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EUGIENJUSZ GÓRKIEWICZ 
inżynie-r górniczy. 

Określenie stopnia bezpieczeństwa kopalni 
wobec pyłu węglowego. 

Ponieważ Wyższy Urząd G6rniczy w Katowicach na skutek poprzednich artykul6w p. inż. E. Górkie
wicza zaleci/ urzędowo stosowanie formuły Taf f anela przy badaniach i klasyfikacji kopalń, co obecnie jest doko
nywane na Śląsku, zamieszczamy więc na życzenie autora poprawki tej formu./y, k_t6re zostały sprawdzone przez 
najnowsze badania, przeprowadzone ostatnio przez p. Audibert- dyrektora stacji doświadczalnej we Francji. 

Dla określenia stopnia bezpieczeństwa kopalni 
wobec pyłu węglowego zaproponował T affanel for
mułę1 ),· która była dotychczas stale używaną w~ 
Francji. Badania analogiczne do badań Taffanel'a 
podjęte w Ameryce i Anglji doprowadziły naogół 
do tych samych rezultatów, trzeba było jednak ro
bić pewne poprawki w formule Taffanel'a2). Prze
prowadzone z powodu tych odchyleń nowe prace 
we Francji doprowadziły do skonstatowania, że 
przy ustalaniu formuły T affanel' a popełniono pe
wien błąd, naskutek którego trzeci wyraz formuły 
należy zmienić. Audibert, dyrektor stacji doświad
czalnej we Francji, na wykładach zorganizowanych 
dla inżynierów w marcu r. b. w Montlu~on przed
stawił nową formułę, którą następnie zamieścił w 
Annales des Mines, tom IX z r. 1926, dając jed
nocześnie wyjaśnienie bł edu w starej formule Taf
fanel' a. 

Obecna formula dla określenia stopnia bezpie
czeństwa kopalni będzie następująca: 

1) Patrz „Przegląd Górniczo-Hutniczy '' Nr. Nr. 5, 6, 7 z 
roku 1924-go 

2) Patrz „ Przegląd Górniczo·Hutniczyu Nr. 23 z roku 
1924·go. 

REDAKCJA. 

S = I OO 0,06 cz -= g + K + 276 I, 12 - o: + _.!!!!._ 
0,06- g v2 6,18 - o. f 

gdzie oznacza 
S - stopień bezpieczeństwa kopalni (minimum 47 

dla kopalń niegazowych i 62 dla kopalń ga
zowych). 

c - zawai:tość części niepalnych w pyle węglowym, 
przechodzącym przez sito o otworach 1 mm. 

g -- zawartość gazu kopalnianego w powietrzu w 
danym miejscu. 

v - zawartość części lotnych w węglu suchym i 
czystym. 

'Y. - stosunek między ilością pyłu węglowego, któ
ry przechodzi przez sito Nr. 200 i ilością pyłu 
który przechodzi przez sito I mm w danej 
próbce pyłu. 

h - waga w kg wody zraszania, obliczonej na m3 

chodnika. 
a - współczynnik zmienny, zależny od stopnia zmie· 

szania wody z pyłem. 
J - waga w kg pyłu przechodzącego przez sito 

Nr. 200, obliczona na m3 chodnika. 
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K - wspókzynnik zmienny, zależny od charakteru 

danego węgla. 

Dla węgli ' francuskich i w warunkach doświad
czeń, przeprowadzonych w Lievin K = 0,6. Przy 
zastosowaniu nowej formuły i współczynnika K = 
= 0,6. 80% prób dokonanych w Ameryce daje re
zultaty zgodne z obliczeniem, przy innych współ
czynnik K należałoby raczej zwiększyć, czyli formu
ła jest zbyt ostrą i wobec tego bezpieczeństwo jest 
de facto większe, niż wypada z obliczenia. 

Dla kopalń, -gdzie zraszanie nie jest stosowa
ne, współczynnik a·= o i wobec tego będziemy mie
li dla kopalń gazowych : 

S= IOO~Q6 c2-g +--5-+ 276 1,12-o. 
0,06 - g v2 6, 18 - a 

dla kopalń niegazowych : 

S = 1 OO c2 + 4 + 276 l, 12 - o: 
V ó,18-a 

Jaki współczynnik K należy zastosować dla na· 
szych węgli, odpowiedziećby można po przeprowa
dzeniu odpowiednich badań, wydaje się jednak zu
pełnie prawdopodobnem, że w większości wypad
ków u nas K będzie większe niż 0,6. Stosując więc 
tymczasowo formułę ze współczynnikiem K = 0,6 
otrzymamy rezultaty dające nam pod względem bez
pieczeństwa większą gwarancję. 

Przy stosowaniu szystyfikacji wchodzi jeszcze 
w grę jeden czynnik o niezmiernie doniosłej roli, 
a mianowicie ziarnistość pyłu obojętnego używane
go do zneutralizowania kopalni. Przy doświadcze
niach w Lievin, a więc przy wyprowadzeniu for
muły TaHanel'a i obecnej Audiberta używano py
łu, który prawie całkowicie przechodził przez sito 
Nr. 200, inaczej mówiąc w którym stosunek 

p, = _!_ = 
q 

fi = ilość pyłu przechodzącego przez sito Nr. 200. 
q = ilość pyłu przechodzącego przez sito o otwo

rach 1 mm. 

St. dyr. górn. Dr. EBELI NG. 
Dyr. górn. Dr. RONTZ, Łaziska Średnie. 

W praktyce przygotowanie w odpowiedniej 
ilości i używanie takiego pyłu przedstawia pewne 
trudności, należy więc przewidywać, że stosunek 
ten będzie inny, a mianowicie 

~ < 1. 

Odgrywać to winno pewną rolę przy oblicze
niach stopnia bezpieczeństwa kopalni. Jaki jednak 
jest wpływ tego współczynnika dotychczas nie usta
lono. Odpowiednie prace są w toku Bruceton w 
Ameryce i w Montlu~on we Francji. Na zasadzie 
pewnych dotychczasowych danych Audibert zapro
ponował na wspomnianych powyżej kursach formu
łę następującą dla sprawdzenia stopnia bezpieczeń
stwa kopalni zneutralizowanej : 

S = 100 0,06 c2 - g + ~+ F 
0,06 - g v2 

przyjmując, że w praktyce używa się do zneutrali
zowania pył obojętny, którego skład przy użyciu 
lub wkrótce po rozsypaniu odp<;>wiada ~ -= 0,5. 

W tym wypadku należy brać : 

F = 5 jeżeli a. ~ 0,8 
F = IO jeżeli 0,8 > a. ~ 0,5 
F = 20 jeżeli 0,5 > a.. 

Nowa formuła Audibert' a, również jak i daw
na Taffanel'a, jako formuły empiryczne mają zna
czenie tylko względne i służyć mogą raczej do 
oszacowania stopnia bezpieczeństwa kopalni niż do 
jego określenia. Oddać one mogą duże usługi przy 
neutralizowaniu kopalni, dla doprową.dzenia jej do 
żądanego stanu bezpieczeństwa, dla zdania :sobie 
jednak sprawy z niebezpieczeństwa wybuchu pyłu 
decydującym jest stwierdzenie ilości pyłu węglowe
go na m3 chodnika i jego jakości . Zależnie od tych 
czynników można przeprowadzić klasyfikację ko
palń. posługując się formułami tylko jako środkiem 
pomocniczym, tembardziej że ich dokładność w za
stosowaniu do naszych węgli nie jest jeszcze spraw
dzona. 

Płynne powietrze, czy stałe materjały wybuchowe 
w Górnośląskiem górnictwie węglowem? 

Artykuł ten w języku niemieck;m ukazał się w Nr. 8-ym czasopisma Zeitschrift f. d. ge
samste Schiess- u.- Sprengstoffwesen z r. b. Obecnie zamieszczamy go w oryginalnem opracowaniu 
polskiem, dokonanem przez autordw. 

Szereg publikacyj oraz propaganda firmy 
„Sprengluftgesellschaft" Sp. z ogr. odp. wysunęły 
w ostatnim czasie znowu bardziej na pierwszy plan 

zagadnienie użycia powietrza płynnego jako strzeliwa 
górniczego, Do dyskusji, toczącej się na ten te
mat, wniesiono nowe punkty widzenia i wysunięto 
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twierdzenie, że wobec udoskonaleń w technice strze· natrafiałoby na poważne trudności. Gdy później 
lania powietrzem płynnem, może znaleźć ono za· także przy strzelaniu stałemi materjałami wybucho· 
stosowywanie również w górnictwie węglowem na· wemi można było więcej dbać o porządek i o prze· 
wet przy obecności niebezpiecznego pyłu węglowe· strzeganie przepisów strzelniczych - powraca odno· 
go. Nasuwa się zatem pytanie, czy sposób strze· 1 śna krzywa do normalnego stanu i spada pod krzy· 
lania powietrzem płynnem nie przewyższa sposobu wą dla powietrza płynnego. 
s~rzelania stałemi materjałami. ~y~uchowemi i. czy Za następny czas opublikowało „Sprengluft
me byłoby. wskazanem zastąp1eme ich w kopalmach gesellschaft" odnośny materjał cyfrowy na podsta· 
przez powietrze pł~n~e. . „ . . wie statystyki z lat 1921 - 1924 Pruskiego Urzędu 

.Na rozstrzygmęc1e„ t.eJ kwest11 .. "".yw1era)ą de- Bezpieczeństwa górniczego (Preussisches Gruben· 
cydu1ący wpływ (pom11a1ąc oczyw1sc1e punkty o sicherheitzamt) w swym artykule propagandowym, 
podrzędnym znaczeniu), bezpieczeństwo i gospo· umieszczonym w zeszycie czasopisma „Zeitschrift 
darczość. des Berg und Hiittenmiinnischen Y ereins" z kwi et· 

Publikacje o bezpieczeństwie strzelania powie· nia roku 1926-go, poświęconym specjalnie materia· 
trzem płynnem wyszły dotychczas przeważnie z łom wybuchowym. Liczby w tym artykule są po· 
pod pióra jego zwolenników, którzy bądź sami go dane na tonę spotrzebowanego materiału, przyczem 
stosują. bądż są w nim w inny sposób zaintereso- zostało obliczone, ile ton stałego materiału wybu
wani. Dla Górnego Sląska, a mianowicie za okres chowego a ile powietrza płynnego przypada na je
r. 1921-go, ogłosił dr. Lange dokładne dane, opar- den nieszczęśliwy wypadek. Niestety brak tam jed
te o żródła urzędowe w „Zeitschrift des Berg und nak wzmianki o sposobie obliczenia ilości zużytego 
Hiittenmiinnischen Vereins", Nr. 7, rocz. 62. Licz· powietrza płynnego . Ciężar naboju z powietrzem 
ba wypadków obliczona jest tu według ilości ro- płynnem w chwili wybuchu zależy bowiem, jak 
botników załogi i porównaną z liczbą wypadków wiadomo, od długości czasu mi~dzy nasyceniem i 
przy stałych materjałach wybuchowych w tych sa- wybuchem, przyczem przypuszczano należyte nasy· 
mych okresach. cenie. Ciężar takiego naboju jest zatem w przeci· 

O ile przy powietrzu płynnem weźmiemy pod 
uwagę-idąc za wywodami dr. Langego - tylko 
„strzelanie" zapałem elektrycznym, wówczas po
równanie obu rodzajów strzeliw nie wypada co· 
prawda na niekorzyść powietrza płynnego. W la
tach od 1916 do 1919 krzywa, oznaczająca nieszczę· 
śliwe wypadki przy strzelaniu powietrzem płynnem, 
była nawet niższą, niż przy stałych materjałach wy
buchowych. Począwszy od roku 1919-go, krzywa 
ta leży wyżej. Przyczyny tego należy prawdopo
dobnie szukać w tern, że przy strzelaniu płynnem 
powietrzem musiano w krytycznych latach wojny 
dbać o lepszą dyscyplinę strzelania, niż przy strze
laniu stałemi materjałami wybuchowemi, gdyż w 
przeciwnym razie strzelanie powietrzem płynnem 

Rodzaj materje~u w ybuchowego 

stały materiał wybuchowy 
powietrze płynne . 

„Sprengluftgesellschaft" wskazuje w związku z 
wyżej zamieszczoną tablicą na stały wzrost ilości 
zużytego powietrza płynnego , przypadającego na 
jeden nieszczęśliwy wypadek i z faktu tego oraz z 
różnicy, wynikającej z porównania z odnośnemi 
liczbami dla stałych materjałów wybuchowych, chce 
skonstruować przewagę powietrza płynnego. Przyj
rzyjmy się jednak tej samej statystyce za r. 1925-ty 
- przedstawia się zupełnie odmienny obraz. We
dług Urz. Bezp. Górn. (Grubensicherheitsamt), przy
pada w roku 19 5-ym na jeden nieszczęśliwy wy· 
padek zużytego materiału wybuchowego: 

wieństwie od naboju stałego niestały i nie da się 
przeto ściśle określić Ustosunkowując natomiast 
obliczenie ilości spotrzebowanego powietrza płyn· 
nego do pojemności maszyn - będzie ono jeszcze 
mniej dokładne, a współczynnik prawdopodobnie 
za wielki na korzyść powietrza płynnego. Bądź co 
bądź statystyka ta nasuwa pod względem oblicze· 
nia ilości zużytego powietrza płynnego poważne wąt· 
pliwości. Niezaprzeczalną mogłaby być tutaj tylko 
statystyka, porównująca ilo~ć nieszczęśliwych wy· 
pad)ców z ilością odpalonych strzałów, a dla ko
palń węgla kamiennego z ilością urobionego wę· 
gla. Tablicę tę poniżej umieszczamy. 

Na jeden nieszczęśliwy wypadek przypada w 
górnictwie pruskiem zużytego materjału w tonach: 

1921 

57,2 
60,9 

19l2 

79,8 
49,9 

1923 

75.1 
114,1 

74,8 
136*) 

przy stałych materiałach wybuchowych 
przy powietrzu płynnem natomiast już tylko 

. 72,8 

. 39,1 

Zużycie materiału wybuchowego, przypadają
cego na jeden nieszczęśliwy wypadek, jest zatem 
w r. 1925 przy materjałach stałych 1,8 razy wię
ksze, niż przy powietrzu płynnem. Nie mozna więc 

*) W orygina le figuruje w te j rubryce dla powietrza 
płynnego cyfra 195,9; prawdopodobnie zHda tu omyłka dru· 
karska, gdyż zgodni„ z treścią artykułu i statystyką Urzędu Bez· 
pieczeństwa Górnic zego winno być 136. 
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mówić o nieustannem poprawianiu się stosunków j mimo, że w latach, objętych wyżej wspomnianą sta
nieszczęśliwych wypadków przy zużyciu powietrza tystyką, przypadkowo nie zaszły. 
płynnego . Przeciwnie, gwałtowny spadek ze 136 Przyjrzawszy się tej statystyce, widzimy, że w 
na 39 t musi pozostawiać dużo do myślenia. Praw- r. 1925 jest „wykazanych" 
dopodobnie odgrywa również i tu pewną rolę po- t h · l h b h h · · · · k ·1 · · · bi" . .1 przy sta yc materJaiaC wy uc owyc 12 grup 

8 grup ~ze) JUZ na res ona mep~wnosc w o 1czemu 1 o- przy powietrzu płynnem . 
sc1 spotrzebowanego powietrza płynnego. Przy- dk · · ·1· h · · k I · · · · > wypa ow meszczęs 1wyc . puszczenia, ze opa me, uzywa1ące powietrza p1yn· 
nego, podawały przed tym rokiem ilości zużytego Różnica ta jest sama dla siebie, jak już o tern 
powietrza płynnego zbyt duże, nie można odrzucić wyżej wspomniano, bez znaczenia. Gdy zważymy 
bez ogródek. W przeciwieństwie do tego należy w dodatku, że w Prusach w r. 1925 zużycie sta
podkreślić, że przy materjałach stałych na jeden łych materjałów wybuchowych przewyższało 16,5 
nieszczęśliwy wypadek przypadająca ilość ton. po· razy zużycie powietrza płynnego, to będzie ona zu
cząwszy od r. 1921, stale się powiększała, podno- pełnie zrozumiała. Bliższe rozpatrzenie się w ugru
sząc się z 57,2 t w r. 1921 do 75,0 t przeciętnie w powaniu wypadków przy strzelaniu powietrzem 
latach 1922- 1925, przyczem cyfry za ostatnie czte· płynnem musi dla tego sposobu strzelania wypaść 
ry lata są mniej więcej równe. Dadzą się również niezbyt korzystnie. Z wypadków niesz częśliwych, 
obalić dalsze wywody artykułu „Sprengluftgesell- zaszłych w r. 1925 w liczbie 34, przypada 15 na 
schaft". Zamieszczone tam dwie tablice podają przedwczesne odejście strzału (szczególnie z powo
bowiem wypadki z lat 1923 24, zgrupowane w pe- du wyrzucenia naboju z otworu wiertniczego) a je
wien szemat o 16-tu pododdziałach, a mianowicie denaście na spóźnione odejście strzału. Razem da
tablica 3 dla materjałów stałych, tablica 4 nato- 1 je więc 75i wszystkich wypadków; jest to zatem 
miast dla powietrza pły~nego . Pomijając już to, odsetek, nasuwaj<)cy wniosek, że to przedwczesne, 
że tak krótki bo zaledwie dwulecni okres, nie może względnie spó_źnione, odejście strzału ma swą przy
dać odpowiedniego materjału dla porównania obu czynę w spec1alnych, dla powietrza płynnego cha
rodzajów strzeliw rozdzielają się przypadkowo nie- rakterystycznych własnościach. Przy stałych mate· 
szczęśliwe wypadki przy stałych materjałach wy· rjaJach wybuchowych podpada pod te grupy tylko 
buchowych na 14 grup, podczas gdy przy powie- 30i wszystkich wypadków, powodem zaś mniej 
trzu płynnem tylko na 6 grup. „Sprengluftgesell- więcej 70% wypadków jest natomiast nieostrożność. 
schaft" wyciąga z tego w powyżej wspomnianym I tak np. przy stałych materjałach wybuchowych 
artykule następujący wniosek: 35% wszystkich nieszczęśliwych wypadków przypi

„Na pierwszy rzut oka widać już. że przy 
strzelaniu powietrzem płynnem wykazano mniejszą 
możliwość zajścia nieszczęśliwych wypadków". (Z 
16-tu wypadków nieszczęśliwych - tylko 6). (Man 
sieht sofort, dass bei dem Sprengluftverfahren nur 
wenig Unfallmoglichkeiten belegt sind (von 16 Un· 
fallmo glichk e iten nur 6). 

sać należy brakowi dostatecznej ochrony lub zbyt 
wczesnemu powrotowi do przodka (miejsce pracy). 
Co zaś szczególnie dotyczy górnośląskich kopalń 
węgla kamiennego, to należy podkreślić, że nie roz
chodzi się tutaj o samą ilość wypadków, ale rów
nież o ich rodzaj. W pewnych okolicznościach 
może bowiem zajść taki wypadek, że pewnego ma
terjafo wybuchowego, mimo zarejestrowania małej 

W yraz „ wykazano" (belegt) został nadzwyczaj ilości wypadków nieszczęśliwych, nie będzie można 
ostrożnie i zręcznie wybrany, gdyż może bardzo ła- zastosować z powodu tkwiących w nim przyczyn 
two wywołać mylne zgoła mniemanie, jakoby strze· niebezpieczeństw'1. Różne skalne materjały wyklu
lanie powietrzem płynnem było mniej niebezpiecz- czone są od ich użycia w przodkach, w których 
ne, gdyż przy tym sposobie strzelania nie zareje- występuje węgiel, nie dlatego, że liczba wypadków 
strowano nieszczęśliwych wypadków, podpadają- nieszczęśliwych, zaszłych przy strzelaniu temi mate
cych pod kilka z wyŻeJ wspomnianych grup wy- rjałami wybuchowemi, była za wysoka, ale dlatego 
padkowych Nikt zapewne nie będzie chciał na że strzeliwa te mogą spowodować nader niebez· 
serjo zaprzeczyć, że dalsze możliwości wypadków pieczne, daleko szerzące się wybuchy. 
przy powietrzu płynnem istnieją tak samo, jak przy Jak wygląda natomiast ta sprawa przy powie-
używaniu stałych materjałów wybuchowych. Wy- I trzu płynnem? 
mienić tu tylko należy wypadki, powstałe z braku Dla użytku na kopalniach z gazami- powie
niedostatecznej ochrony oraz spowodowane przez trze płynne nie wchodzi zupdnie w rachubę. Do
prądy błądzące pod ziemią. Tego rodzaju wypad- tychczasowa praktyka westfalskiej sztolni doświad
ki są zupełnie niezależne od rodzaju materjału wy- czalnej górniczej w Derne nie pozostawiła w tym 
buchowego. Przyczyną takich wypadków jest nie- kierunku żadnych wątpliwości. 
ostrożność lub czysty przypadek, w_obec czego mo· Według publikacyj „Sprengluftgesellschaft" mo
że zajść on tak przy tym, jak przy innym sposobie że powietrze płynne znaleść zastosowanie na in
strzelania. Tak samo nie można zaprzeczyć, że nych kopalniach węgla. Jednakowoż po starannem 
pozostałe rodzaje wypadków nieszczęśliwych mogą rozważeniu za i przeciw i uprzytomnieniu sobie 
również zajść przy strzelaniu powietrzem płynnem , podstaw sposobu strzelania powietrzem płynnem, 
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musi się dojść do wniosku, Że możność dla użycia 
powietrza płynnego jako strzeliwa kopalnianego jest 
mimo to poważnie ograniczoną. Z punktu bezpie
czeństwa można powietrzem płynneąi strzelać bez 
obawy wszędzie tam, gdzie pył węglowy jest tak 
dalece nieszkodliwy, że można używać prochu cz.ar
nego. Bezwarunkowo nie wolno natomiast strzelać 
powietrzem płynnem na kopalniach, w których wy
stępujący pył węglowy· skłonny jest do wybuchu, 
a więc tam, gdzie przy strzelaniu zachować należy 
wszelką ostrożność i zastosować specjalnego rodza
ju środki bezpieq:eństwa. Dla stałych materjałów 
wybuchowych, o ile mają one znaleść zastosowanie 
w tego rodzaju warunkach, istnieją ścisłe przepisy, 
szczególnie co do składu, stałości i badania tychże 
materjałów. Ich skład musi na 0,5% dokładnie od
powiadać składowi, podanemu w liście· materjałów 
wybuchowych, dopuszczonyc'h do użytku na kopal
niach. Materjał taki musi pozatem być stały, to 
znaczy że jego składniki nie mogą ulec żadnej 
zmianię, tak pod względem jakościowym, jak i iloś
ciowym. W dalszym ciągu musi być on jednolity, 
to znaczy tak dobrze pomieszany, że możliwość od
m1eszama jest wykluczoną. Dopuszczenie takiego 
materjału wybuchowego do użytku na kopalniach 
następuje dopiero po zbadaniu go w sztolni do
świadczalnej na posiadanie tych włci:sności. Poqad
to stacja doświadczalna bada te „powietrzńe ma
terjały wybuchowe" jeszcze na jedną szczególną 
własność . Materjał tak zwany „powietrzny" nie 
powinien zapalić ani pyłu węglowego, zawieszone
go w pewnej ilości w powietrzu, ani wysoko-pro
centowej mieszaniny metanu w powietrzu. 

nie wolno narażać tego bezpieczeństwa z powodu 
pyłu węglowego przez użycie powietrza płynnego. 

Do tego samego zdania dochodzi się również 
po przyjrzeniu się bliżej wypadkom z powietrzem 
płynnem, szczególnie charakterystycznym, a zarazem 
i najniebezpieczniejs.zym. Są to wypadki, spowo
dowane skutkiem wydzielania długiego płomienia 
przy strzelaniu powietrzem płynnem. Dopiero · nie
dawno zdarzył się znowu taki wypadek na jednej 
z górnośląskich kopalń węgla kamiennego, przy
czem strzał wywołał nietylko bardzo długi płomień, 
ale również zatrważające działania tłoczące i fale 
ciśnień. (Zburzenie odległych, bardzo silnie zbudo
wanych tam). Tego rodzaju wypadki zdarzały się 
już niejednokrotnie, chociaż tak silnego uderzenia 
powietrza nie zaobserwowano dotychczas, chyba w 
wyjątkowych wypadkach. 

W związku z tern przypominają się tutaj dwa 
wypadki .zaszłe krótko po sobie w roku 1919-ym· w 
zagłębiu Bytom- Pot Pierwszy z nich pociągnął 
za sobą śmierć 3 ludzi. Na innej górnośląskiej ko
palni, strzelającej powietrzem P.łynnem, miały po
dobne wypadki również miejsce. 

We wszystkich tych wypadkach towarzyszył 
strzałowi niezwykle długi płomień. Od tego pło
mienia doznały mniej lub więcej intensywnych opa
rzeń osoby, stojące w odległ'ości 60 a nawet 100 i 
więcej m; mimo, że były ukryte w przebitkach lub 
bocznych chodnikach, a płomień, by je dosięgnąć, 
musiał z prostej zboczyć nie w jednem, lecz w kil
ku miejscach skrzyżowania się chodników. Czy te
go rodzaju płomień należy uważać za płomień eks
plodującego naboju o normalnej zawartości tlenu, 
czy też za płomień spalania się tlenku węgla, po-

T akie badanie materjałów wybuchowych za- wstałego z powodu przedwczesnego, zbyt intensyw
wierających płynne powietrze na stacji doświadczał- nego odparowania się tlenu, czy współdziałają tu 
nej jest wobec niestałości i ciągłej zmiany ich skła- już może miejscowe eksplozje pyłu węglowego -
du praktycznie niemożliwe. Chociażby nawet chcia- jest rzeczą obojętną. Fakt, że taki płomień może 
no uzna~ za możliwe przeprowadzenie podobnych powstać, należy w każdym razie uważać za objaw 
badań, to jednak nie miałyby one żadnego praktycz- niebezpieczny, który przy obecności zapalnego py
nego znaczenia, jak to ma miejsce przy stałych ma- łu węglowego nie zachęca do wprowadzenia sposo
terjałach wybuchowych, gdyż materjał wybuchowy bu strzelania powietrzem płynnem na · kopalniach 
o płynnem powietrzu wobec jego niestałości nie węgla kamiennego. 
odpowiadałby w praktyce po największej części „Sprengluftgesellschaft" miało wprawdzie os
z badanemu na s tacji doświadczalnej . Dokładne i tatnio wynaleść nabój, rzekomo bezpieczny wobec 
proporcjonaln~e zawsze jednakowe daw'kowanie pyłu węglowego. Czy nabój ten wystarcza dla ko
składników węgla i• tlenu (Kohlenstoff und Sauer- palń, posiadających niebezpieczny pył węglowy, na
stofftrager ), jest z natury tego sposobu niewykonal- leży wobec specjalnej natury sposobu strzelania po
ne, ponieważ strzeliwo zależnie od intensywności wietrzem płynnem mocno powątpiewać. Bądź co 
zanurzenia naboju i czasu, który upłynie aż do bądź z powod11 zmiennej zawartości tlenu nie mo
chwili odpalenia strzału, posiadać będzie zmienny że się tego rodzaju nabój równać z nabojem do 
skład procentowy oraz co niemniejszą odgrywa ro- stałego materjału wybuchowego powietrznego, któ
lę-posiadać będzie skład nierównomierny. Jeżeli rego skład jest zawsze absolutnie jednaki. 
wymaga jednak wzgląd na bezpieczeństwo wobec Co się tyczy bezpieczeństwa, to bardzo często 
pyłu węglot.\o'ego, stosowania powietrznych materja- zostaje przeoczoną pewna okoliczność, wynikająca 
łów wybuchowych o pewnych ściśle określonych z działalności płynnego powietrza, a mianowicie: z 
własnościach (zagwarantowanych tylko w razie naj- płynnem powietrzem wprowadza się zarazem do 
dokładniejszego przestrzegania wyżej wymienionych wyrobisk wysoce aktywny składnik materjałów wy
warunków, a przedewszystkiem i głównie zachowa- buchowych, przy którym dla utworzenia się czułych 
nia ilościowego stosunku składników), to i wtedy . mieszanin wybuchowych lub conajmniej mieszanin 
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nadzwyczaj łatwo zapalnych, potrzeba tylko pewnej 
domieszki pyłu węglowego. Niebezpieczenstwo to 
wzrasta jeszcze przy użyciu otwartych lamp górni· 
czych. Wylanie się płynnego powietrza, czy to 
przez nieostrożność, czy z innych powodqw na spąg 
chodnika, obfitujący w pył węglowy, może spowo
dować skomplikowane pożary kopalniane, a ·w pew
nych okolicznościach nawet zjawiska wybuchowe. 
W razie wylania się płynnego powietrza na ubra
nie robotnika, może on przy nieostrożnym ruchu 
lampką stanąć w płomieniach w kilka sekund. 

Z rejestru wypadków przy strzelaniu płynnem 
powietrzem wynika również i ten moment z całą 
dobitnością. Z tego punktu widzenia nasuwa się 
refleksja, że wprowadzenie tak wysoce aktywnego 
materiału jak powietrze wybuchowe, do kopalni, 
gdzie o wylanie się naczyń z płynnem powietrzem 
wcale nie trudno, nie jest rzeczą zbyt bezpieczną. 

Przy obliczeniu ekonomji należy przedewszyst
kiem wskazać na zasadniczą różnicę, istniejącą mię
dzy stałemi materjałami wybuchowemi i powietrzem 
płynnem. Powietrze płynne wyrabia się jak to za
zwyczaj ma miejsce - we . własnym zarządzie . Do 
tego potrzeba poważnych inwestycji na budynki, 
maszyny, naczynia do zanurzania i t p., których 
to wydatków przy stałych materjałach niema; wy
datki te są dość pokaźne. Wydatki na urządzenie 
komór dla przechowywania materiałów wybucho
wych można tu ominąć, o ile chodzi o kopalnie, 
bę'dące w ruchu, gdyż te posiadają już takie ko
mory. Zresztą są te wydatki tam gdzie ewen. za- · 
chodziłaby jeszcze potrzeba, w porównaniu znacz
nie mzsze. Dla jednej z kopalń potasu obliczył je 
inż. Beysen (Kali Nr. 8, rok XX) na 160 OOO zło
tych marek. Obliczenie to przewiduje z góry dru
gie zapasowe urządzenie dla skraplania powietrza, 
bez którego obejść się nie można. Ale nawet i 
wówc~as gdy skreślimy koszta zapasowego urzą
dzenia dla skraplania powietrza i uwzględnimy, że 
dla średniej kopalni węgla kamiennego, tak wielkie 
urządzenie dla skraplania powietrza, jak je w wy
żej wspomnianem obliczeniu przyjęto, jest niepo
trzebne, że natomiast potrzebną będzie większa 
ilość naczyń do zanurzania, to koszta takiego urzą
dzenia wyniosą jeszcze zawsze 95 OOO złoty.:h ma
rek. Już samo zebranie takiej sumy, przy dzisiej
szym braku kapitałów przechyla wagę na nieko
rzyść powietrza płynnego. Przytem należy jeszcze 
rozważyć c·o następuje: Tam, gdzie raz wybudo
wano wspomniane urządzenie, przyjęto tern samem 
raz na zawsze sposób strzelania płynnem powie
trztm, a zaś przejście na inny rodzaj materjału wy
buchowego możliwem jest tylko wówczas, jeżeli 
się uezygnuje z dalszego używania tego urządzenia, 
a zatem z· oprocentowania się i amortyzacji wyło
żonego kapitału, inaczej mówiąc, gdy wyłożony ka
pitał zostanie zapisany „a fond perdu", ponieważ 
sprzedaż tego urządzenia tylko wyjątkowo będzie 
możliwą. Z ewentualnością koniecznej zmiany ma-

terjału wybuchowego trzeba się jednak zawsze li
czyć i zachować sobie możność takiej zmiany, bądź 
dlatego, że inny materjał wybuchowy może się póź
niej okazać korzystniejszym, bądź też na wypadek, 
że władze górnicze ze względów bezpieczeństwa 
zażądają kiedyś takiej zmiany. 

Porównanie kosztów roboty strzelniczej przy 
użyciu powietrza płynnego i stałych materjałów wy
buchowych zamieścił Dr. Lange w swem sprawoz
daniu „ I O lat roboty strzelniczej powietrzem wybu
chowem na kopalni „ Wawel" (kop. Brandenburg), 
Zeitschrift des Oberschlesischen Berg und Hiitten
mannischen Yereins, rok 64, zeszyt 6. Według te
go sprawozdania wynosiło zużycie powietrza płyn
nego w początku roku 1925-go I OO gramów na 
tonnę, przyczem wyprodukowanie takiej ilości po
wietrza płynnego kosztowało 19,5 groszy. Ten sam 
autor podaje dla kilku górnośląskich kopalń rów
nież koszta przy strzelaniu stałemi materjałami wy
buchowemi: Na dwuch kopalniach wynoszą one 
17, 1 względnie 18,5 groszy, są zatem mniejsze od 
kosztów powietrza płynnego, na jednej kopafni 19,7 
groszy - co odpowiada kosztom przy strzelaniu po
wietrzem płynnem: dalsze kopalnie, posługujące się 
stałemi materjałami wybuchowemi, wykazują wyż
sze koszta. Gdy uwzględnimy, że koszta transpor
tu przy stałych materjałach wybuchowych nie są 
objęte powyżej podanemi cyframi, nie uczyni to 
istotnej różnicy, gdyż przy stałych materjałach są 
one bardzo nieznaczne. Również okoliczność pod
kreślenia szczególnem naciskiem, że do porównania 
wzięte zostały tylko kopalnie o wzorowo dczoro
wanej robocie strzelniczej, nie zmienia w niczem 
zdolności porównawczej, gdyż rezultaty osiągnięte 
na kopalni Wawel są prawdopodobnie również wy
nikiem tylko pierwszorzędnej pracy inżynierskiej. 

Jak to z powyższego porównania wynika ist
nieją zatem na Górnym Sląsku kopalnie, urabiające 
tonę węgla stałemi materjałami wybuchowemi taniej, 
niż porównywana kopalnia, strzelająca powietrzem 
płynnem . Inne kopalnie pracują znowu drożej. 
Stąd nie wynika, że strzelanie płynnem powietrzem 
jest rzeczywiście najtańsze. Również i tu będzie 
dużo zależało od organizacji gospodarki materjała
mi i od utrzymania w strzelnictwie należytego ładu. 

Nadmienić należy jeszcze, .że koszta materiału 
wybuchowego na przeważającej części kopalń księ
stwa· Pszczyńskiego, podległych autorom niniejsze
go artykułu, wynosiły w tym samym czasie również 
17 - · 20 groszy, a na początku roku I 926·go, więc w 
czasie, kiedy spadek złotego zaczął już wpływać 
na zwyżkę cen materjałów, 19,6-24 grosze. 

Przy cyfrach, dotyczących kopalni W a w el, nie
stety ·nie jest powiedziane, czy uwzględniono w nich 
również oprecentowanie i amortyzację. Zakłady, 
posiadające już starsze i umorzone urządzenia dla 
skraplania powietrza, nie wstawiają zwykle tychże 
pozycji w rachunek. Przy budowie nowego urzą
dzenia, którego koszt wynosiłby-jak już wyżej po-
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wiedziano - 95 OOO marek złotych, czyli 240 OOO zł. 1 1, 

należy liczyć w dzisiejszych warunkach 25% sumy 
kapitału zakładowego na oprocentowanie i amorty
zację rocznie, czyli 60 OOO zł. Zatem kwota dla 
oprocentowania i umorzenia takiego urządzenia, da
jącego rocznie 60 OOO kilogramów płynnego powie· 
trza do wydobycia 600 OOO ton węgla - wynosi na 
każdy kilogram płynnego powietrza 1 OO groszy i na 
każdą tonę wydobytego węgla 1 O groszy Uwzględ
ni się te pozycje-to chyba nit:ma już mowy o tern, 
by sposób strzelania powietrzem płynnem był tań
szy od sposobu strzelania stałemi m'aterjałami wy
buchowemi, jeżeli przytem dane kopalnie pod 
względem strzelniczo·technicznem są prowadzone 
należycie. 

Pozostawałaby jeszcze korzyść otrzymywania 
większego · urobku grubych sortymentów, przytacza· 
na przez zwolenników strzelania powietrzem płyn
nem. Porównanie kopalń między sobą jest w tym 
wypadku niestety niemożliwem, gdyż nie pozwala
ją na to zbyt odmienne warunki miejscowe. Nie
zrozumiałem jest jednak, dlaczego właśnie powie
trze wybuchowe odznaczające się szczególną siłą 
miażdżącą, miałoby w tym względzie przewyższać 
inne materjały, tymbardziej, że skład jego nie jest 
stały. Ciężkie czasy zmusiły nas na Górnym Śląs
ku do najbardziej intensywnego zainteresowania się 
sprawą zwiększania urobku grubych sortymentów, 
gdyż zwyżka tegoż tylko o I% wyraża się wzrostem 
dochodów o setki tysięcy. Dlatego też skonstruo
wano stałe materjały wybuchowe, których · skład do
piero po wielu mozolnych doświadczeniach został 
doprowadzony do tego stopnia ulepszenia, że są 
one w stanie dać optimum urobku grubych sorty
mentów. Ze względu na to, Że ich działanie jest 
zawsze jednakowe, spełniają one w rękach górnika 
rzeczywiście to, co powinny, zaś powietrze płynne 
zezwala osiągnąć optimum tylko wt~dy , kiedy wy
buch naboju nastąpi z tą chwilą, w której stosunek 
tlenu do węgla jest najodpowiedniejszy dla osiąg
nięcia tegoż optimum. 

Zagadnienie rozsuwającego działania powietrz
nych materiałów wybuchowych (P~oblem der schie
bend wirkenden Wettersprengstoffe) jest nam do
brze znane, a przedewszystkiem potrafimy odpo
wiednio ocenić znaczenie sprawozdania technika 
strzelniczego o jego sukcesach w kierunku zwięk
szenia urobku grubych sortymentów. Zwykle cho
dzi tu o więcej niż o subjektywne wrażenia. Tru· 
dność w rozwiązaniu tego zagadnienia potwierdza 
fakt, Że asesor górn. Bloch w Zabrzu zdecydował 
się przy swych doświadczeniach odsiewać węgiel 
na miejscu strzelania, celem dojścia do prawdzi
wych i objektywnych danych, co do urobku gru
bych sortymentów. Następnie niema żadnego zna· 
czenia, jeżeli przypadkowo kopalnia, strzelająca 
powietrzem płynnem, wykaże się wysokim odset-

1
) Przy stanie dolara IOj O zł. 

kiem grubych sortymentów: przy użyciu stałego ma
terjału wybu.chowego, dostosowanego do miejsco
wych warunków osiągnęłaby ona prawdopodobnie 
jeszcze lepszy rez·ultat. 

' W związku z powyższem należy poruszyć tu
taj jeszcze jeden moment: Ważnym probierzem dla 
oceny, czy dane strzeliwo daje optimum urobku gru
bych sortymentów, stanowi również rozpad sorty· 
mentów, znajdujących się na składzie. Stratę w 
sortymencie powodują nietylko wpływy atmosfe
ryczne lub własności węgla, ale w wysokim stopniu 
również okóliczność, że spoistość węgla została 
zniszczona przez zużycie nieodpowiedniego mate
riału wybuchowego. Węgiel dostaje się na skład 
wprawdzie jeszcze w grubych kawałkac~. lecz jego 
struktura jest już rozluźniona i rozpada się on w 
przeciągu bardzo krótkiego czasu, przysparzając 
strat osobom, które kupiły węgiel gruby, a z powo
du zmiany w sortymencie, ponoszą znaczne straty. 

Na wszystkie te okoliczności zwróciliśmy bacz
ną uwagę podczas mozolnej wielomiesięcznej pra
cy, gdyśmy wspólnie z osobami wykwalifikowane
mi w dziedzinie materiałów wybuchowych praco
wali nad konstrukcją najodpowiedniejszego mate
riału. Przy tej okazji stwierdziliśmy, Że w procen
towym udziale drobne zmiany składników chemicz
nych-często na'wet tylko o -&% -wpłynęły znacznie 
na urobek grubych gatunków. Dlatego też jest rze

' czą zupelnie wykluczoną, by taki materjał wybu
chowy, jak powietrze płynne, 'które z powodu od
parowania się nieustannie zmienia swój skład- i to 
nie tylko o ł%-mógł stale i regularnie dawać op
timum urobku węgla grubego. Kierownik kopalni 
musi mieć gwarancję, że przy danym materiale wy
buchowym osiągnie to optimum urobku grubych ga
tunków, od czego jest zależną w b. wysokim sto
pniu gospodarność danej kopalni Lasadnicze pra
wa fizyki, mające miejsce przy wybucha, musiały
by zostać zmiennemi, gdyby płynne powietrze mia
ło spełnić żądanie uzyskania zawsze najkorzystniej
szego urobku węgla grubego. 

Po rozważeniu ws zystkich powyzeJ przytoczo
nych motywów dochodzi się ostatecznie do wnio
sku, że niema conajmniej żadnego powodu, by tam, 
gdzie się dotychczas używa stałych materjałów wy
buchowych, przechodzić do strzelania powietrzem 
płynnem. Strzelanie .powietrzem płynnem zabrania 
się ze względów bezpieczeństwa z góry wszędzie 
tam, gdzie występuje łatwo wybuchający pył wę
glowy, zagrażający niebezpieczeństwem tak górni
kom, jak i kopalni. Wysokie koszta inwestycyjne 
nie zachęcają przy obecnym ogólnym braku kapi
tałów do wprowadzenia s posobu strzelania powie
trzem płynoem róźnież w tych kopalniach, gdzie 
niebezpieczeństwo pyłu węglowego nie zagraża, 
gdyż korzyści ekonomiczne przynajmniej w rozmia
rach, w jakich właściciel kopalni przy takiej inwe~ 
stycji oczekiwać ich musi, bezwzględnie nie zosta-
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ną osiągnięte. Tam, gdzie wysokość urobku gru
bego węgla wywiera decydując~wpływ na gospo
darność kopalni, na przeszkodzie do wprowadzenia 
strzelania powietrzem płynnem stoją najpoważniej
sze wątpliwości: urobek węgla grubego, osiągnięty 

KONSTANlY DOMAŃSKI 
iniynie r·ch emik . 

przy strzelaniu powietrznemi materjałami wychowe
mi o działaniu rozsuwającym, musi się zmniejszyć, 
co cyfrowo wyraża się stratą, przewyższającą znacz
nie zysk z racji ewentualnie możliwego obniżenia 
kosztów materiału wybuchowego. 

. Sposoby oznaczania węgla w żelazie, stali 
1 surowcach. 

Dokładne i szybkie oznaczenie węgła w żela
zie, stali i surowcu nastręczało do niedawna wiele 
trudności w laboratorjach chemicznych hut żelaz
nych. Sposoby spalania węgla w metalu przez roz
puszczanie wiórków w mieszaninie kwasu siarko
chromowego zapomocą aparatu Wiborgh'a. wzglę
dnie modyfikacją jego aparatu Ruff'a, łub też w 
aparacie Corleis'a, w zasadzie dobre, nie nadają się 
do laboratorjów hutniczych, gdzie wielokrotnie wy
maga się rekordowej szybkości wykonania analizy, 
połączonej z absolutną dokładnością. Podobnież 
sposób Eggertz' a, kolorymetrycznego oznaczania wę
gla, nadający się szczególniej do oznaczania węgla 
w żelazie i stali o niskiej zawartości, nie nadaje się 
w wypadkach oznaczania węgla w stalach o wyso
kiej zawartości jak również węgla chemicznie zwią
zanego w surowcu zwykłym i w specjalnych. Wresz
cie wagowy sposób oznaczania węgla przez spala
l)ie metalu w piecyku elektrycznym daje zupełnie 
dokładne rezultaty, wymaga jednak długiego czasu 
i nie może być stosowany przy masowych robotach, 

Upraszcza i skraca do minimum bieg analizy, 
spalanie metalu w piecyku elektrycznym i zbieranie 
pozostałego C02 w aparacie, zbudowanym przez 
firmę Strohlein et Co w Diisseldorfie , dając w pew
nych wypadkach oznaczenia zupełnie dokładne, w 
innych zupełnie zadawalające. 

Przeznaczony do analizy metal w postaci w1or
ków lub proszku, umieszczony w łódeczce porcela
nowej sam lub z dodatkiem środka utleniającego, 
spala się w strumieniu przepływającego tlenu. Po
wstający bezwodnik kwasu węglowego zbiera się 
w specjalnej biurecie razem z nadmiarem przepły
wającego tlenu. Odczytuje się na podziałce obję
tość zebranego gazu, notując jednocześnie tempe
raturę wody w chłodnicy, która otacza biuretę z 
zebranym gazem, oraz ciśnienie barometryczne, na· 
stępnie przeprowadza do naczynia pochłaniającego, 
zawierającego stężony roztwór wodzianu potasu. 
Bezwodnik kwasu węglowego pochłonięty jest cał
kowicie po dwu trzykrotnem przepłókaniu gazu. 
Pozostały tle n wprowadza !>ię z powrotem do biu· 

rety, odczytuje na podziałce jego objętość i z roz
nicy znajduje się objętość pochłoniętego C02• Zna
jąc temperaturę gazu i ciśnienie barometryczne prze
licza się objętość odczytaną na objętość przy 0°C i 
760 mm ciśnienia z wzoru Gay-Lussaca i Boyl'a. 

v. = V T + t 
o . T 

Wreszcie wylicz.a się ilość czystego C, który 
podaje się w procentach. Znaczne uproszczenie w 
pracy wprowadza dołączona do aparatu tablica, w 
której znajdujemy współczynnik mnożenia odczyta
n~j ?bjętości gazu przy danej temperaturze i ciś
n1en1u. 

Całość urządzenia sk!ada się z następujących 
części: butli z tlenem (T), ustawionej na podłodze 
tuż przy stole pracy i zaopatrzonej w manometr z 
finimetrem w celu regulowania ciśn~enia wydoby
wającego się tlenu Wydobywający się tlen odpro
wadzony jest zapomocą rurki gumowej do mosięż
nego rozdziel~cza (R) zaopatrzonego kranami. Je
dno ramię odprowadza tlen do płóczek, drugie do 
cylindra z wodą, który odgrywa rolę wodnego wen
tyla bezpieczeństwa (W). Kompleks płóczek, usta
wionych na wspólnej podstawce, składa się z na
czynia U-ego (Ł) wypelnionego wapnem sodowa
nem, łub potłuczonym i w ysuszonym tlenkiem sodu, 
i dwóch płóczek z kwasem siarkowym (S, SJ. Płócz
ki połączone są ze sobą zapomocą rurek gumo>Yych 
w ten sposób, że tlen musi przejść przedewszyst
kiem przez płóczkę z wapnem sodowanem, które 
pochłania C02, o ile takowe jest ~ tlenie, następ
nie dwie płóczki z kwasem siarkowym, który po
chłania wilgoć, wreszcie oczyszczony tlen odpro
wadzany jest do rury porcelanowej piecyka przez 
boczną rurkę w peryskopie (P). Dołączenie do pie
cyka peryskopu ma tę wielką zaletę, że operator 
może obserwować cały proces spalania i w razie 
dostrzeżenia jakiejś niedokładności nie doprowadza 
analizy do końca, lecz rozpoczyna ją nanowo. Aże
by blask palącego się metalu nie raził oczu obser-

/ 
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wującego, można nakładać na wziernik szkło przy- ne są ścianką krzemionkową. Nazewnątrz nawija 
ciemniające, dołączone do peryskopu. W katalo- się jeszcze warstwą sznura azbestowego, który two
gach przyrządów laboratoryjnych można spotkać rzy warstwę izolacyjną na wypadek stykania się 
rury porcelanowe z boczną rurką, która ma służyć zwoi drutu podczas roboty. Drut (Ni-Cr) Kromo
do wprowadzania tlenu. Nie polecam ich jednak re w zupełności zastępuje stosowany przy piecy
ze względu na to, że miejsce połączenia jest bar- kach elektrycznych kosztowny drut platynowy, a 
dzo nietrwałe i przeważnie niedokładnie wykona- granica wytrzymałości (powyżej 1 200°C) jest wy
ne. Albo nazbyt zasklepione, albo ze szczelinami. starczającą. Po długotrwałem używaniu przepalo
Rura porcelanowa, w której umieszcza się łódeczkę ny drut Ni-chromowy daje się łatwo zastąpić przez 
do spalania metalu, spoczywa w piecu elektrycz- nawm1ęcie nowego. W ten sposób skonstruowany 
nym. Pie-cyk elektryczny kompletny można nab.y- piecyk, który ma wygląd rury o bardzo grubych 
wać gotowy, względnie w bardzo prosty sposób ścianach z różnorodnego materjału, umieszcza się 
zrobić siłami laboratoryjnemi. Składa się on wte- na metalowej konsolce. Całość przedstawia roz
dy z dwóch części: skrzynki z opornikiem (0) i miary 300 mm długości, 130 mm średJ'\icy i ma swo
piecyka (P. E.). W tym celu rurę krzemionkową je uzasadnienie w tern, aby łódeczka .;_ wiórkami 
(K1) o wymiarach 300 mm długą, 42 mm średnicy, metalowemi spoczywała całkowicie w strefie na-
4 mm grubości ścianek, gładką na wewnętrzne) i ze- grzanej do temperatury żądanej, gdyż piecyk nie 
wnętrznej powierzchni, obwija się tekturą azbesto- nagrzewa się jednakowo na całej swej długości, i 
wą, zmoczoną w wodzie. Obwija się możliwie naj- wreszcie, aby piecyk nie stygł gwałtownie. 
szczelniej, tworząc warstwę izolacyjną (Az) grubo- I Rura porcelanowa długa 500 mm o średnicy 
ści 35 mm. Nazewnątrz okłada się pojedynczą war- zewnętrznej 22 mm, wewnętrznej 16-18 mm prze-

stwą suchej tektury azbestowej, obwiązule się w 
kilku miejscach drutem i pozostawia do wysusze
nia. W miarę schnięcia powstające szczeliny za
pełnia się papką azbestową. Skoro warstwa azbe
stowa została zupełnie wysuszona i uszczelniona, I 
usuwa się drut i wsuwa w rurę z blachy żelaznej 
dokładnie dopasowanej. Wewnątrz rury krzemion
kowej umieszcza się drugą rurę krzemionkową (K2 ) 

długą 300 mm, średnicy wewnętrznej 25 mm, grubo
ści ścianek 3 mm, gładką na powierzchni wewnętrz
nej, uzwojoną na powierzchni zewnętrznej. W po
wyższe uzwojenia nawija się drut o średnicy 0,75 
mm ze stopu Ni-Cr t. zw. „Kromore" w ten spo
sób, że drut wypełnia zagłębienia i zwoje oddzielo-

prowadzona przez otwór piecyka, umieszczona jest 
jednym końcem w rurze peryskopu i uszci:elniona 
zapomocą odpowiedniego korka gumowego. Drugi 
jej koniec łączy się z aparatem, zbierającym wy
chodzące gazy C02 i 0 2• Na drodze między wy
lotem rury i aparatem odbiorczym gazów umiesz
cza się suchy filtr z waty szklanej w celu zatrzy· 
mywania uchodzącego w znacznej ilości rozpylone
go F e20 3, któryby bardzo szybko zanieczyścił wszy
stkie części aparatu, oraz suchy pochłaniacz dwu
tlenku siarki, który składa się ze zwiniętej spiralnie 
siatki miedzianej, wypełnionej chromianem ołowiu. 
Do ogrzewania piecyka czerpie się prąd z linji, 
który przechodzi przez ampermierz, wyłącznik i bez-
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pieczniki, wytrzymałe na natężenie prądu do 7 am
perów włącznie, przechodzi następnie przez opor
nik (0), piecyk elektryczny (P. E.) i wraca z po
wrotem do linji. Tempera turę nagrzewającego się 
piecyka mierzy się wprowadzając pyrometr (Pr) 
(platyna-platyna rhodium) do rury porcelanowej 
w ten sposób, aby końce jego sięgały połowy jeJ 
długości, to jest strefy najgorętszej. Końce pyro
metru połączone są z biegunami milivoltamierza (V) 
opatrzonego skalą temperatur. 

Ponieważ po kilku spalaniach strefa rury por
celanowej, do której sięgają końce pyrometru ożu
żla się, i niezabezpieczone niczem ko"ńce pyromet
ru kruszej~ i lamią się, przeto bardzo celowem jest 
nakładać nań rurkę krzemionkową z zasklepionym 
końcem. Tym sposobem ulega zniszczeniu co pe
wien czas rurka krzemionkowa, natomiast kosztow
ny pyrometr jest zabezpieczony przed szkodliwym 
działaniem żużla pod~zas nagrzewania piecyka. Po
wstały ze spalenia węgla w metalu C02 plus nad
miar tlenu, wychodząc z piecyka, posiadają dość 
wysoką temperaturę. Zanim więc wejdą do biure
ty (Br) przechodzą przez wężownicę, umieszczoną 
w chłodnicy z wodą (Ch), oziębiają się, przechodzą 
przez rurkę poziomą i kran (C), umożliwiający ko
munikację gazu między wężownicą i biuretą, biure
tą i naczyniem z roztworem ługu (N), lub zupełne 
izolowanie biurety. Dolny koniec biurety połączo
ny jest wężem gumowym z odbieralnikiem (H), 
wodnego roztworu soli kuchennej zakwaszonej kwa
sem siarkowym, który służy do wypełniania biure
ty. Na biurecie umieszczona jest przesuwalna po
działka, która służy do odczytywania objętości za
wartego gazu. Biureta również osadzona jest trwa
le w chłodnicy wodnej, ażeby temperatura gazu 
mogła się wyrównać z temperaturą wody. Odczy
tywanie temperatury umożliwia stale umieszczony 
w ściance chłodnicy termometr. 

Wszystkie części aparatu umieszczone są w 
szafce na odpowiednich konsolkach. 

Czynności związane z samą analizą: 
Przystępując do analizy, najpierw sprawdza 

się, czy roztwór ługu w naczyniu do pochtaniania 
C02 jest doprowadzony do kreski, względnie, o ile 
naczynie jest z wentylami samozamykającymi, czy 
płyn należycie docisnął wentyl. Tę samą obser
wację robi się z biuretą i nadaje się kranowi (C) 
położenie dla zupełnego jej zamknięcia. Odbieral
nik zestawia się z konsolki. Do rury porcelanowej 
piecyka wsuwa się pyrometr, druciki którego są 
przeprowadzone przez korek gumowy z otworem 
pośrodku i wsuniętą weń krótką rurką szklaną, aby 
nagrzewające się gazy miały ujście. Zaraz potem 
włącza się prąd do piecyka, początkowo na mały 
opór, w miarę jednak jak piecyk się nagrzewa po
większamy opór dotąd, aż ampermierz na tablicy 
będzie wskazywać 5,5-6 amp. Dalsze zwiększanie 
oporu w oporniku jest niepotrzebne, gdyż wskutek 
nagrzewania się drutu Ni-chromowego, opór wzra
sta sam przez się. Ażeby- nagrzać piecyk do tern-

peratury l I 00°C, wystarcza I 5 minut prawidłowego 
nagrzewania. W tym czasie można zważyć próbkę 
wiórków metalowych, które umieszcza się w łódecz
ce porcelanowej, poprzednio wyżarzonej i przecho
wywanej w czystern naczyniu z doszlifowanym kor-

, kiem Kiedy temperatura piecyka zbliża się do żą
danej, przystępuje się do przepłókania płóczek, pe
ryskopu i rury porcelanowej tlenem i usunięcia z 
nich powietrza. Nastawia się kranY. w rozdzielaczu 
(R) .w ten sposób, aby tlen mógł iść w kierunku 
płóczek i cylindra (W), otwiera się ostrożnie butel
kę z tlenem i zapomocą finimetru reguluje się do
pływ tlenu, uważając, aby ciśnienie jego było rów
n">ważone słupkiem wody w cylindrze (W), wyso
kości I 05 mm (różnica poziomów pomiędzy dolnym 
końcem zanurzonej w cylindrze (W) rurki i P.ozio
rnem płynu). Przy nadmiernem ciśnieniu tlen bę
dzie się niepotrzebnie ulatniać, przy zbyt słabem 
może nastąpić wciągnięcie wody do płóczek, kiedy 
spalanie w piecyku będzie się odbywać energiczniej. 

Po jednominutowem przepuszczaniu tlenu za
myka się kran Nr. 1, przerywając dopływ tlenu do 
rury porcelanowej. Usuwa się pyrometr z rury 
porcelanowej, zmniejsza opór, wprowadza łódeczkę 
z odważonemi wiórkarni, bacząc aby nic z nich nie 
stracić i umieszcza łódeczkę w najgorętszej strefie. 
Wtedy szybko zamyka się otwór rury porcelanowej 
korkiem z przeprowadzoną przezeń rurką szklaną, 
połączoną z wężownicą chłodnicy ( Ch). Przekręca 
się kran ( C) nadając połączenie wężownicy z biu
retą i otwiera się kran Nr. I w rozdzielaczu. Te 
trzy ostatnie czynności trzeba wykonać szybko we 
wskazanym porządku. Z chwilą wprowadzenia tle
nu do rury porcelanowej, wiórki metalowe zapala
ją się i roztopiony metal rozpryskuje się na scian
ki rury. Niejednokrotnie, przy bardzo cienkich wiór
kach, spalanie jest tak energiczne, że roztopiony 
metal wylewa się z łódeczki i zastygając cementu
je łódeczkę z rurą. Dlatego też, z chwilą, kiedy 
można rurę otworzyć, należy łódeczkę zaraz usu
nąc. Przez caly czas spalania, które trwa około 
30 sekund, obserwuje się wnętrze rury przez pery
skop. Można zauważyć, że w pierwszych chwilach 
spalania wszystek przypływający tlen zużywa się 
na spalenie metalu oraz wszystkich jego palnych 
składników i poziom płynu w biurecie opada nie
znacznie. Dopiero . pod koniec spalania płyn w 
biurecie opada szybciej i zanim opróżni baniastą 
część biurety, spalanie powinno być skończone. 
Należy pozwolić płynowi opadać aż do dolnej czę
ści biurety, aby mieć pewność zebrania wszystkie
·go C02• Z chwilą kiedy płyn opadnie mniej wię
cej do punktu zerowego, zamyka się biuretę, prze
kręcając kran. Wyłącza się prąd. Przypływający 
z butli (BJ tlen, mając zamknięte ujście do biurety, 
toruje sobie drogę przez kran Nr. 2, stale otwarty 
i wodę w cylindrze (W). Otwiera się wówczas ru
rę porcelanową, zakręca butłę z tlenem, zamyka 
weniyl finimetru i usuwa łódecżkę z rury. O ile 
roztopiony metal nie zcementował łódeczki z rurą' 
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daje się ona latwo usunąć. W przeciwnym razie 
trzeba przeciwległy koniec rury porcelanowej ostroż
nie wyjąć z rury peryskopu, zdjąć uszczelniający 
korek gumowy, wyjąć z piecyka i wybić zeszlako
wane części prętem żelaznym. Tę czynność pozo
stawia się na sam koniec, kiedy mamy wiadomy 
rezultat analizy. Tymczasem gaz zamknięty w biu
recie oziębił się i przyjął temperaturę wody w chłod
nicy. Przystępuje się więc do czynności wymienio
nych na samym początku artykułu. Czas trwania 
analizy, licząc od chwili otrzymania próby do chwi
li podania rezultatu, nie powinien wynosić więcej 
jak 5- 6 minut, wyłączając oczywiście czas potrzeb
ny do nagrzania piecyka. 

Należy zwracać uwagę aby wiórki stalowe nie 
były bardzo grube, bo wtedy spalenie może być 
niezupełne, ani też bardzo cienkie, gdyż spalanie 
odbywa się nazbyt gwałtownie. Dla oznaczenia wę
gla w żelazie miękkiem i stalach normalnych waży 
się 1 gram wiórków, w surowcu 0,250 grama. W 
niektórych wypadkach, jak z żelazem miękkiem, z 
którego nie można otrzymać odpowiednich do spa
lania wiórów, i z surowcem białym, lub szaro-bia
łym, z którego nie można otrzymać wiórów, lecz 
proszek wskutek ·rozdrabniania w moździerzu, po
stępuje się w len sposób, że waży się 0,5 grama 
wiórów stalowych, łatwo palących się, o znanej i 
ustalonej zawartości węgla, umieszcza się je na spo
dzie łódeczki, a na nie nasypuje trudnopalące się 
wiórki żelaza lub proszek surowca. W tym wypad
ku spalenie jest równomierne i całkowite. Przy ob
liczaniu procentowosci węgla trzeba odliczyć pro
cent węgla z 0,5 gr. wiórków dodatkowych. 

Zamiast dodawania ł'atwozapalnych wiórków 
w .celu dobrego spalania dodaje się związków, któ
re wydzielają tlen podczas rozkładania się, jak dwu
tlenek ołowiu Pb02, tlenek ołowiu PbO, nadtlenek 
bizmutu Bi20 3• Osobiście unikam stosowania tych 
środków ze względu na niepewne rezultaty, jakie 
daje podobne spalanie. 

Nie bez znaczenia na proces spalania pozosta
je kształt i jakość łódeczki. Grube dno i ścianki 
opóźniają zapalanie się wiórków i niepotrzebne wy
pełnianie biurety tlenem przed napływaniem dwu
tlenku węgla. Pionowe ścianki łódeczki, a czasa
mi nawet nachylone do środka, są powodem nie
całkowitego spalenia, lub utrudniają spalanie i w 
rezultacie pojemność biurety jest zamała na zebra
nie końcowej porcji tlenu, mającej na celu przepłó
kanie rury porcelanowej i wężownicy. Najodpowie-. 
dniejszemi są łódeczki porcelanowe nieglazurowane, 
o rozchylonych ściankach, dziobku znacznie wychy
lonym i takich rozmiarach w stosunku do średnicy 
rury porcelanowej, aby ł'ódeczka wchodziła zupeł
nie swobodnie i górny poziom ścianek nie przekra
czał 2/ 3 średnicy wewnętrznej rury. 

Model łódeczki zasklepiony od góry w celu 
zabezpieczenia rury od szlakowania nie nadaje się 
zupełnie przy tym sposobie. Łódeczki wykonane 

z dobrego materja.łu przy dokladnem spalaniu mo· 
gą służyć do 3-4-krotnego spalania. 

W numerze 14 „Stahl und Eisen" z d. 8 kwie
tnia r. 1926 znajduje się artykuł, omawiający wy
czerpują.:o sprawę objętościowego oznaczania wę· 
gla w surowcu, stali i stopach surowcowych. Jest 
to sprawozdanie przedstawione przez D-ra filozofji 
E. Schiffer'a w Essen czynnej komisji chemików, w 
którym znajdujemy następujące uwagi: 

1) Należy sprawdzić czy podana objętość biu
rety odpowiada objętości rzeczywistej. Z podanych 
przez autora przykładów wynika, że doświadczenia 
robione z 8-oma biuretafui wykazały błędy, które 
wahały się pomiędzy + 0,0037, - 0,0012 procent C. 
W praktyce dokładność biuret jest więc wystarcza
jącą. Jednakowoż błąd może powstać przy odczy
tywaniu wskutek wadliwości oka ludzkiego. 

2) Ustalono, że płyn, służący do wypełniania 
biurety musi posiadać jaknajmniejszą zdolność roz
puszczania dwutlenku węgla i jaknajmniejszą pręż
nosc rozpuszczonego w nim tegoż gazu. Pierwsze 
oznaczenia są nieco za niskie · aż do ustalenia się 
równowagi pomiędzy prężnością dwutlenku węgla 
i zdolnością rozpuszczania się go w płynie, wypeł
:n.iającym . biuretę. Na tej wlaściwości oparte jest 
prawo Henry'ego, że zdolność rozpuszczania gazów 
jest proporcjonalna do prężności gazów, pozostają
cych nad płynami. Przyjęto używać do wypełnia
nia biurety 26-cio procentowy roztwór soli kuchen
nej, zakwaszonej kwasem siarkowym. 

Do pochłaniania C02 przyjęto używać roztwór 
wodzianu potasu 1 : _2, to jest płyn o takiem stęże
niu, aby jednorazowe przepłókanie gazu z zebra
nym C02 po spaleniu stali o zawartości 0,35% C, 
wystarczało do zupełnego pochłonięcia. Powtórne 
i>rzepłókanie ma na celu skontrolowanie czy wszys
tek C02 został pochłonięty. 

Prężność pary wodnej płynu wypelniającego 
biuretę jest tak nieznaczna, że nie ma żadnego 
praktycznego znaczenia, tembardziej, jeżeli używa 
się wyżej wskazany roztwór. 

3) Granice temperatur w jakich odbywa się 
spalanie pewnie i szybko autor podaje I OOO -
-- 1200°c. 

I 000°C - jeżeli spala się z dodatkiem środka 
utleniającego. 

1 1OO- l200°C - bez dodatku środków utlenia
jących. 

Jako środki ułatwiające spalanie autor podaje 
tlenek miedzi przy spalaniu w temperaturze l 100-
-12000C, nadtlenek ołowiu jeżeli spalanie odbywa 
się w temperaturach niższych, gdyż produkt ten 
rozkłada się już w temperaturach 600- 700°C i od
daje częściowo swój tlen. Jeżeli ma się do czynie
nia z wiórkami trudniej zapalnemi lub grubszemi, 
poleca używanie tlenku ołowiu, a nawet wiórków 
miedzianych, które w międzyczasie przechodzenia 
w tlenki działają katalitycznie. 

4) Wpływ tlenków siarki powstających pod
czas spalania wiórków. 
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Autor podaje przykład jakie różnice w ozna· 
czaniu węgla może wywoływać powstający podczas 
spalania dwutlenek siarki 502 z siarki znajdującej 
się w metalu. . 

Próby robione były ze stalą o zawartości 
0,07% • i 0, 1 oot c i stalą sztucznie nasiarkowaną 
z 0,200% S. Spaleń dokonano przy zastosowaniu 
płóczki z mieszaniną siarko-chromową i bez niej . 
W pierwszym wypadku znajdowano różnicę w 
oznaczeniu "-:ęgla do 0,034%, w drugim 0,07%. Przy
tem ze stalą sztucznie nasiarkowaną różnice były 
wyraźniejsze . 

Wynika z tego konieczność stosowania środ
ków pochłaniających S02. 

5) Uznano, że wyżej opisany sposób ozna
czania węgla daje się stosować tylko w pewnych 
granicach o ile wyniki mają być zupełnie dokładne. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w róż
nych laboratorjach z różnymi aparatami wywniosko
wano, że dokładne oznaczenia otrzymuje się w że
lazie i stali o zawartości węgla do 1-go procent. 
Od 1 do 3% różnice są dopuszczalne w praktyce, 
powyżej zaś 3% różnice między istotną zawartością 
węgla rosną coraz bardziej. 

Przyczyna niedokładności w oznaczaniu węgla 
w metalach o wysokiej jego zawartości tkwi w tern, 
że pojemność biurety, do której zbieramy gaz, jest 
ograniczona, wskutek c:i-ego należy odważać mniej
szą ilość próby. Niedający się uniknąć błąd po
mnaża się tylokrotnie ile razy masa odważonej pró
by jest mniejszą od jednego grama. 

Zupełnie niezależnie od badań nad oznacza
niem węgla w żelazie i stali wyżej opisanym spo
sobem, robione były próby oznaczania węgla w sto
pach surowcowych. Ażeby zilustrować, w jakich 
wypadkach powyższy sposób daje się wogóle za
stosować i z jakimi wynikami, autor cytuje szereg 
przykładów: l tak, 13-to procentowy stop ferrosi
licium z zawartością l ,44<t; C spala się szybko i 
łatwo. Przeciętna średnia oznaczeń zgadza się do
brze z oznaczeniem wagowem Natomiast oznacze· 
nia w stopie 45-cio i 75-cio procentowym są niższe 
od oznaczeń wagowych. Jeżeli zamiast jednego gra
ma do analizy wziąć pół, oznaczenie z półgramo
wej próby jest wyższe, niż z jednogramowej. Róż
nica ta tłumaczy się trudnopalnością tego stopu. 

Ferromangan spala się łatwo i zupełnie. Z po
wodu wysokiej zawartości węgla w tym stopie na
leży ważyć na próbę 0,2 gr. 

Dla oznaczenia węgla w ferrochromie odwa
żać należy O', 1- 0,2 gr, gdyż stop ten wymaga dłu
giego czasu do zupełnego spalenia. Gazy wycho
dzące z pieca elektrycznego wprowadza się do biu
rety w kilku porcjach. Jest to powodem niedokład
nego oznaczenia. Dokładne oznaczenie węgla w 
ferrochromie o średniej zawartości węgla 2% jest 
wykluczone. Podobnie niedokładnem jest oznacze
nie węgla w ferrochromie o zawartości węgla poni
żej 0, 1 <.t;. Oznaczenie wypada za niskie wskutek 
niezupełnego spalenia. 

W ferrowolframie dokładi'i.ość oznaczenia wę
gla tym sposobem jest wystarczająca. W ferromo
libdenie i ferrowanadzie różnica w oznaczeniu wę
gla sposobem objętościowym i wagowym jest nie
dopuszczalnie duża. 

Z powyższego wynika, że dla oznaczenia wę
gla w stopach surowcowych trzeba jednak oddać 
pierwszeństwo wagowemu sposobowi oznaczama 
przez spalanie w piecu elektrycznym. 

I 

! 
1----- -----

*'° l l 
• 

Objętościowy sposób oznaczania węgla jest 
szczególnie wskazany do zaspokojenia potrzeb każ
dej gałęzi przemysłu stalowego. Polecony jest do 
kontrolowania procesu wytapiania stali, przy maso
wych :-obotach, do oceny całości produkcji wielkich 
zakładów i oceny materjałów odbiorczych. 

Określanie węgla w piecu elektrycznym uzu
pełnia trzeci sposób. Polega on na tern, że dwu
tlenek węgla wychodzący z rury porcelanowej p. e. 
przepuszcza się przez słaby roztwór ługu sodowe
go lub wodzianu baru. 

W pierwszym wypadku pows taje kwaśny wę
glan sodu Na HC03, a nadmiar ługu mianuje się 
w obecności fenolftaleiny jako indykatora, słabym 
kwasem ustanowionym tak do ~ugu, że I cm3 kwa-
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su odpowiada 1 cm3 ługu. Po zoboj-ętnieniu wolne- ustanowionym mianie, zamyka się z powrotem 
go wodzianu sodu fenolftaleina odbarwia się. Róż- szczelnie korkiem zaopatrzonym elektrodami i rur
nicę pomiędzy ilością cm3 użytego ługu i ilością cm3 ką doprowadzającą tlen. Ustawia się elektrody 1 O 
kwasu zużytego, dzieli się przez dwa i otrzymuje mm przed wiórkami, otwiera się kran doprowadza
się ilość cm3 C02• Stąd można wyliczyć procent jący tlen, który wchodzi pod ciśnieniem 30-40 cm 
węgla. · słupa wody, włącza się prąd, i . zewnętrznymi, izo-

W drugim wypadku C02 pochłaniany · jest lowanymi końcami elektrod tak się porusza, aby 
przez roztwór wodzianu baru albo chlorku baru z wywołać iskrę pon'!-d wiórkami, od której one za
wodzianem sodu. Strąca się Ba C03, a do miano- pałają się i spalają w atmosferze tlenu. Powstaje 
wania używa. się kwasu szczawiowego i kwasu sol- C02 ze spalenia węgla zawartego w wiórkach sta
nego. Sposób ten jest szeroko stosowany w labo- . lowych, który wiąże się z wodzianem so~u na 
ratorjach amerykańskich. Powstający podczas spa- : kwaśny_ węglan sodu. Po s_kończonem spalamu ~a
lania dwutlenek siarki trzeba zatrzymywać środka- I myka się kran doprowadzaJący tlen, czeka chwilę, 
mi pochłaniającemi jak przy sposobie objętościo- zamienia się szy~ko dotychczaso~e zamknięcie kol
wym. Proces spalania odbywa się jak przy wago- by pełnym korkiem gum<;>w~m i wstrząsa płyn w 
wym sposobie, powoli, w temperaturze niższej, do-. celu dokladnego pochłomęc1a C02. Wtedy kolbę 
pływ tlenu może być regulowany. otwiera się, spłukuje korek i ścianki wodą dystylo

Poza wyżej wymienionymi sposobami ozna
czania węgla, stosowany jest we Francji sposób 
de Nolly'ego. Zasada budowy aparatu i spalania 
jest taka sama jak przy bombie kalorymetrycznej 
Mahler' a. 

waną, dodaje 1 O kropli fenolftaleiny i mianuje sła
bym kwasem siarkowym aż do odbarwienia. Pły
ny ustanawia się w ten sposób, aby 1 cm3 ługu od
powiadał 1 cm 3 kwasu i 1 cm 3 kwasu odpowiadał 
jednemu miligramowi węgla, co się da osiągnąć, 
jeżtłi I litr roztworu kwasu będzie zawierać dokł,ad-

SzyJ"kę 1"ednołitroweJ· kolby erlenma)'erowskieJ· · 33 333 SO nie , s· 
zamyka korek gumowy z trzema otworami, Przez 
dwa otwory przeprowadzone są elektro -ly miedzia- Z różnicy pomiędzy ilością odmierzonych cm3 

ne z zamiennemi końcami dolnemi, przez trzeci ługu do kolby erlenmajerowskiej a ilością cm3 zo
rurka miedziana doprowadzająca tlen. Do rurki bojętnionych przęz kwas wylicza się procent węgla. 
przymocowuje się przesuwalną konsolkę, która słu- Według twierdzenia autora de Nolly, tlenki 
ży do umieszczania na niej ogniotrwałej miseczki. siarki i fosforu, które powstają podczas spalania, 
W miseczce umieszczll się 1 gram wiórków stało- pozostają całkowicie w żużlu. Spalać można że
wych. Przed analizą usuwa się z kolby powietrze, lazo, stal i surowce specjalne. Czas trwania anali
przepuszczając przez pewien czas tlen, poczem za- zy jest bardzo krótki, niedogodność w aparaturze 
myka się pełnym korkiem gumowym, odmierza się polega na tern, że trzeba od czasu do czasu czyś
z biurety pewną ilość roztworu ługu sodowego o 1 cić końce e lektrod z żużla. 

' 

K. R A D Ż W I C K I 
inżynier hutuiczy. 

DODA TEK PIASKU w PIECACH 
ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH. 

Przy porównaniu procesów w piecach elek
trycznych o wyprawie kwaśnej i zasadowej łatwo 
zauważyć, że najważniejszą rolę w procesach kwaś
nych odgrywa krzem albo w postaci krzemionki, do
dawanej dla utworzenia żużlu, albo z krzemionko
wej wyprawy pieca (dynas) . W piecach kwaśnych 
krzem w obecności węgla przy wysokiej tempera
turze łuku elektrycznego tworzy karbid krzemowy_ 
(karborund SiC), który w znacznej mierze przyczy
nia się do odtleniania, wydzielenia gazów oraz w 
pewnym stopniu do odsiarczania. 

Lecz proces kwaśny wymaga małej ;tawarto
ści siarki we wsadzie, gdyż tylko zapomocą trudno-

topliwego zasadowego żużla można otrzymać pra
wie kompletne odsiarczenie, zaś materjały ·krajowe 
zawierają siarkę, :wobec czego proces kwaśny jest 
prawie wykluczonym. 

Na hucie Baildon' a (pod Katowicami) zost'ały 
przeprowadzone próby nad wprowadzeniem krze
mionki w zmiennych ilościach, w postaci czystego 
piasku przy procesie zasadowym w piecu Heroult'a 
(6 t), celem zaoszczędzenia stosunkowo drogich 
środków odtleniających i ·odsiarczających. 

W - tym wypadku piasek odgrywa również do
niosłą rolę gdyż: 
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I) w obecności wolnego węgla pod wpływem 
wy~okiej temperatury pieca elektrycznego częściowo 
odtlenia się tworząc wolny krzem Si 0 2 + 2 C = 
= Si+ 2 CO. 

Krzem zaś służy do odtlenienia materjału, za
stępując Fe- Si. 

2) -krzem w obecności wapna odsiarcza ma
terjał: 

2 FeS + ca O +Si=2 Fe+CaS + Si 0 2• 

Przypuszczają również, że częściowo odtlenio
ny z plasku krzem przy nadmiarze węgla (przy nad
miernie karbidowym żużlu), tworzy karbid krzemo
wy (SiC), który bardzo dodatnio wpływa na przy· 
spieszenie odsiarczania. 

W praktyce przekonano się już, że kosztow
ny żelazo-krzem da się częściowo zastąpić celem 
odtleniania jako też odsiarczania materiału przez 
mieszaninę 2 części piasku + 1 część koksu nafto
wego, lub sproszkowanych odpadków elektrod. 

Przy dodawaniu piasku przy procesie zasado
wym występuje jeszcze jedna właściwość. Miano
wicie, bardzo często zdarza się, szczególnie przy 
wytapianiu stali o bardzo niskiej zawartości węgla 
(poniżej O, 15%), że spadek złamanej elektrody do 
topniska w końcu procesu psuje cały wytop, na
węglając znacznie materiał. Można coprawda od
węglić materjał zapomocą rudy, lecz jak się w prak
tyce przekonano , materjał taki (po odwęglaniu za
pomocą rudy), traci przedewszystkiem prawie wszy
stkie swoje domieszki stopowe (oprócz Ni), a co 
najważniejsze robi się niezdolnym do dalszej prze
róbki mechanicznej (kucia, walcowania). Powodem 
tego są tlenki. pozostające w stali. Wydalić ich 
kompletnie jest trudno z obawy przed ponownym · 
nawęgleniem stali przez węgiel z karbidowego żu
żla. pozostające zaś w stali tlenki wywierają na 
dalszą przeróbkę jaknajgorsze skutki. 

Otóż w podobnych wypadkach wielokrotnie 
próbowałem zapohiedz wpływowi nadmiernie kar
bidowego żużla (przy ostudzaniu żużla w wodzie 
wydziela się acetylen), przez dodawanie piasku w 
niewielkich ilościach . Skutek był dodatni, gdyż 
udawało się nietylko zneutralizować nadmiar wę
gla w żużlu, lecz ponadto nawet obniżyć zawartość 
węgla w materiale o 0,03%-0,05%; przyczem nic nie 
ucierpiała zdolność sta li do dalszej przeróbki me
chanicznej, oraz nie zauważono znacz niejszych strat 
składników stopowych. 

Poniżej przytaczam opis wytopu dokonanego 
na próbę przy zastosowaniu w piecu zasadowym 
dodatku na utworzenie żużla wtórnego, składające· 
go się z 3-ch części wapna i I -ej części piasku. 

Wytop próbny. Piec S)'.Stemu Heroult'a 6 ton 
pojemności. 

Z ad a n ie: wytopić stal o składzie: C--1' 0/1 .15%; 
Mn- -/0·2:.%; Si- o.i5/0·2•i· 

Wsad- 6 500 kilogramów o składzie: C - "'0,70%; 
Mn,<'V 0,25%; P - "-' 0,015%; S .- N 0,025%. 

Po roztopieniu materiału · analiza była: 

C - 0,87%; Mn - 0,28%. 

Po ściągnięciu pi·erwszego żużla dodąno na 
żużel wtórny 3 części wapna (300 kilogramów), 
I część piasku ( 1 OO kilogramów) i 30 kilogramów 
kó'ksu naftowego. 

Po roztopieniu 2-go żużla-analiza: 

C - 0,82%; Mn - 0,26%. 

Próba w foremce stygnie burzliwie (gazy). Ku
cie dobre; na przełomie próby zahartowanej pęche
rżyki gazowe. Żużel niedojrzały. 

Próba pół godziny póżniej - C- 0,80%. 

W foremce materiał stygnie burzliwie. Ku
cie dobre. 

Dodano 30 kilogramów karburitu (sprasowane 
cegiełki koksu), do na-..yęglenia materiału. 

Próba po roztopieniu karburitu: C-1,02%. 

Stygnie lepiej, lecz jeszcze niespokojnie. Żu
żel dojrzały, karbidowy (rozsypuje się na szary pro
szek). Kucie dobre. 

Dodano 15 kilogramów piasku. 
Po pół godziny zamieszano. Próba: 

C- 0,93% (I). 

t'róba w foremce stygnie spokojnie. (Część 
krzemu odtlenionego przez węgiel z piasku, przeszła 
do stali i usunęła gazy). Kucie dobre. Przełom 
czysty. 

Do kadzi dodano 7 kilogramów koksu (powi
nien podnieść zawartość węgla w materiale o oo0,07%). 
3 kilogramy Fe Si (powinien podnieść zawartość 
krzemu w materjale o cca 0,04%). I kilogram Al. 

Analiza po spuście : 

C - 1,01 %; Mn - 0,27%; Si - O, 19%{!); P - 0,013%; 
S-0.010%. 

Z tej analizy widać, że cca O, 15% Si przeszło 
do materjału z piasku. Własności mechaniczne ma
terjału bardzo dobre. Obróbka mechaniczna-bar· 
dzo dobra. 

Materiał odznacza się dużą czystością pod 
względem zawartości gazów. 

Lecz przeprowadzenie tego procesu w piecach 
zasadowych ma tę wadę, że stosunkowo kwaśny 
żużel niszczy znacznie ścianki pieca, czego się nie 
spostrzega przy małych ilościach dodawanego piasku. 
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PRZEGLĄD PA TENTÓW. 
Patenty, udzielont- przez Urząd Patentowy Rze- I Gobiet, Karwina. Sposób oddzielania węgla włókni-

czypospolitej Polskiej. stego przy koksowaniu węgli gazowych i brunatnych. 
Zestawił inż. Herman Sokal, rzecznik Paten- 5409. F. Frank, San Francisko. Sposób i urzą-

towy, Warszawa, Sienkiewicza I. dzenie de obróbki materjałów węglowych. 
5442. Fried. Krupp A . G. Grusonwerk, Magde- 5355. T. W . Hutchins, Davenham Retorta ob-

burg. Przetrzęsacz z sitami. rotowa do dystylacji węgla, łupków smolnych i po-
5392. W. E. Trent, Washington. Sposób sku- dobnych materjałów. 

piania pyłu węglowego. 5260. Briquet Company, 4msterdam. Sposób 
5478. H. Harras, Dortmund. Urządzenie do brykietowania półkoksu. 

przewozu i odbierania kamienia z węgla i rud. 5262. L. Weber, Berlin. Sposób brykietowa-
5490. F. Beinheimer, Królewska Huta. Sposób nia koksu. 

stosowania materjałów wybuchowych z wodą. 5413. Zimmerman & Jansen G. m. b. H., Diiren. 
5348. E. Haarmann, Gahmen. Urządzenie prze- Sposób prowadzenia ogrzewaczy powietrza przy 

wodów do zraszania w kopalni. wielkich piecach. 
5406. O. Schweinitz, Michałkowice. Sieć roz- 5209. Fellner & Ziegler, Frankfurt n. M. Urzą-

dzielcza dla gazów i płynów, a zwłaszcza powie- dzenie do opalania pieców martenowskich pyłem 
trza sprężonego . węglowym. 

5261. F. Zuyderhoudt i I. Zuyderhoudt, Bruksela. 5227. H. Lanz, Mannheim. Żeliwo utwardzone. 
Piec tyglowy do ciągłej produkcji koksu. 5217. C. Herdemerten, Katowice. Urządzenie do 

541 O. Berg-u Hiittenwerksgesellschaft, Brno i A. zabijania i czyszczenia otworów wiertniczych. 

Przegląd czasopism i wydawnictw. 

Revue de l'lndustrie Mine~ale, 15.111.1926. 

„La fusion passagere de la houille; par E. Audibert'" 
W sprawozd aniu przytoczone są wyniki badań nad 
koksowaniem tych gatunków węgla, które uznawa
ne były dotąd za niezdatne dla produkcji koksu 
metalurgicznego. 

Badania te, wykonywane w dalszym ciągu 
przez stację doświadczalną w Montlui;:on (Komitetu 
Centralnego Kopalń węgla lćamiennego), dały już 
dowody, iż kwestia otrzymania koksu metalurgicz
nego z wymienionych gatunków węgla jest tylko 
kwestją czasn . 

Szereg spostrzeżeń w laboratorjum zapomocą 
bardzo pre cyzyjnych termoaparatów nad zachowa
niem się węgla przy rozmaitych temperaturach i 
rozmaitem postępowaniu nagrzewania wykaza?, iż 
mechaniczne właściwości koksu zależą w pierwszym 
rzędzie od stosunteu pomiędzy temperaturą topnie
nia węgla a temperaturą jego rozkładu chemiczne
go. Jeżeli, jak to ma miejsce dla wymienionych ga
tunków węgla, rozkład rozwija się wcześniej, niż 
następuje półpłynny stan m asy, wówczas powstają
ce trudnotopliwe (1 500°) wy twory powodują tward
nięcie masy przy zaledwie częściowem jej stopieniu, 
wpływa to fatalnie na mechaniczne własności ko
ksu . Przy szybkiem nagrzewaniu takiego węgla do 
temperatury ponad punkt topnienia (325°- 450°) 
procesy rozkładowe nie mogą wywierać szkodliwe-

go wpływu i wówczas otrzymywano z tych wę
gli koks wysokowartościowy. Jednak podobne nie
zwłoczne nagrzewanie masy nie daje się- uskutecz
nić we współczesnych koksowniach, a to wskutek 
zbyt małego prLewodnictwa ciepła przez węgiel. 
Oprócz tego w tym razie występują trudności, spo
wodowane burzliwem wydzielaniem gazów przez 
węgiel. 

Najważniejszym wynikiem badań jest ustalenie 
faktu, iż dla każdego bodaj gatunku węgla egzystu
je odpowiedni mu inny gatunek, którego domiesz
ka w ilości 5% - 8% powoduje zdolność do wytwa
rzania dobrego koksu. Istota tego zjawiska jest 
analogiczną do właściwości stopów metalicznych, 
mianowicie domieszka węgla obniża temperaturę 
topnienia masy, co jest niezbędnem dla pomyślne
go przebiegu koksowania. Jest więc możność stwa
rzać metodą laboratoryjną kombinacje gatunków 
węgla, dające zadowolniający koks. 

W ten s posób rozszerzonem zostało i pogłę
bionem pojęcie o is tocie i przebiegu koksowania, 
oraz ukazały się nowe perspektywy dla krajów, nie 
posiadających dotąd własnego węgla koksującego. 

]. Zawadzki. 

Montanistische Rundschau, Nr. 15, r. 1926. 

Dyr. Alois Kanka, Kronau. Zalegania i wytwór
czość glinek ogniotrwałych w Czechosłowacji (c. d.). 
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Dr. Wilhelm Wolff, Berlin: Podstawy geologiczne 
w gospodarczem ujęciu Schleswig-Holsteinu. 

Statystyka: Wytwórczość węgla i koksu w 
Ostrawsko - Karwińskiem zagłębiu węglowem. Stan 
zatrudnienia i wytwórczość w kopalniach, koksow
niach i brykietowniach na Śląsku i Morawach w 
czerwcu r. b. 

Montanistische Rundschau, Nr. 16, r. 1926. 
D.CJr. Alois Kanka, Kriinan: Zalegania i wytwór· 

czość glinek ogniotrwalych w Czechosłowacji (dok.). 
Statystyka: Gospodarka węglowa Anglji w ma

ju r. b. Statystyka Związku właścicieli kopalń wę
gla w Austrji za kw. li r. b. 

Sprawy gospodarcze: Nowa taryfa celna w Au
strji na żelazo i przetwory· żelazne. 

„Gliickauf", Nr. 31, rok 1926. 
Dr. inż. prof. F. Kogler, Freiberg: Bezpieczeństwo 

wieży szybowej w wypadku urwania się ling Wyciągowej. 
Autor wyjaśnia, że badania tego zagadnienia nale
ży prowadzić na zasadach praw dynamiki z uwzględ
nieniem momentów bezwładności mas, a nie na za
sadach zwykłych praw statycznych. 

Inż. K. Weitkamp, Sodinden (Westfalja}: Wenty
latory poruszane turbinami parowemi na kopalni Mont 
Cenis. ·Autor omawia szczegółowo budowę i pracę 
tego wydziału maszyn; przytoczone są odnośne ta
blice liczbowe. 

Sprawozdanie Zjednoczenia Gospodarczego niemiec
kich gazowni, syndykat gdzowo - koksowniczy, Sp. Akc. 
za r. 1925. 

Sprawy gospodarcze: Zarobki robotników ko
palnianych w Niemczech. Wytwórczość i stan za
trudnienia w zagl. Ruhry w czerwcu r. 1926. Wy
dajność pracy na kopalniach w Niemczech. Wy
wóz węgla Renem. 

Patenty. Wydawnictwa. 

„Gliickauf", Nr. 32, rok 1926. 
Dr. inż. prof. F. Schumacher i inż. M. Donath, 

Freiberg: Las kalamitowy kopalni Vereinigtfeld pod Hohn
dorf w Górach Kruszcowych. Autorzy dają krótki za
rys stosunków geologicznych a zagł. Lugan-Olsnitz 
a następnie opisują napotkany przy obudowie pola 
las kalamitowy i jego powstanie. 

Stan zatrudnienia i zarobki w górnictwie niemiec
kiem w r. 1925. 

Inż. Thau. Granice ciepłot i ich wpływ przy ko
ksowaniu. 

Sprawy gospodarcze: Górnictwo i hutnictwo Ru
munji w r. 1924. Wytwórczość surówki i stali w 
Luksemburgu w maju r. b. Wwóz żelaza i stali do 
Chin w r. 1924. Stan bezrobocia w zagł. Ruhry 
według danych z d. 15 czerwca r. b. Wywóz pro
duktów górnictwa z Boliwji w r. 1925. Zarobki we 
francuskiem górnictwie węglowem w r. 1925. Stan 

przewozu w przemyśle węglowym w Niemczech. 
Giełda wiedeńska metali. Opłaty robotników do 
kas brackich i podatki. Dostawy reperacyjne Nie
miec na rzecz Francji w kwietniu r. b . Przeciętne 
zarobki robotników w kopalnictwie węgla brunat
nego w okresie styczeń - maj r. b. w Niemczech. 
Wywóz i wwóz produktów górniczych i hutniczych 
w Hiszpanji w latach 1923 - 1925. Wytwórczość 
stan przewozu w zagł. Ruhry. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 

„Gliickauf", Nr. 33, r. 1926. 

Dr. inż, eh. A. Thau, Halle (Saale}: Odbieranie 
oczyszczanie benzolu przy pomocy kwasu krzemowego 

i innych środków adsorbujących. Artykuł omawia naj
nowszy i doskonały sposób odbierania i czyszcze
nia henzolu oraz wytwarzania ekonomicznego nie
zbędnych przy tym procesie środków adsorbujących. 

Dr. Ernst fiingst, Essen: Wytwórczość górnicza za
głębia dolnoreńsko-westfalskiego w roku 1925 (początek 
artykułu). · 

Sprawy gospodarcze: Wytwórczość węglowa Nie
miec w czerwcu r. b. Węgiel z zagłębia Ruhry w 
ogólnem spożyciu wewnętrznem Niemiec w latach 
1913-ym, 19L2-im i 1924-ym. Wytwórczość i zbyt 
węgla Reńsko-westfalskiego syndykatu węglowego. 
Wydobycie i wywóz węgla z zagłębia Ruhry. Han
del wewnętrzny węglem w Niemczech w czerwcu 
r. b. Stan bezrobocia na dzień 15 go lipca r. b. w 
zagłębiu Ruhry. Ruch towarów w portach Dort
mundu w czerwcu r. b. Ruch węgla, koksu, bry
kietów w portach reńsko-ruhrskich w czerwcu r. b. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne . 

„Gliickauf", Nr. 34, r . 1926. 

Inż. J. Haack, Dortmund: Komora dla równomier
nego przepływu strumienia pylu i równomiernego ciśnie
nia powietrza przy opalaniu pyłem węglowym. Artykuł 
bardzo rzeczowy dla specjalistów w dziedzinie gos
podarki cieplnej; zaopatrzony w wiele rysunków i 
wykresów. 

Dyr. E. Pieder, Breslau: Uzupelnienia ustawy o 
kasach brackich z dnia 25-IV-1926 (Knappschaftsnooelle 
oom 25-IV-1926). 

Dr. Ernst fiingst, Essen: Wytwórczość górnicza 
dolnoreńsko-westf alskiego zagłębia w roku 1925-ym (do
kończenie). 

Inż . E. Ullmann, Essen: Koszty własne pracy pod 
ziemią różnego typu lokomotyw w kopalniach węgla w 
zaglębiu Ruhry. 

Sprawy gospodarcze: Wpływ strajku obecnego 
górników angielskich na gospodarkę węglową Anglji. 
Koszty własne kopalń angielskich w kwartale I r.b. 
Rynek pracy w Niemczech w kwartałach l i Il r.b. 
Stan kosztów utrzymania w Niemczech. Wytwór~ 
czość i stan przewo:.m w zagłębiu Ruhry. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 
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W y n i ki p o d s t a w i a n i a w a g o n ó w p r z e z k o lej e Ż e l a z n e. 

a) Na poszczególne kopalnie węgla. 

Zagłębie Dąbrowskie. 

. 

Nazw a kopalni 

Węgle I 

Zagłębie 

Jerzy . . 

Modn:ejów 

Władysław 

Jadwiga 

Ignacy . 

Wiktor 

Saturn . 

Jowin . 

Mara 

Kazimierz 

kamienny 
Dąbrowak.ie 

ard 

szelew. 

Juljuaz 

Jakób . 

Hrabia Ren 

Paryż i Ko 

Czeladź 

Grodziec 

Flora . 

Reden . 

Antoni. 

Halina 

Orion . 

Grodziec 1 

Staniaław 

Helena. 

Porąbka 

Karol . 

Michał. 

Baśka· . 

Neptun. 

Maksy mil ja 

Jawor . 

I 

. 
n. 

Razem 

·2 ...c 
-c <.) 

;., 
CIS N ..o <.) 
N O u.o 

·- o .J „ 

26 
26 
26 
-
26 
26 
26 
26 
!":6 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

-
26 
2() 

26 
26 

-
-
26 
26 
26 
26 
-
--
- -

o " o "";~ Cl 
-c ·- „ 
fl N -c.-c o >.o ~ 
~ !l. -c 

0. N o 

w 

H20 ] !'180 
·- -

2 340 778 
f>2 52 

I 560 281 
3 640 355 
3 640 843 
3MO 427 

31l0 15 
6260 -

- -
1 -!70 560 
3866 170 
4160 77 
H20 -

3 640 282 
2 600 2H 
1 1 iO 301 
- -
390 16-! 
409 100 
57?. 92 
337 37 
- -
- 1 -
278 60 
16! 66 
78 49 
26 3 

- -
- ----49 522 5836 

Sierpień, rok 1926-ty. 

Wysyłka węgla w granicach Polski i za granicę. 

·- " 
.,. o .,. 

·- <.) e ~ e·- !l..~ 

-ii ..c Koleje żelazne pod· W porównaniu z t em, co nale· „_ „ ; 
·- Cl >. ·-o ·- „ e „ •<.) 

stawiły zdatnych iało, koleje żelazne podstawiły ~a. ~ bO o._ "t> :":: o • o <.) 
"!;;, "; ~ Cl o „ ·- ~ ~ o „ ·-Cl ~ o „.- Cl ... 

•N fl łJ N fl <J-C Cl -c -" N „ „ „ „ 0 CIS - ·o o·- " o ·e <J N - „ o·- . 
«I -c ~"t~ „-" ...c 'i i: e O·-

· Cl ;., r~ :.s Cl" z o •N O ~ :: u o „ 
.; ~ cG „ i: e !l. P. N" ~!l. :o łJ N ·- -C >. ... Cl "'„ · ;:; U N Cl ~ '° N "l bi bO 

-c o 1-c " o Więcej Mni ej .... „ >. cG o ~~ ~~ ?->.!' 
~ 

..C c1 - N !3'; CJ „ o z cG „ •N •N z „ -" 

a g o n ó w I % wagonów I \)< 
wagonów IO 

3040 1 468 - I -!68 56 47 - - 63 2 799 676 -. 4 - I 509 - I 509 58 49 - - - - 499 JClO -
l 562 13-!8 4 l!'lH 52 43 -- - 218 14 730 6!4 -
- - - - - - - - -- -

(i96 1 500 

-
] 279 l 195 - 1195 46 38 - - 84 6 
3285 2 657 I 2 656 l W 86 - - 629 19 130P11423 
3 297 3 201 - 3 201 l23 103 - - 96 3 1 l9::! 2077 
3 213 3 '.!29 l !l 228 124 10-! 15 - - - I 679 1500 

375 39:.J - 393 15 13 IS f> - -- 386 
261: I 6260 :HS5 - 3485 ] 3-! 112 389 6 - - 870 

- 3168 4 3 16-! 122 102 - - - - 1 149 20ii5 

1110 I 92-! - 924 !'16 30 14 1 - - :i69 355 
3 696 3590 - 3590 138 116 - - 106 3 1 771 1762 
408ij 3 755 - 3 755 144 121 - - 328 8 1445 2:=!10 
4420 4667 - 4667 180 !50 247 fi - - 1-!87 3206 
3 :\fi8 3 244 - 3 244 125 105 - -- 114 3 ] 277 Hl(}7 . 
?.35R 2 378 9 23()9 91 76 13 - - - l fi l 7 S-? ;)J 

869 1 048 - l 048 40 3! 179 20 - - 271 777 
- - -- - --- - - - -- - -
226 224 - 224 9 7 ·- - 2 ] 192 32 
309 ~98 - 298 11 10 - - 11 3 225 78 
480 459 - 4:59 18 15 - - 21 5 4:59 -
300 27~ 2 272 IO 9 - - 28 g 222 :>O 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - I - - - - -
218 21!-i - 215 8 7 I - I - 8 l 169 46 
98 98 1 97 4 3 - - 1 1 97 -- ::r 

29 29 - 29 I 1 I - - - - 29 - :. 

2:3 24 2 22 1 1 - - 1 4 22 -
-- - - - -- - - - - - --
- - - - - - -- - - - - ---- - ---- - ----

43 686 4'.!880 24 42 8!)6 16i8 1382 875 2 I 705 4 19063 ~3887 
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' o 
.D 
o „ 

· -...d 
i:: u 

Nazwa kopalni 
..,, » „ „ u 
.D 

I 
„ 
u 

:J 

Zagłębie Krakowokie. 

Kościuszko 211 

Piłsudski 26 

Jan Kanty 26 

Sobieaki 27 

Andrzej 26 

Artur . 31 

Krystyna 27 

Janina • 29 

Zbyszek 24 

Razem• 

Śląsk Cieszyński. 

Sileaia • . 26 --
Razem· 

Wogółe węgiel kamienny 

Węgiel brunatny. 

Zagłębie Dąbrowakie. 

Zygmunt . , 
Jan Karol : ~ 8 

Hugo . 
Guataw 

Kamilla 

Razem• 

W ogóle wszystek węgiel • 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1926 

o » 
4) ł)~ . Przypada· i: „ Należało ·~i:~ 

ło - ~N o:5 
z po· o o „ „ 

~ podstawić ::.<: łi-a 
działu ..,, .„ o 

o IJ, 

w a g o -

1480 20 1460 1871 

2 220 48 2 172 3249 

1 ooo 330 670 702 

1130 31 1 099 l 4lf\ 

1 570 1570 1 982 

2000 26 1 974 2 399 

618 229 389 415 

1110 56 1 054 1 861 

650 145 505 540 

11 778 885 10893 14434 

I . 

1 086 285 801 801 

I 086 285 801 801 

-

62 386 7006 fl5 380 581!5 

' 

. 

78 67 11 11 

- -
- -

78 67 11 11 . 

62 '164 7073 55 391 58 126 

' W porównaniu z tem, co na· ·~·e ·e ~ o, Koleje żelazne pod · .w 4.1..ll letało, koleje 1'elazne pod· „:: „- u stawiły zdatnych o u ł1' „„ li> C·- stawiły - o 4) - „ 
- c o c: u .... "u ~.: „ - ·--o ..>I „ „ „ .• 
g~.; •C:: •C: . o..!O o" a 

4) » 4) „ » =~ e g e .~ 
o,.,~ ·;:; 

„ ·-..,, ~ c: 4) a.. .!!...,, b.O ""a UcO u „.„ _„ 
-o o o. W ogóle ..,, o -a ~ o Więcej M n iej - ~ 

O'l · - łG „.,. 
~ ""' «I .D .s-"' ··- "'EN ~·z 
;: 'O o „ „ 

~s ~.~ :::: o N z 2 z..-: "' 
n ó w wagon.I % w·agon. I % wagonów 

I . 

1 871 72 60 411 28 606 1269 

122 3 127 120 100 955 44 1119 2002 

2 700 27 20 30 4 659 4'3 

53 1 362 50 44 263 24 452 903 

1 982 76 64 4„, 
l. 26 1484 413 

2 399 92 77 425 22 1118 1155 

415 1'\ 13 26 7 256 150 

1861 64 60 807 76 772 997 

8 532 22 17 27 5 ó06 25 - - - - - - - ----
185 14 249 538 455 3356 30 6 967 6 957 

801 31 26 492 1---··----1------ 308 

308 811 31 26 

209 57 906 2 217 1 863 2 526 

11 1 

11 1 

209 57 917 2 218 1864 2 526 5 

492 

26 338 31 336 

Il 

11 

- . - 26 349 31 336 

N. S. 
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W y n i ki p o ds t a w i a n i a w a g o n ów p r z e z k o I ej e Że l a z n e. 
b) Na wszystkie kopalnie węgla. 

Sierpień, r. 1926-ty. 
Zagłębie Dąbrowskie. 

·s .,. "' W porównaniu z tem, co należało, ·- u co e·- .,. 
koleje żelazne podttawiły "' ~ ·;:; 

Przypadało Koleje Wysłano ·- „ o .,. 
...!! co Il. u 

Należało kolejami że- o "' ·1p: 
Kopalnie odwołały żelazne pod-

_,. N 
z o ._ ~:? 

podstawić la zn e m i c: s "' co 
podziału stawiły ..; ~ u "' 

w Polsce O N 

. Więc ei Mnie i l>.N c: 
~...!! "' •C: ... Cl 

Cl •N "" ·- ' ~ 
N 

I I I I wagonów! 
I 

o wagonów % w a g o n ó w % % I wagonów 

1 - - - - 408 - - - - 83 64 1 -
2 1 918 391 20 1 527 1 350 231 15 - -- 549 1 014 -
3 1 918 401 21 1 fl l7 1 564 47 a - - 719 769 -
4 1 918 393 20 l 525 1 488 - - 37 2 787 778 -
5 1 918 288 15 1 630 1491 - - 139 8 967 658 -
6 1 918 271 14 1 647 1 516 - - 131 8 854 628 -
7 l 851 232 12 1 619 1 ń70 - - 49 " V 792 763 -
8 - - - - 505 - - - - 143 n5 -
9 1 918 197 10 1 721 1 464 248 14 - · - 713 996 -

10 l 918 2ń6 13 ! 662 1 727 65 4 - - 844 781 -
11 l 918 271 14 1647 J 808 161 10 - - 837 955 -
12 1 918 363 19 1 555 1 414 - -- 141 9 925 !>87 -
13 1 918 276 14 1 64'.! 1 606 - - 36 2 l OHi 7ó7 -
14 1 8!)1 280 15 1 571 1 666 95 6 - - 666 1 02{) -
15 - - - - 1811 - - - - - - -
16 1 918 237 12 1 681 1 704 212 13 - -· 66'.) 1 086 -
17 l 918 307 16 1 611 1458 - - 153 9 622 936 -
18 1 918 204 11 1 714 1 823 109 6 - - 458 l 3Hl -
19 1 918 219 11 1 693 H32 - - 267 16 500 990 -
20 1 918 209 11 1 709 1189 - - ń20 30 358 811 -
21 1 851 163 9 l 688 ! 770 82 5 - - 477 1 325 -
.22 - - - -- 418 - - - - 42 90 -
23 1 918 129 7 178$1 1 743 372 21 - - 562 1 290 -
24 1 918 106 5 1 812 1 699 - - 113 6 760 1 023 -
25 1 918 172 9 1746 1460 - - 286 16 687 832 -
26 l 918 121 6 1 797 1 552 - - 245 14 7U 871 -
27 1 918 142 7 1 776 1 688 - - 88 5 669 898 -
28 1 851 109 6 1742 1 544 - ·- 198 n 789 904 -
29 - -- - - 246 - - - - 38 40 -
30 1 918 95 5 l 823 1 911 334 18 - - 934 941 -
31 1918 71 4 1 8~7 1464 - - 383 21 910 700 - - -

Razem 49 600 5903 12 43 697 4:2867 1 956 4 2 786 6 19074 23887 - -
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652 PRZEG4_ĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

Zagłębie Krakowskie. 

-
W porównaniu z tem, co należało, ·- " ·~ ł>' e ~ s.~ 

ca- „ c: 
Przypadało Koleje koleje żelazne podstawiły ·-o ·- „ 

~o. "„ - ct 
Należało ~ ~ o"' ..lt N 

z Kopalnie odwołały żelazne o·- o·~ 

podstawić a e a S. 
·i: „" "'" podziału podstawiły ..... c: -c: 

" N łO N 

" Więc ei Mniej ;>,"' » „ 
~ Ci ~c; ·- •N •N 

N 

o wagonów I % 
-I. w a g o n ó w I % !wagonów I % wagonów 

1 I - - - - 51 51 I 100 - - I 1 40 
2 475 75 16 400 430 30 7 - - 273 132 
3 47f1 47 9 429 -175 47. 11 - - 291 i78 
4 47[1 38 8 437 443 6 1 - - 280 172 
5 475 40 9 435 ' • 488 5R 12 - - 289 213 

6 475 58 12 417 466 49 11 - - 248 222 
7 332 36 10 296 383 87 29 

, 
- 299 8-% 

8 - - - - 27 27 100 - - - 24 
Il 47:'"> 22 4 453 f>41 88 19 - - 274 222 

10 475 25- .) 450 515 65 14 - ,_ 261 251 
11 475 38 7 4'12 519 77 17 - - 229 271 

12 475 35 7 440 503 63 H - - 285 210 -
13 475 24 5 451 540 89 19 - - 205 335 
14 332 18 5 314 476 162 51 - - 360 118 
15 - - - - - 77 77 100 - - 23 43 
16 47.') 24 5 I 451 I 529 

J 
78 )7 - - 248 247 

17 
, 

475 37 8 438 550 . 112 25 - ' 237 310 --
IS 475 ~9 6 446 ri79 J:33 :'IO - - 184 340 
19 47f) 22 4 4f>8 548 95 21 - - 241 318 
20 475 32 7 443 575 132 30 - - 297 259 / 

21 332 9 2 323 1: 659 336 104 - - 246 ')„ 
. ;):) 

22 - - - - 85 85 100 - - 27 58 

23 475 49 10 426 515 89 20 - - 278 390 
24 4'?f> 40 9 435 567 132 30 - - 271 ~95 < 

25 475 18 4 4.57 655 . 198 43 - - 270 386 
26 ł75 45 9 430 5-U 111 25 - - 258 281 
27 475 M 12 421 579 158 37 - - 165 363 
28 332 27 8 305 658 353 11 5 - - 333 329 
29 - - - - 90 90 100 - - 3 73 
80 47f> 33 7 4 ' •) ±- f>6f> 123 28 - - 272 247 
31 47f; 15 3 460 620 160 35 - -- 319 291 

---
Razem n ns 885 7 10893 14 249 3 356 30 - - 6 967 6 957 

N. s. 
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Nr. 17 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZ) 65.3 

Wykaz ilości węgla wysłanego kolejami żelaznemi 
w półroczu I Mem r. 1926Mgo. 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W ogó l e 

e 1 >. e ·i: >. e ·~ ~ e ·i: >. ·i: >. · i: >. s '" >. 
Nazw a kopalni ·- ... 

„ ... „ ... e „ ... e „ ... " ... 
Il ... <) „ 

·- <) Il · - <) 
„ 

· - <) " · - <) " ·- CJ Il ·;:; CJ ... .,, o ~ 
... o ... ... o ... ... o ... ... o ... ... o ... 'tl o „ „ .Jl 'tl .Jl „ 'tl .Jl „ 'tl .Jl „ .,, .Jl „ .,, ..o „ „ ..o a: a: „ o a: „ o a: „ o a: „ o o:: „ o o:: ze z ... z ... z ... z ... z ... z e 

w a g o n ó w 

Węgiel kamienny 
Zagłębie Dąbrowakie 

Jerzy 780 4-9 9.'>J :.,9 768 50 8fi3 53 716 ó5 1 ':>1'12 70 5590 57 
Modrzej ów 9!Hl 50 l 04:.:0 :io i 024- 54 g31 52 8.U !'>6 1 415 61 6257 54 
Władysław 993 62 603 32 6M> 44 620 48 590 49 l 054 58 4ól9 49 
Jadwiga - - - - - - - - - - - - -- -
Ignacy . 695 4:3 !6i 27 507 36 480 37 391 32 690 38 3230 36 
Wiktor 900 56 1207 6~ I 017 56 !ł88 76 949 79 1 792 90 6853 70 
Saturn . 2038 4i'> 1495 68 1 6!6 82 1 528 73 1847 88 3448 144 12002 92 
Jowiaz . 221'10 97 1 720 82 172-! 82 1 444: 85 2180 99 3 199 133 12 497 98 

Mare 281 10 221 IO 304 13 279 13 241 10 ;~!)2 15 1 628 12 

Kazimierz 1 62~> 8J 1 36S 68 l 6IG 81 I 377 69 I 317 66 2 864: 119 10167 82 

Juljuaz . 1638 '71 1 46f1 66 17'12 69 1!"~2! 63 1 319 69 2 738 114 10 208 76 

Jakób 853 35 750 33 856 32 793 34 840 40 1 066 44 5148 36 

Hrabia Renard 2 !92 110 1 717 107 2 HHl 103 1599 107 17!6 109 2 346 112 Jl 769 108 

Paryż i Koazelew . 2129 i 01 1 90.'J 100 2 080 10! 1 867 98 2082 1011 2 904: 121 12 967 106 

Czeladi 2 625 1011 I 9~5 101 2 348 102 l 9.16 103 I 964 8!J 3 :-183 141 14 201 107 

Grodziec li J 643 1:19 1486 74 1461 77 l!J63 71 1405 78 3 210 134 10 768 88 

Flora 1 338 58 1552 67 l 831 70 l 663 72 l 683 76 1826 76 9893 70 

Reden . 566 28 493 29 [)16 27 429 22 :-111 30 8;j! 42 3-114 30 

Antoni . 243 12 3 I - - - - - - - - 246 Il 

Halina ~Sl 12 260 12 284 10 U2 JO 240 11 258 11 1 fi65 11 

Orion 234 10 2:31 JO 287 iO 22:-1 10 220 10 269 12 1 46~ 10 

Grodziec 1 3-Hl 14 324 H 3łi:l 13 2<>ł 1-! 391 1- 4:)2 19 2133 H> 
Stani•ław 240 JO 240 Jl 3flł 13 300 12 229 11 282 12 1 645 12 

Karol 178 8 11 3 6 107 [1 93 5 67 :) 111 5 66lł 6 

Michał . 111 5 57 3 89 3 8f> 4 60 -l 101 4 503 4 

Baśka <l I -- - - - - - - - - - 2 1 

Neptun. - - 5 1 25 1 31 I 26 I 30 J 117 1 
Makeymiljan . 3:-1 2 2 1 1 1 - - - - - - 36 2 
Porąbka & l 2 I - - - - -- - - - 10 1 

------------- - --
Razem 25 149 1 2i9 l ! 606 l 09łj 237:iq 1138 20909 1 132 2~ 923 1189 36 156 ! 576 149 i'>Ol 1 245 
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654 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
~~~~~~~~~~----~-----

1926 

-
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wo g ó I e 

e ·i:l >. e •c >. e •C >. e ·c >. e ·c >. 
6 ·S:: >. e •c >. 

Nazwa kopalni V N V N V N V N C) „ t) „ „ „ „ .... c 
C) '" " C) ' " " t) '" " C) '" " „ 

'" " t) ' ;:j " N N O N N O N N O N N O N N O N N O N .,, o „ .,, .D „ .,, .D „ .,,.1) „ .,, .D „ .,, .D „ .,, .D «I .D a: «I o a: " o o:: „ o a: " o o:: «I o o:: " o a: „ o z „ z „ z „ z „ z „ z „ z „ 

- w a g o n ó w 

Zagłębie Krakowskie. 

Kościuszko 681 36 749 37 837 38 797 42 779 ł3 812 39 465f) 39 
Piłaudaki l 263 66 J 279 fi! ! 3G4 59 I 3!10 71 I 377 76 1 421 68 8064 67 
Jan Kanty 312 16 308 16 294 13 298 16 301 li 303 l f) 1821 15 
Sobieeki . 602 30 649 36 '117 31 678 29 785 37 7:3fł 33 4 069 33 
Andrzej l [>!)!) 66 l 366 62 1 31'>8 f>4 1213 55 1 194 63 1 353 61 8 079 60 
Artur . 974 54 964 ·H 1 003 5il ~ 02il 60 1 096 61 1 611 60 6 0'11 57 
Kryatyna 217 9 l!l I 9 Hif> 9 172 10 179 10 2SI 12 I 20fi 10 
Janina • 6!ił 27 61l!l 29 730 27 !'l60 40 6JS 39 703 4! 3933 32 
Zbyazek . 4611 21 483 23 500 213 :~27 22 429 21 f>f'l l 22 2 736 22 --- ------------- -- -Razem · 6 764 321'> 6 65tl 3:W 6 8118 307 6 !28 3-1:5 6 758 31>7 7 71'>9 3.'il 41 233 335 

. 
Śl11ak Cieozyńaki. . 

' 

Sileeia · 801'> 33 676 31 781 f'IO f>23 29 f>91 :.!fi 632 29 4008 f'IO - - - - - - -Razem· 805 33 676 iii 781 30 523 29 591 28 632 29 4 008 30 

Wogóle węgiel kamienny :12 718 ] 577 28 988 I 447 31 407 1 47[) 27 860 I !i06 2!l 272 l 584 44.'H,7 l 9!)6 194 74:2 1 610 

Węgiel brunatny. 
' 

Zagłębie D11browekie. 

. 
Zygmunt : l Jan Karol . . 16 l 22 1 22 ] 19 ] 16 I 13 J 108 l 
Hugo . . 
Guetaw - - - - - - - - - . - - - - -
Kamila . - - - - - -- - - - - - - - ---------------Razem• 16 l 22 l 22 1 19 1 16 1 Hl 1 108 1 

W ogóle wazyetek węgiel · 32 ?!lł l 578 28 960 H-1.8 31429 I 476 27 879 1 5()7 29 288 I 585 Hó60 I 9;,7 194 s:io 1611 

N. s. 
Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. Redaktor: ini. Walery Janota. 

W drukarni Edmunda Mirka i S·ki. 
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