Berg-Hutten und Sali- T"irtor Ziegler. Zloi·a lityn11 IV mal'/.- Hilk Opis 
nenwesen. Zeszyt 4 (1913.) a) TYolfl. Złota nul w.\'StP, powania minera16w, zawierających lityn w 
w Ra.m111eli;l)('}'.q11. Ogólny rzut oka. Rkały przy- ilości, naclaj<\Cej się <lo eksploatacyi. Pomijając 
legle. Rudy ołowiane, eynkowe i miedziane. Zlo- k ilka bogatszych w lity n minerałów, pojawiają
ża dawne. Zloża nowoo<lkryte. Stosunek u dega11ia eych się w bardzo niewielkich ilościach w opisy
rud do skał przyloglych. Warunki powstania z ł óż. wanoj miejscowości, glównymi minerałami, stano
b) W Schulz. 1Vybudti w fopalni wę,ąla !.·mnien- I wiącymi p rzedmiot eksploatacyi, s~1- spodumen i 
nego „Minister Achenbach I /II" pod Dortmwulem d. amuligonit, zawierające okolo 7- 8°0 litynu. Spo-
18 ,ąrudnia r. 1.912. Opis warunków, w jakich na- dumen występuje w olbrzymich kryształach około 
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30 st6p długości i 3 stopy grubości, a największy 
dotąd znaleziony okaz miał 42 stopy długości i 
5 st6p 4 calo grubości, czyli był dłuższy o 6 
st6p od sławnego i powszechnie znanego z podrę
cznik6w mineralogicznych okazu krysztaln spodu
menu z Etta w Kanadzie. G. W. Cromwell. 4fJO
stopowy lcomin żelazny w hucie United Verde. Opis 
budowy tego komina i obliczenia statyczne. Heath 
Steele. Ceny spożycia, i vodciż ·1wieclzi. Wyczerpu
jące opracowanie statystyczne wytw6rczości i ren 
miedzi w Ameryce z ostatnich 50. lat. Autor do
chodzi do wniosku, że nawet nieznaczny dalszy 
spadek cen doprowadzi do usunięcia z rynku 
mniejszych W) tw6rc6w miedzi i, sądząc z danych 
statystycznych z dawniejszych lat, zapotrzebowa
nie miedzi będzie szybciej rosło, niż wytwórczość, 
a zatem według wszelkiego prawdopodobieństwa 
w blizkiej przyszłości przeciętne ceny miedzi będą 
znacznie wyższe od obecnych. L. O. Kelto.IJ. Ko
palnie rudy żelaznej w okręgn Lake Champlain. 
Lewis Eddy. Wznowienie i pogłębienie kopalni 
Placewille w Kalifornii. Opis wznowienia robót i 
pogłębienia szybu w zatopionej kopalni. Ku koń
cowi odwadniania starych robót zdarzyl się zagad
kowy wypadek wybuchu gazu. Przypuszczają, że 
gaz ten wytwarzał się z gnijącego pod wodą drze
wa i gromadził się w starych wyrobiskach, gdzie 
był utrzymywany przez ciśnienie wody a następ
nie uwolniony przez wypompowanie wody z szy
bu. W. H. Mawdsley. Spożycie ołowiu 10 krajach 
podzwrotnikowych. 

M 24. Paul Larsh. Ko1Jalnia rud!J olowiano
wanadowej Lucky Bill. Francis Schimerka. Łu
gowanie rud miedzianych w Shannon. Autor opi
suje pr6by, czynione celem zużytkowania tamtej
szych ubogich rud, kt6rych skład chemiczny jest 
następujący: 1,9% Cu, 40,St Si O"' 16,5% Fe, 8,4% Al20 3, 

5,8% CaO, 9,6% MgO, 1,3% Zn, 0,7% Mn, 0,55% S. 
Ługowanie kwasem siarczanym oka:z.alo się nie
możliwe, ponieważ rozchó<l kwasu był zbyt wiel
ki na j ednostkę wyługowanej miedzi, aby proces 
ten mógł opłacać się. Ostatecznie po dłuższych 
próbach osiągnięto doskonałe wyniki, prażąc rudę 
w mieleżach z pirytem żelaznym i jednocześnie 
spryskując wodą, pozostał<\ po strąceniu miedzi 
odpadkami żelaza, a zatem zawierającą w rozczy
n ie siarczan żel aza. Rzczeg1>ly procesu rhcmirz
nego, zachodzącego przy prażeniu w mieleżach, 
nie są dostatecznie wyjaśnione , og6lnikowo zaś tłu
maczy autor przebieg procesu następującym równa
niem: 2 Fo S04+so~+02=Fe2 (S04h i Fc~(S04 i 3+ 
+so2=2 FeS04+ 2 803 . Wydzielający się kwas 
siarczany łączy się z zasadowemi częściami rmly 
oraz tworzy z miedzią łatwo rozpuszczalne w wodzie 
związki siarczane. Po skończonem prażeniu wyłu
govYywuje się związki miedziane przez proste zala
me rudy czystą wodą, z której następnie strąca się 
miedź sposobem »cementowania". Sposób ton oka-

zał się praktycznym nie tylko w zastosowaniu do 
wspomnianej rudy ale i do odchodów z płuczki, 
zawierających zaledwie 0,83% miedzi, przyczem . 
otrzymywano od 70 do 8U% całej zawartej w rudzie 
miedzi. William Seandle. Stosunki robotnicze w 
lcopctlniach Meksyka>~skich. 

J\'2 25. Robert L inton. Pokłady rndy żelaznej 
w 'TeJ..·as . Autor opisuje szczeg6łowo warunki geo
logiczne występowania rudy żelaznej w Texas i 
wykazuje olbrzymie zapasy rudy z zawartością 
H --±8% żelaza, kt6ra po wyprażeniu daje zawar
tość 5.J. - 56%. Obecnie czynnych jest niewiele ko
palń, eksploatujących tylko najbogatsze złoża, t. j. 
takie, kt6rych ruda zawiera nie mniej niż 56% że
laza. Worlsey J ohnson. Wytwory uboczne pny 
etektrycznem przetapianfo cynku. Autor roztrząsa 
z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego 
sprawę przetapiania rud cynkowych w piecu elek
trycznym i dowodzi, że system ten nadaje si'ę 
szczególnie do rud złożonych, t. j. zawierających 
oprócz cynku ol6·w, miedź i srebro, a następnie i 
do tych uboższych rud czysto cynkowych, których 
składniki niemetaliczne dają łatwo topliwą szlakę. 
H <jrbf'l"t 1llegmw. Sposob!J mieszania mułu w proce
sie rycinowania. Thoma'! Curran. Karnot!Jt. Kar
notyt w~·dobywano w stanie Colorado w Ameryce 
P6h1ocnoj od przcsz]o 20 lat ze względu na jego 
zawartość wanadu. kt6ry w niewielkiej ilości uży
wano do wyrabiania stali specyalnoj. Dopiero w 
ostatnich latach , kiedy promieniotwórczość karno
tytu została uznana, odbudowa tego minerału 
znacznie wzmogla się, przyczem już nie wanad 
lecz uran stal się głównym wartościowym skład
nikiem karnotytu. W Colorado karnotyt wystę
puje przeważnie jako zabarwienie niezbyt grubyeh 
Jocz na kilka mil szeroko rozprzestrzenionych po· 
kładów piaskowca i prze.z ręezne wybieranie sil
niej zabarwionych kawalk6w piaskowca otrzy
muje się rudę karnotytową, zawierającą średnio 
2% P 3 0 8 . 

.\2 26. ]„. O. K etlog. Przemy:sl górniczy iv 
Cuyunct Range. Opis warunków geologicznych i 
geograficznych kraju oraz stosowanych systemów 
odbudowy rudy w niektOrych większych i bardziej 
charakterystycznych kopalniach. R. Hecw Wypa
dek geolo.qiczne,qo rozwiązania sprawy od1t'odnienirt. 
Przez dlugi czas m><ażano za niemożliwe ohni żenif} 
p0ziomu wody w okręgu :\Iiami do tego stopnia, 
żeby można bylo eksploatować niższe pok.lady ru
dy rynkowej, ostatnio jednak jedna z kopalń wy
korzystała obecność nicprzcpuszczalnog9 dla wody 
pokładu łupku, leżącego zgodnie w stropie stro
mych pokładów cynkowych, i wybila w straiygra
ficznio wyżej leżącej skale głęboki i prawic suchy 
szyb, sięgający znacznie niżej poziomu wodnego 
w pokładach rndonrn~nych. i-lastępnic zapom.oeą 
poziomych otwor6w wiertniczych przebito nieprze
puszczalny poklacl lupku i regulowano wypływ 
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wody stosownie do potrzPby i pojemności pomp wszy- notyt . . ( c. ~.). Autor op~suj~ różne sposo~y wzbo
bie. Tym sposobem w krótkim czasie i stosunkowo gacama, mmerał?w, zaw1eraJących urai:i i wan~d. 
małym k osztem znacznie obniżo1_10 poz~om wody Sposob?'Y tych Jest spora ~1~zba, lecz zade~ z mch 
w pokładach rudonośnych. J. TJ! . Bennie. T worze- I me stoi Jeszcze na wysokosc1 swego zadama. 
nie się magnetyt·1t w żn.~lach. Thomas Curran. K ar- A . 13. 

f(_ r o i1 i 11 a 
Cło od smoły d o w yr o bu brykietów.*) tatki na wymie11ionych w p. 2 świadectwach. 

Departament opłat celnych wydał następujący Jl. W. 
okólnik z d. 29 marca r. l9 lł .\~ 9 731 o sposobie Dosta wa węgla dąbrowskiego dl a d róg 
przepuszczania przez komory smoły dla zakładów że l aznych w lecie r. 1914. Ka posiedzeniu Za
wyrabiających brykiety węglowe . ' I rządu Warszawskiego Komitetu Okręgowego w 

Oddział P.rzem.Y~Ju zawiadomi] Departament j ~niu, ~ kwi~tnia r.. 191 ł rozpatrywano spra~·ę moż
oplat. celnych, ze Ministerstwo Handlu i Przemysłu hwo->c1 pow1~kszema dostawy węgla . kanuennego 
zgłosił? do Izby Pai'istwowcj projekt prawa o prze- dla dróg żelaznych w lecie r . 191-l. Prezes Komi
dłużemu do d. 18 grudnia r. 1917 działania posta- tetu oznajmi!, że na mory uchwały Sesyi XIII 
nowienia, przytoczonego w uwadze do art. 8:3 ta- J Warszawskiego Komitetu Okręgowego na początku 
ryfy celnej o przewożeniu z za granicy bez cła grudnia r. 1918 zo8taly zapytane' drogi żelazne, 
8moly dla zakładów, wyrabiających brykiety wę- I otrzymujące węgiel dąbrow::;ki, co do możliwości 
glowe, przyczem w omawianym projekcie nadmie- otrzymywania przez nie lateru wir,kszych ilości 
niono, że ulga powyższa ma być stosowaną od 18 wę~la kamienne-(O. Z otrzymanych \.\"tym wzglę
marca r. b. dzie odpowiedzi wynika, że: a) droga żelazna 

. Ws~ntek powyższc'go i ze względu na stara- Warszaw:;ko-Wiedeńska przy zawieraniu umów na 
ma, podjęte przez różne przedsiębior8twa przemy- dostawę węgla już wzewidziała powiększellie tej 
slowe, co do ulatwienia do rzasu zatwierdzenia w dostawr latem, mianowicie '" okresie cza8u od 1 
drodze prawoda,vczpj omawianego projektu \Yarun- marca ·do l września powinna otrzymać 1 ł,2 mi
ków przywożenia z za granicy smoJy na potrzeby liony pudow, a w pozo8talym okresie czasu 9,6 
za_kl!idów, wyrabiających b.rykie~y, . zarządzający I milionów pudów; b) d~ogi ż_elazn~ N~dwiśl~11s~i~ 
Mm1sterstwem Skarbu polecił wyjaśmć komorom latem mogą otrzymywac o 2o°lo WH~CeJ od i losc1, 
dla wyk?nania i podania do wiadomości zakładów, przewidzianych umowami i wyno8zących po 130 
otrzymuJących z za granicy smolę: 1) że smola, wagonów na dzień roboczy; c) drogi żelazne Pół
dostarczona z za granicy i przepuszczona po 18 nocno-Zachodnie mogą otrzymywać w zimie po 
marca r. b., zgodnie z art. 464 ustawy celnej pod- 479 tysięcy pudów miesit;cznie, a w lecie po 555 
lega opłaceniu cła na zasadach ogólnych, 2) że ty8ięcy pudów >Yęgla miesięcznie; d) droga żelazna 
zakładom przysluguje prawo składania n a komo- Fabryczno-l',ódzka i Ilerbsko-Kielecka z powodu 
rach, przewidzianych w 88 2 i 4 przepisów o przy- nieposiadania składów zmuszone są otrzymywać 
wożemu smoły bez ela (Zbiórpmw, r. Ul04, ~ 142, węgiel w przeciągu roku równomiernie; e) drogi 
art. 1. 501) świadectw wlaściwych urzędów dozoru żelazne Poludniowo-Zachodnie, stosownie do za
g6rmczego o przeznaczeniu sprowadzanej smoły na wartych umów, mog<\ otrzymau w zimie po 166,5 
potrzeby zak1ad6w, wyrabiających brykiety, które to tysięcy pudów węgla miosięcznie,a w lecie po i33B,3 
świadectwa powinny. hyć przechowywane na komo- \ tysięcy 1.mdów miesięcznic; f) ?rogi żclazn~ Pole~ki?, 
rach do czasu wydama odnośnych rozporządzeń, a) stosowme do zawartych umow, otrzymują w zmue 
że w przeciągu trzech mie::iięcy od dnia wypuszczenia po 213,7 tysięcy pudów, a w lecie po a1)3 tysiące pu
smoły. z komory osoby, otrzymujące towar, powinny dów i wreszcie g) droga żelazna Aleksandrowska w 
zgodme z § 3 przepisów powyższych złożyć na komo- letnie miesiące zgadza się otrzymywać po 500 OOO 
ry odpowi~dnie zaświadczen ie o przewiezieniu wy- 1 pudów w.ę~la. Z ze8tawienia przytoczonych powyżej 
puszczoneJ smoly do tego zakladu, dla którego smo- cyfr wymka, że przypus:wzalna dostawa węgla dąb
ła była przeznaczona, i 4) że w razie niezłożenia rowskiego dla dr6g żelaznych wynosi średnio w mie
w przeciągu wskazanych trzech miesięcy zaświad- siące zimowe po 3,63 miliony pudów i w miesiące let
czeń powyższych komory powinny robić o tern no- j nie po 8,96 milionów pudów, wskutek czego przewo-

zy ogólne drogą żelazną Warszawsko-Wiedeńską, 
•J,. Pr·.-~'"[! G6r11iczo-Jl„t.1i1·;y, r .. 1?14, M u,_ str .. 416.. . . I N ad wiśl~ńskiemi i P ólnocno-Zac.hodniemi w~pa~n~ 

. l hrstmk ~·~ai~o··· Pro111y.„/01110.,1. I Torgow/1. /Jkarnlul praw1ttrl- ' pr·zec1ągu całego l'Oku o wiele l'ÓWllOIUiel'l110J 
•lw1e11>1ych raaporrnu111;, r. 19U , ·"' 1:,. \'i , > 
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mianowicie: na drodzo żelaznej Warszawsko-vVie- I długiego przechowywania węgla dąbrowskiego ze 
deńskiej w przeciągu miesięcy zimowych i jesien- względu na jego właściwości fizyczne i chemiczne, 
nych po 7-:ł:,4 tysiące pudów, a w Jecie po 70,6 lecz i co do celowości zaopatrywania się zawczasu 
tysięcy pud6w; na drogach żelaznyeh Nadwiślań- w ten węgiel, wyrazi! jednakże wątpliwość, czy 
skich w zimie po 92 tysiące pudów, a w lecie po środek ten da się osi<\gnąC- w zamierzonym zakre-
89 tysięcy pudów i na drogach żelaznych Północ- sic, jeżeli przewóz węgla w lecie nie będzie ko-
110-Zachodnich w zimie po -!7,5 tysięcy pudów i rzystał z jakiejbądź kompem;aty taryfowej. Tyl
w lecie po -!8,3 tysięcy pudów średnio mie- ko znaczne ulgi mogą ~kłonić przedsiębiorstwa 
sięcznie:x-) prywatne do wydatkowania znacznych sum na za-

Dla uzupełnienia przytoczonych powyżej da- , kup przedwczesny węgla i tym sposobem pozba
nych przedstawiciel dróg żelaznych Tael wiślańskich wiać się na pewien czai:; proeentów od wyłożone
podal do wia<lomośei wyniki badail na<l wlaściwo- · go kapitału. 
ściami węgla dąbrowskiego, mogące stanowić przy- l)rzcdstawiciel Ha<ly Zjazdu przemysłowców 
czynek do sprawy możliwości zaopatrywania się górniczych ·w Królei:;twic Polskiem w odpowiedzi 
zawczasu dróg żelaznych w 'Yęgiel dąbrowski. na zapytanie przedstawic:icla dróg żelaznych Nadwi-

W związku z powiedzianem powyżej dla wy- śla11skich wyraziJ przekonanie, że kopalnie bez 
jaśnienia, o ile i przedsiębiorstwa prywatnP mogły- wic1 lkich trudności mog<\ powiększyć dostawę wę
by również zaopatrywać się węglem dąbrowskim gla w lecie o 500/o, jed11oczcśnie jednakże podtrzy
zawczasu w okrel:lie letnim, przedstawiciel prze- muje opinię swe~o przc<lmówcy co do trudności 
myslowców węglowych w zagłębiu D<\browskicm, w osiągnięciu zarnierzonego celu w zastosowaniu 
uznając całkowicie zdanie przedstawiciela dróg do prywatnych składów węgla również i z powo
żelaznych Nadwiślańskich nie tylko co do łatwości clu nic rozpo rządzania du~yrni wolnymi przestrzenia-

*l Cyfry, okre~lajqcc prz(>woz.i· ogóln<' na <lroi:aeh żelazny<"h: n1i clla przechowywania z1~acznych zapasów węgl'.1„ 
,. l\l"8ZBWSko-'Viedei1skiP1·· Na<lwi~la1iskic·h i Polnoc·no-Zadiodnich, Z reszta sprawa ta poza \\ arsza wą przedstawia się 
prawdopodobnie SI\ poc ano pomyłkowo: prr.ypll,Y.('1.1\lnif' powinny I . . I . . <I . . rr 
ona o •. nnezau llia t~·su\CC la<·z miliony pudów. O \\le C [)Olll) S llle]. r . . 
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P rzywóz węg la i koksu z zagranicy w lutym r. 1914 (st. st.). 

.Rok 1913 Rok -
Luty Od J>o~z11tku roku 

o 21:! lnl<'gO T,uty 
- - -- - --

W~giel Koks \\'<:gie I Koks I Węgic>l Koks 
r y s i ę " ~ 

I 
4 764,6 545,2 102o6,3 j I 138,0 5 338,6 558,7 

76,7 802,1 184,0 I I 830,6 500:9 903.1 

56,0 60,8 I J ,7 r7,9 I 106,9 53.0 
663,2 43,7 I 354 ,0 io4,r 759,2 18-1.4 
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2 436,4 123,7 4 909.6 270,7 3929,7 304,2 

- 487,1 - I [ 077,2 -- b7J, l 
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251,6 I 353,o 534,4 676,1 918.9 1 3 13.6 
-
8220, r /2 415,7 :7 2.19,r I s213.1 u 547·7 I 2991:7 

19 l-I-

Od 1>oc1.11tku roku 
do :!~ lut<'go 
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Il 820~7 I 123.0 
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~·5 \_ 702,2 

26 538,5 6 128„8 

Od pocz'\tku roku do 2 8 
lut<'gO r. l~H 

więcej + , lub mniej 
1- ), ni'l. ''! tym samym 

CZll>lO r. 1918. 
- -

We.gie! 

d 6 
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