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PRZEGlĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO . 

Tom I. Dąbrowa, dnia l październil{a 1903 r. 

6 d ł\, e d a h c y 1. 

Hojnie uposażona przez naturę południowo-za
chodnia część Królestwa Polskiego, zawierając 
w swem Jonie węgiel kamienny, rudy cynku i że
laza, przed laty już znaną i słynną była ze swych 
rud srebronośnych, obecnie wyczerpanych, i w ży
ciu przemysłowem naszego kraju posiad~a świetną 
kartę przeszłości. Dziś węgiel, rudy żelaza i cyn
ku da~y podstawy dla obecnego :przemys~u wiel
kiego, który powstał i rozwinąl się wspaniale na 
niewielkiej stosunkowo przestrzeni. 

Jeżeli w latach ostatnich kraj nasz zdoby
wa sobie coraz więcej charakter przemy~owy, to 
jego część poludniowo-zachodnia z górnictwem 
na czele może nawet pod ,tym względem wspó~za
wodniczyć z sąsiednim Sląskiem. Rzeczą natu
ralną więc, że jak w miarę rozwoju kulturalne
go człowieka zjawiają się jego wyższe potrzeby 
duchowe tak i z rozwojem przemysłu powstaje 
konieczność uświadomienia jego potrzeb. 

Od lat też kilku garstka ludzi, ożywionych 
dobremi chęciami, starała się spe~nić' tę potrzebę 
duchową naszego przemysłu górniczego i w gro
nie Sekcyi Górniczo-Hutniczej Towarzystwa po
pierania pr~ysłu i handlu zawiązała ściślejszy 
komitet cel~ wydawania prac specyalnych, prze
dewszystkiell\_ obchodzących przemysł naszego za
głębia. 

Po zakołataniu do wrót Przeglqdu Tech
nicznego i otrzymaniu w takowym gościny, moż
na było utworzyć i dość raźno prowadzić dział 
odrębny, zatytu~owany Górnictwo i H utnictwo. 
Wkrótce :prace, nadsyłane do Redakcyi, pozwoli~y 
dział ten rozszerzyć, czego na tępstwem zjawiła 
się myśl wydawnictwa amodzielnego, poświęcone
go tej bogatej i dziś olbrzymio rozwiniętej gałę-
zi przemysłu. l 

Starania, rozpoczęte w tym kierunku przez 
p. p. STANISŁAWA CrECHANOWRKIEGO i MrcHALA ŁEM
PICKIEGo, urzeczywistniły powstanie nowego pis
ma specyalnego, które wypuszczamy w świat, 
czerpiąc podnietę w rozwoju przemysłowym na
szego górnictwa i w jego rozumnych :przewodni
kach i pracownikach. 

Zwracając się zaś do ogółu światłego techni
ków, wyznajemy, że choeiaż nasze siły obecnie 
są słabe, pomni, że "viribus unitis" wiele zdzia~ać 
można, prosimy o poparcie naszych zamiarów 
i l)ierwszych kroków przedewszystkiem przez za
silanie tego młodego pisma pracami z dziedziny, 
dla której zamierzamy pracować . 

Pragniemy zaś o-orąco, by nasz Przeglqd 
Gómiczo-Hutniczy móg, stać się użytecznym dla 
W as, współpracownicy w zawodzie, dla przemy
słu pomocnym i żeby by~ ziarnem, bogatern w 
plon na niwie dobra i rozwoju kraju. 

Zatwierdzony program Przeglqdu Górniczo
Hutniczego obejmuje działy następujące: 

l) Rozporządzenia i postanowienia rządowe, ty
czące się górnictwa i hutnictwa. 

2) Dział naukowy w zakresie górnictwa i hut-
nictwa. 

3) Technika górnicza. 
4) Technika hutnicza. 
5) Dział ekonomiczny, tyczący się przemysłu 

górniczo-hutniczego. 
6) Przegląd literatury górniczo-hutniczej. 
7) Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń tech

nicznych. 
8) Korespondencye. 
9) Wiadomości miej cowe. 

10) Kronika bieżąca i informacye górniczo-hutni
cze, ogloszenia, dodatki, rysunki, plany i t . p . 

ROZPORZĄDZENłA RZĄDOWE. 

Przeniesienie Zachodniego Zarzą
du Górniczego z Suchedniowa do 
Warszawy . . 

Rada'f<Państwa w po~ączonych departamen
tach Przemy:;;łu, Nauk i Handlu, Praw i Ekono
mii Państwowej (d. 28 marca r. 1903) i na zebra-

niu ogóh1em (d. 28 kwietnia r . 1903), po rozpa
trzeniu przedstawienia ministra Rolnictwa i Dobr 
Państwa o przeniesieniu Zachodniego Zarządu Gór
niczego z Suchedniowa do Warszawy i o podnie
sieniu etatu rzeczonego Zarządu, uchwaliła: 

I. Przenieść Zachodni Zarząd Górniczy z Su
Cthedniowa do Warszawy. 
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2 PRZEGLĄD GORNIOZO -HUTNICZY 1903 

II. Zmienić i uzupelnić etat 
Zarządu Górniczego.*) 

Zachodniego botników-w sprawach, dotyczących spełnienia 
warunków wynajmu oraz bytu robotników w da
nym zakładzie lub kO])alni.. Za pośrednictwem 
delegatów komunikują się robotnikom rozporzą
dzenia zarządu przedsiębiorstwa i wladzy oraz wy
jaśnienia w przedmiocie zrobio11ych przez nich 
oświadczeń. 

III. Postanowienia, wskazane w pp. I i II, 
wprowadzić w wykonaJJie w pr~e?iągu r. 19~3 w 
terminie, określonym przez mm1stra Rolmctwa 
i Dóbr Pa.ństwa. 

IV. Pokryć w sposób odpowiedni koszta, 
związane z powiększeniem utrzymania Zachodnie
go Zarządu Górniczego.*) 

4:) Poszczególni robotnicy nie pozbawieni są 
pntwa podejmować starania w sprawach, wy
mienionych w art. 3, i osobiście, każdy za siebie, 
nie uciekając się do delegatów. 

5) \V celu rozpatrzenia wskazanych w art. 
3 spraw delegaci mogą zbierać robotników kate
goryi, która wybrała ich, w miejscu i o czasie 

Ust anowieni e delegat ó·w od ro- stosownie do wskazania zarządu przedsiębiorstwa, 
bot n i ków (s t arost ów) w zakładach przyczem delegat pilnuje zachowania należnego 

porządku. \V celu rozpatrzenia spraw, dotyczą-
przemysłowych. cych kilku kategoryi, zbierają się wyłącznie de-

Powyższe zdanie Rady Państwa zostało NAJ
WYŻEJ zatwierdzone dnia 12 maja r. 1903. (Zbiór 
praw i rozporządzeń rządu, r. 1903, dzial I, :M 8G, 
art. 972). 

Rada Państwa w p0lączonych clepartamen- legaci tych kategoryi. . 
tach Przemyslu, Nauk i Handlu, Praw, Spraw Oy- 6) Przy podejmowaniu starań o pozwolenie 
wilnych i Duchownych i Ekonomii Państwowej wybierania delegatów zarząd przedsiębiorstwa 
(d. 2, 7 i 9 maja r. 1903) i na zebraniu ogólnem (art. l) obowiązany jest przedstawić ulożone przez 
(d. 31 maja r. 1903), po rozpatrzeniu przedstawie- siebie przepisy o delegatach. Przepisy te za
nia ministra Skarbu o ustanowieniu delegatów od twierdzane są przez gubernatora na mocy przed
robotników w zakladach przemysłowych, uchwa- stawienia starszego inspektora fabrycznego lub 
lila: wlaściwego inżyniera oluęgowego zależnie od kom-

Zmienić i uzu pelnić istniejące prawa przez wpro- petencyi. 
wadzenie następuJących przepisów o ustanowieniu 7) W e wskazanych w art. 6 przepisach win-
delegatów od robotników w przedsiębiorstwach fa- ny być określone: 
brycznych, górniczych i hutniczych, podległych a) Zasady podziału robotników zakładu lub 
komisyom do spraw fabrycznych i górniczych: kopalni na kategorye. 

l) Zakłady fabryczne i przemyslowe, za ze- b) Porządek wybierania delegatów, miano-
zwaleniem komisyi do spraw fabrycznych i gór- wicie: sposób dawania glosów, liczba glosów, ja
niczych, mają prawo, :po uprzedniem uskutecznie- ką winien otrzymać kandydat, miejsce i czas da
niu podzialu robotnikaw zakladu lub kopalni na wania glosów jak również liczba kandydatów na 
kategorye, proponować tym kategoryom wybór delegatów, przedstawianych przez każdą katego
z pośród siebie kandydatów na delegatów od ro- ryę do zatwierdzenia przez zarząd przedsiębior
botników. Z liczby wybranych przez każdą ka- stwa. 
tegoryę kandydatów zarząd przedsiębiorstwa za- c) Konieczny dla kandydata na delegata 
twierdza jednego jako clelegata od danej kate- wiek (art. 2) i czas pracy w przedsiębiorstwie . 
goryi. d) Porządek w przedmiocie uwalniania dele-

2) Kandydaci na delegatów winni być wy- gatów od pracy dla spełniania swoich obowiązków. 
bierani z liczby osób, liczących nie mniej, e) Termin trwania pełnomocnictwa clelega
jak 25 lat wieku. Od uznania zarządu przedsię- tów i sposób zastępowania ich w razie choroby, 
biorstwa zależy oznaczenie wyższego wjeku, jaki nieobecności, opuszczenia pracy w przedsiębior
winni posiadać kandydaci na delegatów. Kate- stwie i innych powodów. 
gorye (art. 1), składające się przeważnie z robot- f) Pozostale wskazówki, dotyczące delega
ników, nie posiadających najmniejszego ustanowio- l tów, które okażą się konieczne stosownie do wa
nego wieku, mogą wybierać kandydatów na dele- runków miejscowych. 
gatów chociażby z liczby robotników innych ka- 8) Delegaci, nie odpowiadający swojemu za-
tegoryi tego samego zakladu lub kopalni. daniu, mogą być usuwani od spełniania swoich 

3) Delegat uznaje się za pelnornocnika ka- obowiązków z rozporządzenia gubernatora i przed 
tegoryi, która wybrala go (art. 1), dla komuniko- uplywem terminu, na jaki zostali wybrani. 
wania zarządowi przedsiębiorstwa oraz instytucyom 9) N a miejscowe komisye do spraw fabrycz
i os?bo~ :urzędowym, który~ poruczony ~ostal nych i górniczych wklada się ?bowiąze_k rozpa: 
dozor mieJscowy nad porządkiem w zakladzie lub trywania skarg na rozporządzema wladz mspekcy1 
kopalni, o potrzebach i staraniach kategoryi ro- fabrycznej w przedmiocie stosowania niniejszego 
botnik ów, która wybrala go, lub poszczególnych ro- prawa i uchylania w odnośnych wypadkach rze-

czonych rozporządzeń. . 
*) Szczegóły tych punktów, jako nie dotycza,ce blitej prywat

nego przemysłu górniczego i hutniczego, nio przytaczaja, się. 10) Komisya glówna do spraw fabrycznych 
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M l. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 3 

i górniczych. ma prawo wydawać w celu roz
winięcia niniejszego prawa instrukcye dla komisyi 
do spraw fabrycznych. i górniczych, inspektorów 
fabrycznych i inżynierów okręgowych, dla zarzą
dów zakładów fabrycznych i przemysłowych, z za
chowaniem art. 19 N AJ WYŻEJ zatwierdzonego d. 7 

czerwca roku 1899 prawa o Komisyi głównej do 
spraw fabrycznych i górniczych (zbiór praw, art. 
994). 

Powyższe zdanie Rady Państwa zostało NAJWY
ŻEJ zatwierdzone dnia 10 czerwca r .1903 (Zbiór praw 
i rozporządzeń rządu, dzial I, r. 1903, N 69, art. 792). 

_){ieco teoryi przewozu poaziemnego. 

Przewóz urobionego w kopalni węgla lub ru
dy ma caly szereg właściwych sobie cech, nie spo
tykanych gdzie indziej. Celem niniejszej pracy jest 
właśnie wniknięcie w te właściwości, ukrywające 
się przy powierzchownem traktowaniu rzeczy. 

Glówne chodniki odstawy, pochylnie prze
wozowe, są to zwykle pierwszorzędne i drugorzę
dne środki komunikacyi; przewozu po nich niema 
potrzeby rozpatrywać, zrobiono to już w sposób 
wyczerpujący od dawna; inna rzecz z chodnikami 
odbudowy i pochylniami pomocniczemi, zbierają
cemi wydobycie z malych pól przy odbudowie 
filarowej . 

Schemat odbudowy filarowej jest następujący: 
węgiel, urobiony z pasa węglowego AB, zostaje wy
wieziony przez chodnik najpierw podczas pędzenia 
chodnika a następnie przy wybieraniu filaru. 

~11 1111 11 111111 1 

l 

Rys. l. 

Węgiel schodzi pochylnią aż do chwili, kie
dy przy niej zacznie się brać filar oporowy, staje 
się ona wtedy pochyłym chodnikiem odbudowy. 

Wobec tego filar wraz z chodnikiem odbudo
wy możemy uważać za drogę, wzdłuż której zo
stał równomiernie rozłożony materyal, przezna
czony do przewiezienia. Jeżeli przewóz j ecln ostki 
szeście;nnej tego. materyału, np. caliz~y węgla, 

1 
kosztuJe a kop. 1 z danego punktu wz1ąć można i 

i (ilość) mateTyału, to przewiezienie tych i sze
ściennych jednostek będzie kosztowało: 

lc=ad 
gdzie l jest odległość elanego punktu od pochylni. 
Filar przy odbudowie dzieli się na pewną ilość 
pojęć (zabirka z nogą); niech szerokość takiego 
pojęcia będzie (\ l, grubość filaru wraz z chodni
kiem Y a grubość pokładu h; wówczas, włączyw
szy węgiel, otrzymywany z chodnika, do węo1a, 
otrzymanego z filarów, co jest uzasadnionem wobec 
tego, że różnica przewozu jednego i drugiego le
ży tylko w czasie, otrzymamy: 

lc=~·all:,_l=ahdl:,_l 

Całkowity koszt wywiezienia węgla z danego 
filaru będzie: 

l 

lc1 = aJ, ·r~ 
10 

l/\ l 

Gdybyśmy zechcieli uważać f:,_ l za znikomo 
male w porównaniu do l, to wzór powyższy nale
żałoby napisać: 

k1 = a h r j 1 
l cll 

lo 

który w tej postaci jest zupełnie ścisly w sto
sunku do węgla, urobionego na chodniku; moze
my go również zastosować do odbudowy ze wzglę
du na to, że każda okruszyna węgla dla dostania 
się do punktu C musi odbyć drogę wpoprzek za
birki w wozie, na nieckach lub zostać przerzuco
ną łopatą. -w ten sposób pojęta zamiana l 1\ l 
przez lrłl nie jest czemś clowolnem. -

Po zcałkowaniu otrzymujemy: 

lr1 = (] ~ l' (l2 - t;.) 

Przewiezienie węgla od ucinki zabirki na cho
dnik podlega takiemu samemu prawu z tą różni
cą, że współczynnik kosztu jest tu zależnym od upa
du pokładu i wogóle różnym od a; nazwijmy go 
b. Droga, którą przechodzi węgiel, zmienia się 
od O do r, a zatem: 

f r r 2 

b lc2 = b h b l o 1' d 1' = b h 1\ l 'i 

Ponieważ dla każdej zabirki wzór powyższy 
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4 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1903. 

należy powtórzyć, a że ~ _b. l= l- l 0 , przeto dla 

całego filaru będziemy mieli: 

k2 = b h r
2 

(l - lo) 
2 

Teraz pozostaje nam dla całokształtu wyzna
czyć koszt naładowania węgla do wozów, który 
łączy się. zwykle z odepchnięciem tych wozów na 
pewną mew1elką odległość . Niech naładowanie 
do wozu jednostki sześciennej węgla kosztuj e c 
kop., wówczas całkowity koszt naładowania filaru: 

ka = C h 1' (l - l0 ) 

Tego rodzaju określenie jest nader ogólniko
wem, gdyż wzór nasz nie obejmuje wcale różnic 
kosztów, sp9wodowanych upadem pokładu, od któ
re~o .główme zależnem jest c. Ale jak tu określić 
bliżeJ zależność ceny od tego, czy węgiel laduje 
się wprost. do wo~ów na pokładach, mało pochy
łych, gdz1e wys1lku wymao-a tylko wypychanie 
pod górę próżnych wozów, albo, jeżeli drogajest 
na: kozł~ch, co ma miejsce często przy średniej 
w1elkośc1 upadach, gdy potrzeba podno ić niecki 
z węglem .na wysoko~ć wzrostu człowieka? Przy 
bardzo duzym upadz1e wysokość kosztu ładowania 
w:arunkuje ~ię spychaniem urobionych mas po rów
m pochyłeJ spągu do wozu, znajdująceo-o się na 
dole. Dla każdego tego rodzaju wypadku nale
żałoby zastosować inne prawidło zmienności kosztu 
nała~owania j~dn?stki s~eśc~ennej; ponieważ jednak 
raam1arem mo1m Jest glown1e rozważanie geome
tryczne wpływu kształtu i rozmiarów pól na koszt 
przewo.zu, a zatem wzór, podany wyżej, będzie wy
!tarczaJ ącym. 

Całkowity k~szt n~ladowania i wywiezienia 
węgla z danego f1laru Jest K.t =k1+k2+k3 , czyli: 

ahr bhr2 

[(f =-2-(P-l~) + -
2
- (l-lo)+ C h 1' (l-[0 ) 

. Objętość filaru O=h r (l-l0 ), a zatem prze-
Ciętny koszt przewozu węgla na danym filarze 
określi się przez: 

K; = ~ = a (l + lo) +b !:._ + c o 2 2 

We wzorze tym jest martwa wielkość~' 
2 

określająca koszt przewozu węgla przez filar opo
rowy pochylni lub, mówiąc ogólniej, koszt prze
wozu na przestrzeni, w której filaru na teraz nie 
będzie się wybierało. 

. Posilkując się wzorem powyższym, można 
śClśl.e wyliczyć cenę przewiezienia jednostki obję
tośCI wę~la prz.y oddawaniu filaru przedsiębiorcy 
oraz wylicz.yć, Jak należ.Y podwyższać cenę zwyk
łym robotmkom co pew1en wzrost odległości, np. 
co.50 me~ró:v. Pr~y p~dze?-iu cho~nika w węglu czy 
tez kailllemu moze rown1eż wzor powyższy zna-

leźć zastosowanie; należy tylko założyć b= O, co 
też. zwy~le ma miejsc~, np. cenę od wozu pod
wyzsza s1ę co 50 metro w o / 2 kop., zresztą na każ
dej kopalni co do tego są inne normy. 

Ponieważ rozumowanie nasze dało wynik, 
zgodny z praktyką, a zatem mamy prawo, rozwi
jając je dalej, przejść do obliczeń kosztów wywie
zienia zawartości pola kopalnianego. Ponieważ 
filar oporowy ma być również wyjęty, a zatem 
załóżmy we wzorze l0 =0; znajdziemy dla każelego 
filaru 

a lu· 2 b h r 2 

K1= -
2
- l1 +-

2
- l1+c h 1·l1 

a h r· 2 b h r 2 

K2= -
2

- Z2 + -
2

- Z2 +c h d 2 

· a h r· 2 b h 1·2 

K3= - 2 la+ -
2

- la+ c h 1· la 

, ____ nj 

/----------------rrrl 

l 

Rys. 2. 

A zatem wogóle koszt wywiezienia calego 
pola pochylni otrzymamy, sumując: 

~n a h~n ;2 b h ~n ~n 
[{= ""'" 1 R1= 2 ""'"/'l1 +2 ""'" 1r

2 l1+ch""'" 1 r·l1 

. . :'ł ~ wzorze tym n oznacza liczbę filarów tak, 
ze Jezeli oznaczymy przez R wysokość pola ina
czej. dlugoś? pochylni, to rn=R. Oznaczmy 'nadto 
pow~erzchn~ę .pola pochylni przez F, to r l, równe 
po:w1erzc.hm f1~aru, uw:ażać ~lOżemy za element pod
luzny teJ pow1erzchm; wzor nasz otrzyma kształt 

K a
2
h ~"l1 .b. F+~ ~·"' r 1\ F+ c h ~n f\ F ""'" l 2 ""'" l - ""'"L-

Ponieważ ~ l _b. F L F, inaczej suma mo
mentów elementów płaskiej figury względem pew-
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nej osi jest równą momentowi powierzchni tej l 
fiuury, skoncentrowanej w środku jej ciężkości nej 
w~u_lędem tej osi. L jest, jak dla naszego wypad-
ku~ odległością środka ciężkości pola do pochylni. 

Koszt średni wywiezienia jednostki sześcien
z danego pola jest: 

])alej ~ r 1\ F r ~l\ F=r F i ~ .Lo.F F. 

Jeżeli jeszcze zamienimy r przez równe mu R to 
ostatecznie znajdziemy: n, 

f( = a2 h F L+ b 2h ! F + c h F 

Wzór ten wskazuJe nam przedewszystkiem, 
że koszta przewozu zwiększają się wraz z powięk
szeniem się. gru~ości fil~rów :' ina_czej_, koszta 
są tern mnieJsze, Im n~ wi~kszą .1lość f~laro>_V zosta
ło podzielone pole, to J.e~t, Im ~Iększą Jest hczba .n. 
Przypomnę na tern mieJscu, Iz w artykule m01m 
o kosztach odbudowy filarów*) doszedłem do wyni
ków wprost odwrotnych, to jest że koszta robo
cizny górniczej są mniejsze przy filarach gru
byc)l, niż przy cienkich; wobec te~o należy wy
wnioskować że potrzeba trzymać się zlotego środ
ka, co ma' w praktyce istotnie miejsce, aczkol
wiek robi to się dość po omacku. 

*) Przegląd Techniczny r. 1901, ,\~ 8, str. 75. X. 9, str. 87 . 

.Żelazo. 
O zwykłych błędach, popełnianych przy okre

ślaniu zawartości krzemionki, pisze W. F. HILLE

ERAND (J ourn. Amer. Chem. Soc. 1902, 24 362; Che
miker Zeitung. Rep. M 16, 1902, str. 130). Na 
podstawie doświadczeń potwierdza autor fakty, 
·dawniej już podane do wiadomości, a mianowicie: 
że kwas krzemowy przez jedno lub wielokrotne 
odparowanie z kwasem solnym a tylko jednora
zowe sączenie nie zamienia się całkowicie na 
nierozpuszczalną odmianę. To też, aby otrzymać 
zupełnie dokładne i zgodne wyniki, trzeb?' przy
najmniej dwa lub _trzy razy odp~rować 1_ tyleż 
razy sączyć. DaleJ autor dowodz1, że twierdze
nie, jakoby kwas krzemowy, który przeszedł do 
rozczynu, mógł być strącony zapomocą amonia
ku lub octanu sodowego wobec znacznych ilości 
glinu lub żelaza-jest niesłuszne i nieuzasadnione. 

Ponieważ pola są zwykle prostokąt11e, za
tem L jest po większej części polową ich długości; 

jeżeli więc r =: będziemy uważać za ustalone, 

to dojdziemy do wniosku, że koszt przewozu wzra
sta proporcyonalnie do długości pól pochylnio
wych . Z tą zasadą liczy się górnik, o ile koszt 
urządzenia i utrzymania znaczniejszej ilości po
chylni nie staje na zawadzie stosowaniu . krótkich 
pól odbudowy. W razie dwuskrzydłoweJ odbudo
wy stosuje się zwykle prawidło, że oba skrzydła 
pola powin!1Y być jednakowej w~elkości. Pr_awi_dło 
powyższe Jest racyonalnem, o Ile pochylma Jest 
osią symetryi figury calego pola; gdy warunek 
ten nie ma miejsca, to należałoby je zamienić przez 
następujące, które jest bezpośrednim wnioskiem 
z wyprowadzonego wzoru: pochylnia/owinna znaj
dować się w jednakowej odległości o obu środków 
ciężkości każdej z połów pola. 

St. Doborzyński. 

żna jedynie, sumiennie wydzielając kwa· krzemo
wy w samym początku analizy. Nadto 'dla otrzy
mania dokładnych wyników niezbędnem jest pra
żenie osadu Si02 w plomieniu dmuchawki. 

Oznaczanie 'l!vapna w postaci szczawianu wa
pna. Pagireff. (Żurnal russkago fiziko-chimicze
skago obszczestwa 1902, 34.95. Centralblatt 1902, 
str. 1307). Autor proponuje, ażeby zamiast strą
cać wapno· szczawianem amonowem w zwykły 
sposób, zobojętnić roztwór .amoniakiem, dod.ać 
kwasu szczawiowego w nadmiarze, potem amonla
ku do słabo alkalicznej reakcyi i gotować w celu 
wydalenia n admian1 amoniaku. Tworzący się osad 

, (CaCt0 4 • 3H~O) ma być grubo krystaliczny i ma 
się łatwiej ączyć, niż strącony zwykłym posobem. 
Po wysuszeniu o aclu w 100° otrzymuje się sól 
z jedną cząsteczką krystalicznej wody. W 120° 
sól ta zaczyna się już rozkładać. 

W skutek tego, że stopiony kwaśny siarczan po- Od sprawozdawcy. Strącanie szczawianu wa
tasowy rozpuszcza pewne ilości krzemionki, wy- pniowego wykonywałem w ciągu wieloletniej mojej 
dobycie takowej z osadu, składającego się z tlenku praktyki w rozmaity sposób, kombinując różne 
żelazowego i glinowego, jest rzeczą prawie nie- możebne czynniki, jako to: zobojętnianie, doclawa
możliwą. Stopiona masa, po rozpuszczeniu w wo- nie nadmiaru odczynników, temperaturę i t. p. 
dzie lub kwasach, pozostawia nierozpuszczalną re- i przyszedłem do wniosku, że niezbędnym i jedy
sztę, zawierającą zaleclwie małą cześć straconej \ nym warunkiem otrzymania grubo-ziarnistego osa
kTzemionki. Obu przyczyn błędów uniknąć mo- du, który dobrze się sączy i wymywa gorącą wo-
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clą, jest podwyższona temperatura rozczynu, prze- czenia rozcieńcza się na 11
/ 2 litra wodą i miaruje 

znaczonego do strącenia. Wszelkie inne sposoby roztworem siarczanu żelazawego, nadmiar zaś tegoż 
osadzania, wykonywane w rozczynie, nagrzanym nadmanganianem potasu. Koniec reakcyi najlepiej 
tylko niżej 60°, dają w rezultacie osad, łatwo prze- rozpoznać w obecności żółtego płomienia zwyklej 
nikający przez pory sączków. Nadto należy za- lampy naftowej. Po dodaniu roztworu soli żelaza 
uważyć, że suszenie osadu w 100° i ważenie go, ciecz ma barwę szmaragdowo-zieloną, a nadmiar 
jak tego chce PAGIREFF, jest rzeczą zbyteczną wo- kam_eleonu łatwo rozpoznać po fioletowem zabar
bec oznaczenia miarowego, które wymaga znacz- wieniu płomienia, widzianego przez naczynie, w 
nie mniej czasu, a jest równie doklaclne,jeżeli nie którem się miaruje. 
dokładniejsze. Ustalanie miana 11admanganinnu potasu dla 

Określenie w żużlu to/Jiasowskim kwasu jos_fo- oznaczdt żelaza. Leiznkering (Chemiker Zeitung 
rowego, rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym me- Rop . 1802, str. 281. Stahl uncl Eisen 1902, str. 
todq molybdenowq. (Zeitschrift fiir angewandte 988). TIUELE i DECKERT potwierdzili fakt. że jeże
Chemie 1902, 1133. Stahl u. Eisen 1903, str. 265). li przy określeniu miana nadmanganianu potasu 
H. NEUBAUER zwraca uwagę na to, że kwas cytry- zapomocą żelaza metalicznego nie wydali się z te
nowy, dzialając na żużel tomasowski, zabiera rów- go ostatniego składników utleniających a miano
nocześnie ob0k rozpuszczalnego kwasu fosforowe- nowicie: węgla, fosforu i połączeń siarkowych lub 
go również znaczne ilości bezwodnika krzemo- też nie przeprowadzi takowych w połączenia nie
wego (Si02); bezwodnik krzemowy, pozostając clłu- szkodliwe, to wartość działająca żelaza może prze
żej pod wpływem rozczynu molybdenowego wy- kroczyć 100%. Zamianę na nieszkodliwe połącze
elziela się w postaci nierozpuszczalnej, czemu prze- ni a wykonywa się przez rozpuszczenie . wió1·ków 
szkadza częściowo azotan amonowy. Autor do- żelaznych lub drutu w kwasie solnym i utlenienie 
wodzi, że do strącania fosforu daleko korzystniej chloranem potasowym. Określenie miana jest naj
używać rozczynu molybdenowego, nie zawierają- łatwiejsze zapomocą metody REJNCHARDT'A. Mia
cego azotanu amonowego (na 2 litry rozczynu 150 1·owanie żelaza w rudzie należy wykonywać zu
gr molybdenianu amonowego i litr kwasu azoto- pelnie tak samo, jak określenie miana. Autor po
wego o c. g . 1,2). Po strąceniu należy pozosta- leca do określeń miana używać zamiast rozczynu 
wić 10 minut na kąpieli wod11ej, ogrzanej do 80°, żelaza o znanej zawartości - rudy i sam w tym 
a przesączony osad wymyć rozczynem molybde- celu używa żelaziaka ma~netycznego, zawierające
nowym. Załączone w oryginalnej pracy analizy · go 99% Fe2 03 • Dokładnie sproszkowany ma
do,~odzą, że zapomocą rozczynu WAGNERA otrzy- teryal nie przyciąga · wilgoci i utrzymuje się w 
mu.Je się dobre wyniki, jeżeli osad odsącza się na- dobrym stanie cale lata. 
tychmiast. Rozczyn molybdenowy, przyrządzony W tej samej prawie zabiera głos prof. LE
podlug starej recepty (bez azotanu amonowego), DEBUR (Stahl und Eisen 1902, str. 1243), twierdząc, 
ma tę zaletę, że strąca osad bardziej zbity i nie że wartość dzia..laniametalicznego żelaza, użytego do 
wymagający prędkiego sączenia. oznaczeń miana kameleonu, może tylko wtedy prze-

Oznaczenie chromu w żelazialzu chromowym. kroczyć 100%, adypowietrze styka się z gorącym 
A. (Chimik 1902, 2.799; Cheroiker Zeitung Rep. roztworem. Jeżeliby dzialal najmniejszy nawet ślad 
1902, str. 341). Autor, podpisany literą A., na podsta- zanieczyszczeń, zawartych w drucie, to miano otrzy
wiewykonanychpróbpodajenastępującyprostyspo- mane może być tylko zbyt małe. Za wysokie liczby 

fSÓb określenia chromu w żelaziaku chromowym. mogą wypadać przez zbyt wczesne przerwanie 
Analiza zasadza się na stopieniu rudy sposobem gotowania lub też przez zbyt gwałtowne gotowanie. 
CHRISTOJ\1ANOSA i oznaczeniu kwasu chromowego Jeżeli zawartość żelaza w drucie jest dokładnie znana, 
podług sposobu, poelanego przez ScrrwARTz'A; mie- to stary sposób miarawania nie nastręcza najmniej
szanina do rozlożenia rudy składa się z l cz. wo- szych powodów do powątpiewania o dokładności 
dorotlenku sodu i 2 cz. magnezyi palonej. Do ana- rezultatów. Kwas szczawiowy nawet przekrysta
lizy waży się 0,2 do 0,3 jak najdokladniej sprosz- lizowany musi być dokładnie zbadany co do war
kowanej rudy i topi w tyglu platynowym z 2 lub tości clzialania. 
3 gramami wspomnianego topnika. Jeżeli tygiel O olzreślaniu miana nadmanganianu zapomocq 
nie jest zbyt szczelnie przykryty i jeżeli się od soli kwasu szczawiowego. C. RlisT (Zeitschrift f. ana
chwili do chwili miesza drutem platynowym, roz- lyt. Chemie 1902, str. 606 Chemik. Zeitg. Rep. 
płaszczonym w formieł:opatki, to rozklad trwa tyl- N~ 32, str. 342. 1902). VANINO i SEITER (Zeit
ko godzinę, przytern masa powinna być tylko schrift f. anal. Chemie 41.141) na podstawie badań 
rozto;piona i ciągle pod wpływem powietrza. Jak- nad zastosowaniem soli kwasu szczawiowego prze
kolwiek tygiel platynowy bywa przytern nieco konali się, że otrzymanie soli, zupelnie niezmien
nadgryziony, służy jednak lepiej aniżeli srebrny nej i pozwalającej oznaczaĆ' miano nadmanganianu 
1"?-b zloty. Ostudzoną zawartość. tygla rozpuszcza potasu szybko i dokładnie, :r:ależy .do rzeczy bar
się w zlewce w nadmiarze rozCieńczonego kwasu l dzo trudnych. Ze wszystkich soh kwasu szcza
siarczanego; po rozpuszczeniu nie powinno być wiowego uważa C. RlisT za najlepszą i najodpo
wielać ciemnych cząstek rudy. Rozczyn bez są- wiedniejszą do określenia miana sól manganową 
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MnC20,+2H20. Sól ta . nie jest hygrokos.pijna 
i posiada. zawsze tały skład chemiczny, t. J· ma 
za wsze 2 czą teczki wody krystalicznej . Szcza
wian manganowy przygotowuje autor w ten po
sób, że czysty węglan mangano,vy zawiesza w wo
dzie, ogrzewa emulsyę do wrzenia i dodaje ta.ką 
ilość eiepłego roztworu kwasu szl'zawiowego, aby 
rozczyn oddziaływal wyraźnie kv. aśno. Powstały 
szczawian manganu wymywa się wodą przez de
kantacyę a na tępnie przy ponw<'y ssącej pompy. 
Osad suszy się na powietrzu pomiędzy bibuJą. 

STOBA (The AnalysL 1879, 70) proponowal jako 
materyał do ustanowienia miana nadmanganianu 
potasu szczawian ołowiu, ale C. RlisT zwraca uwa
gę na tę okoliczność, że ól ta jest trudno roz
puszczalna w wodzie i w kwasie siarczanym. 

Bndmdn nad minrowem osuaczeuiem żelaza 

i nowy sposób redul~c_vi potq.czdt tle11Im żelazowego. 
II. GrNTL. (Zeitschrift fur angew. Chemie 1802, 
~~ 15, str. 388-±02, 42:1:-4:3±; 'Stahl u. Eiscn HJ02, 
str. 1297). H. GINTL uważa metoclę miarawania 
żelaza. (•hlurkiem cynawym i jodem hez względu 
na użyty indykator za niedokładną. J odometrycz
ne oznaczenie w formie, podanej prz z cle KoNINK'A 
NmouL'A, je t dokładne, ale zbyt złożone i zmudne. 
Rozmaite uproszczone metody, polegające na re
dukcyi soli tlenku żelazawego zapomocą tio~ia.r
czanu ;;odu, i powtórne miaro,vanie tegoż jodem 
nie odznaczają się o trem i widocznem przej: eiem 
reakcyi. Miarowanie rozczynów soli tlenku żela
zowego dwuchromianem pota owym daje dokładne 
wyniki, ale jest zbyt przewlekle z powodu próby 
kroplowej. 

Metoda kameleonowa w czy. tym rozcz:; nie 
kwasu siar,c~anee-o ni~ pozostawia. nic d~ życzenia. 
W obeenosCI palączen kwasu solnego 1 środków 
mających za zaclanie usuwanie złego wpływu te1 

go kwasu, metoda nie daje doklaclnych wyników, 
tak że podług zapatrywa11 autora w tym , tanie 
można używać tej metody tylko do oznaczeń przy
bliżonych, nie wymagających zbytniej dokładności. 

Je żel i w metodzie REr NHARDT 'A nadmiar chlor ku 
cynawego usuwamy zapomocą chlorku rtęciawego, 
starając się działanie chlorków wesprzeć dodatkiem 
kwa u siarczanego lub siarczanu manganowego, to 
i tak nie unikamy zupełnie rozkładających wpły
wów. Ponieważ nadto zachodzi jeszcze zamienne 
działani<' pomiędzy chlorkiem rtęciawym a chlor
kien;t żelazowym, przeto rozczyn przed miarowaniem 
mus1 być sączony, a to przewleka metodę i czy. ni 
ją mniej dokładną. Wobec te ero pozostaje tylko 
metoda redukcyi rozczynów soii tlenku żelazowe
go zapomocą cynku samego lub z platyną, kwa
su iarkawego, siarkanów, siarkowodoru i mieclzi 
metalicznej. Redukcya zapomocą S0 2 nie zaleca 
się niczem. Siarkowodór jako reduktor jest 
w użyciu bardzo niemiły i daje nieco za wy okie 
wyniki. Redukcya zapomocą cynku jest niewy
godna, bo przewlekła, a często po paru nawet 
godzinach niecałkowita, przytern zużywa się zbyt 

dużo cynku a równoczesne użycie platyny nie
wiele pomaga. \V porównaniu z samym cynkiem 
miedź lub cynk granulowany i wytrawiony w roz
tworze siarczanu miedzi (powleczony miedzią) 
posiada pewne zalety ze względu na redukc·yę 
i następll(' miarowanic. Metoda ta przydatna. jest 
szczególnie do miarawania rozczynów, zawierają
cych dużo żelaza, gdyż. używając 1 

10 normaluego 
kamcleonu, potrzebny jet>t zaleclwie nieznaczny 
nadmiar tPgoż (0,0:3ctllna28,G3wz5); przy małych 
zaś ilościach żelaza hłącl ten doikliwie czuć ~i9 daje, 
gdyż różowa hnrwa znika hardzo zybko i zmniej
sza się pewność w rozpoznaniu k01\ca reak('yi. Na 
poclo;tawie wielokrotnych doświadcze!1 autor do
:j?atruje się przyczyny tego w powstawaniu soli 
formuły Ou+CuS01=Cu2SO,, która działa na sól 
żelazną w na. tępujący posób: Cu~S04+FP2(S0~)3= 
=2CuS0,+2FeSO,. Z tychpowodów autor zaleca 
bezpośrpdnią redukcyę wodorem, zasto:owując 
ciala . tyku. \Y tym razie czer!1 platynowa je t 
niełJrzyclatna, doskonale zaś działa pallad. Drut 
pal ~Hlowy, zwinięty w rodzaj sprężynki, nalaclo
wuje autor zapomocą elektrolizy wodorem, uży
wając drucianego zwitka jako katoclu, w rozcień
czonym kwa ie , iarczanym a blaszki platynowej, 
zawieRzonej w tymże kwasie, jako anodu. Oba 
elektrody łączy autor ze źródłem prądu, używając 
w tym celu dwóch ogniw BuNSENA, u tawionych 
w . zereg. \V celu redukcyi wkta.cla się naJadowa
ny wodorem zwitek drutu do rozczynu, zakwaszo
nego kwasem siarczanym, zamyka naczynie (kolbę) 
wentylem BuN ENA, ogrzewa 1

/ 2 godziny na kąpie
li wodnej, ochlaclza, wyjmuje zwitek, obmywa go 
wodą i miaruje rozczyn. \V te11 spo ób nawet 
bardzo stężone rozczyny żelaza mają się łatwo 
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kąpieli wodnej i na nowo rozpuścić ostrożnie osad fos
foranużelaza. Osad kosmkowa.ty początkowo przyj
muje w ciepłym rozczynie postać krystaliczną, poły
skującą j akj ecl wab, charakterystyczną dla fosforan u 
amonowo-manganowego. Rozczyn wraz z osadem 
:pozostawia się dla oziębienia 4 godziny, mie za
JąC co pewien czas, a następnie odsącza osad czę
sto nie zupełnie biały, lecz z odcieniem brunat
nym, pochodzącym od zawartych w nim śladów 
żelaza. Po wymyciu zimną slabo amoniakalną 
wodą spala się w tyglu platynowym i praży otrzy
many osad Mn 2 P 20 7 , zawierający 38,76% 1\In. 

Przytoczona tablica pokazuje zgodność kilku 
rezultatów, otrzymanych metodą BoLINA i znaną 
metodą VoLHARDT'A. 

Podług Bolina 
l raz strf:\COno. 2 razy strł\C . 

Ferron1angan z Servolo. . 72,61% 
. 78,51 ~ 
. 76,97" 
. 82,94" 

Surowiec zwierc. z Witkowic . . 12,83 " 
z Nieder!Schel<len 10,51 n 

z SerYola . 8,47 " 
. 11,68 n 

12,26 °0 
10,09" 

7,93 n 

11,32 n 

V ~ih~ł"~lt•a 
72,56% 
78,68 n 

77.08" 
. 82,87" 
12,20" 
10.02" 
7,96" 

11,40" 

nia wodą do litra. Rozcsy11 nadmanganianu potasu 
takiej mocy, aby jeden cm 3 odpowiaclal0,001 gr żela
za. "\V spółczynnik dla manganu=wspólczynnikowi 
dla żelazaX 55 112 • Octan sodowy: 30 gr krystalicz
nej soli, 30 cm a kwasu octowego (30 ~ -wego) i 170 
cm 3 wody. Nasycony rozczyn wody bromowej. "\V celu 
oznaczenia manganu postępuje się tak: 1,6 gr próby 
rozpuszcza się na gorąco w 26 c111 3 kwasu azotowego 
(c. g. 1,2) lub w 20 cm 3 kwasu azotnego i 5 cm3 

kwasu solnego (c. g. 1,12). Gotowy rozczyn przele
wa się do kolbki o objętości 300 cm 3, dodaje roz
czynu węglanu sodowego prawie do zobojętnienia 
a następnie dodaje emulsyi tlenku cynkowego aż 
do powstania wodzianu żelazowego Fe(H0)6 • Po 
upływie 2 minut dodaje się tejże emulsyi w nad
miarze. R 'ozczyn wraz z osadem dopełnia się do 
objętości 300 cm 3, miesza i sączy przez suchy są
czek. Z przesączu bierze się 200 cm 3, do
daje doń 20 cma rozczynu octanu sodowego i 40 
cmJ wody bromowej. Tak przyrządzony rozczyn 
ogrzewa się prawie do wrzenia, od czasu do cza
su miesza i w razie potrzeby dodaje wody bromo
wej aż do wydzielenia osadu manganu. Opadły 
osad odsącza się i wymywa. Zlewek, który zawierał 
osad, -stawia się pod lejkiem, a osad na ączku oble
wa z biurety rozczynem siarczanu żelazawo-amo- Nowa metoda oznaczania manganu. G. KNoR
nowego, puszczając takowy kropla })O kropli aż RE (Zeitschrift f. angewandte Chemie 1902, 14.1149 
do zupełnego rozpuszczenia osadu. eżoli bada11a -1162; Chemik. Ztg. 1903, str. 53. Stahl und Eisen 
próba nie zawiera więcej, jak 0,4 ~ manganu, to 1903, str. 122). Autor przekonał się, że przy ozna
rozczynu podwójnej oli używa się około 20 cm 3 • czeniu manganu w próbach niklowej stali metoda 
Po rozpuszczeniu osadu sączek należy wymyć WoLFFA-VOLHARDT'A wobec dużych ilości niklu daje 
i przesącz zmiarować normalnym rozczynem nad- zbyt wysokie wyniki, a koniec reakcyi trudno rozpo
manganianu potasu. Różnica pomiędzy ilością cm 3 znać. Metoda HAMPE'Go w obecności niklu może być 
zużytego nadmanganianu potasu i ilością cm 3 te- wpr~,wdzie użyta, ale reakcya przebiega zbyt gwał
goż, jaką zużyć jest w stanie zastosowana do roz- townie, a w l.Dodyfikacyi metody UKENA prze
"'"""'""'o"'~" """"..:~" ;lru<ń ,...,...r1,..,.A;,...o; ""1; "''"'"'"'"&""'" . 'kzkadza wydzielenie się chloru. Nowa metoda 

}. KNoRRE, osnuta na tern, że rozczyn soli man
~anowej, zaprawiony persiarczanem amonowym w 
'nadmiarze, tworzy persiarczan manganu, trwały 
na zimno a rozkładający się podczas wrzenia 
w myśl zrównania: 

MnS20 8+3H20=Mn0 2• H 20+2H2S04 • 

Wydzielony osad daie się łatwo sączyć, moż
na go zatem rozpuścić w roztworze siarczanu że
lazawo-amonowego, wodzie utlenionej lub kwasie 
szczawiowym i nadmiar rozpuszczalnika miaro
wać kameleonem. KNORRE przekonał się, że wszyst
kie analizowane próby zużyly mniej nadmagania
nu potasu aniżeli to pokazywała ilość tegoż, obliczo
na podług miana żelaza względnie manganu. Uży
wając do oznaczenia miana nadmanganianu potasu 
czystej soli manganowej, autor przekonal się, że 
miano nadmanganianu potasu na mangan wzrosło 
w stosunku 2,6355 do 2,6768 i otrzymał liczby zu
pełnie zadawalające . 

Małe ilości wolnej siarki i kwaRu azotnego 
nie wywierają żadnego wpływu, za to większe 
ilości wpływają szkodliwie na miarowanie i osad. 
Obecność azotanu cynkowego, glinowego jako też 
soli niklowych nie ma wpływu na przebieg mia-
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rowani.a, zato ma wpływ obecność kobaltu, który 
musi być jako siarek osadzony i odsączony. Dla 
uproszczenia metody możnaby osad manganu bez 
poprze~niego sączenia rozpuścić w kol~ie.w j~dnym 
z wyżeJ przytoczonych rozpuszczalmkow 1 nad
miar takowego zmiarować, ale ten sposób można 
zaswsować tylko wtedy, gdy w rozczynie znajdu
je się sam mangan, ale nawet i w takim razie należy 
po strąceniu persiarczanu amonu nadmiar odczyn
nika rozłożyć, gotojąc rozczyn z kw. siarczanym. 
Metoda ta daje dobre rezultaty także w obecno
ści żelaza, przyczem ~lepiej przyrządzać roztwo
ry analizowanej próby w kwasie siarczanym. Ma
le ilości chlorków nie wpływają szkodliwie, du
żych ilości należy unikać. 

Jako przykłady zastosowania nowej metody, 
przytacza autor określenie manganu w surowcu 
zwierciadlanym. Około 5 gr tego metalu rozpusz
cza się na gorąco w rozcieńczonym kwasie siar
czanym, rozcieńcza do objętości 500 cnz\ 100 cm 
rozczynu (odp. l gr substancyi), zaprawia się 100 
cm3 persiarczanu amonowego (60 gr soli w litrze 
wody po odstaniu przesączyć), ogrzewa 4 minuty 
do wrzenia, osad dwutlenku manganu odsącza, 
rozpuszcza go w nadmiarze siarczanu żelazawego 
i nadmiar takowego miaruje nadmanganianem po
tasu. W ten sposób zn alazl autor 8,11 % , 8,13% 
i 8,11% manganu zamiast 8,15% podług metody 
VoLHARDT'A. 

Próba oznaczenia Mn w stali niklowej. Oko
lo 8 gr wiórków stali niklowej rozpuścić w mie
szaninie 150 cm 3 kwasu azotowego (c. g .1,18) i 15 CJn 3 

stężonego kwasu siarczanego. .J{ozczyn odparować 
do pojawienią się białej pary S03 • Zasadowe siar
czany rozpuścić w wodzie i rozczyn rozcieńczyć 
do objętości 250 cm3: Można również rozpuszczać 
dany metal bezpośrednio w rozcieńczonym kw. siar
czanym (1,17) w kolbie, ustawionej pochyło. Nieroz
puszczalną pozostałość a mianowicie karbid, kwas 
krzemowy i węgiel należy odsączyć, rozczyn 
rozci~ńczyć wodą do objętości 250 cm 3, 100 cm 3 

zaprawić 70 cm3 Eersiarczanu amonowego i gotować 
przez 7 minut. W razie jeżeli w rozczynie jest 
dużo swobodnego kwasu siarczanego, to przed strą
ceniem należy go zobojętnić zapomocą wodoro
tlenku sodu lub amoniaku. Miarowanie dało na
stępujące wyniki: 1,99%, 2,03% i 2,02% zamiast 2,08%. 

N owa metoda da się podobno z bardzo do
brym skutkiem zastosować do oznaczeń manganu 
w ferromanganie i surowcu zwierciadlanym i to 
tern lepiej, im więcej manganu znajduje się w ba
danym materyale, bo osad lepiej się strąca 
i sączy . W ten sam sposób można także ozna
czać małe ilości manganu w stali i surowcu, przy
czem autor zaleca wydzielić pierwej żelazo zapo
mocą emulsyi tlenku cynkowego z wodą. 

Szybki sposób określenia fosforu w surowcu 
i stali. K. RAMORINO (Stahl u. Eisen 1902, str. 
386. Chemik. Ztg. Rep. l902, str.l07). Sprawozdawca 
ogłosił w swoim czasie wagową metodę określania 

fosforu w przeciągu 4 godzin (Przegląd Technicz
ny 1897, N~ 7. Stahl u. Eisen 1897. M 19). Metodę 
tę zmienia K. RAMORINO w celu skrócenia czasu w 
następujący- sposób: 0,5 gr lub 0,25 gr, j~żeli ma
teryal zawiera dużo fosforu, rozpuszcza s1ę w 40 
cm" kwasu azotowego (c. g. 1.2), rozcieńcza wodą do 
50 cm 3, odsącza krzemionkę i grafit, przesącz utle
nia nadmanganianem potasu (10 gr soli w litrze 
wody) a powstały osad manganu redukuje zapo
mocą małej ilości zwykłego cukru. Wskutek dal
szego ogrzewania rozczyn staje się przezroczysty. 
Przygotowany w ten sposob roztwór zobojętnia 
się amoniakiem (50% H 20), dodaje 50 cm 3 rozczynu 
molybdenowego i ogrzewa do 80°. Powstały osad 
wykłóca się w przeciągu 5-iu minut, sączy przez 
suchy sączek, wymywa 3 razy l% -wyro kw. azot
nym i 0,1% -wyro rozczynem azotanu potasu. Są
czek wraz z osadem przenosi do tej samej kolbki, 
w której strącano, rozpuszcza osad w 10 cm 3 nor
malnego rozczynu sody (0,77%) i miaruje fosfór 
roztworem normalnego kwasu azotowego (20 gr 
w litrze). 

W celu oznaczenia miana rozpuszcza się 
0,062 (0,001 gr P) wysuszonego w 100° fosforo
molybdenianu amonowego w 100 cm3 normalnego 
rozczynu sody, dodaje roztworu fenolftaleiny 
imiarujen01·malnymkwasemazotowym. Różnica w 
użytych cm3 daje ilość rozczynu sody, zobojętnio
nego przez kwas fosforowy. Ta różnica wynosi 

. ś . . 4 3 • • . O,OOl o 00025 naJ czę meJ cm , a w1ęc m1ano Jest: -
4
- = , . 

Cale oznaczenie fosforu w surowcu ma trwać 
20-30 minut. 

Ori sprawozdawcy. Powolanie się p. K. RA
MORINO w zagranicznych publikacyach na poda
ną przeze mnie w swoim czasie metodę wagową 
oznaczania fosforu w stali muszę uważać za rzecz 
zupełnie zbytecznąjuż choćby z tego względu, że 
nasze metody różnią się zasadniczo, jedna bowiem 
jest wagowa, druga objętościowa. Metoda wagowa 
nie ma pretensyi do nowości. Wprowadzając wy
kłócanie żółtego osadu fosforu i wykłócanie osad
ka fosforanu amonowo-magnowego, starałem się 
najdokładniejszą wagową metodę skrócić do 4 go
·dzin- prędzej ta sama metoda wykonać się nie 
da. P. RAMORINO wprQwadza nową modyfikacyę 
do szeregu całej ich masy i to jedynie przez 
zmianę pewnych czynników, niezbyt szczęśliwie 
dobranych. Skracając czas, p. RAMORINO w wyso
kim stopniu zmniejsza dokładność, nie rachując 
się z następująceroi okolicznościami: przedewszy
stkiem ważenie 0,5 g'' stali o średnieJ zawartości 
fosforu, a 0,25 .!!.r dla dużych zawartości-jest sta
nowczo za male, aby miarowanie dało dobre wy
niki. P. RAMORINO zapomina, że, oznaczając fosfór 
w bronzie fosforycznym, zawierającym 15% P, trze
ba ważyć 0,1 gr, aby otrzymać dokładne wyniki; 
jakąż w o be c tego ilość żółtego osadu da 0,5 gr stali 
z zawartością np. 0,1% P lub 0,25 gr surowca z 
zawartością 0,2 do 0,3% P? Dalej trzykrotne prze-
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mywanie 1% -owym kwasem azotowym i 0,1% ~owym J na znaleźć nadmiar kwasu molybdenowego, wyko
azotanem potasujestrzeczą dosyć ryzykowną wobec . nując najprzód przybliżone oznaczm1ie kwasu fo
tego, że sięnastępnie ma osad rozpuszczać w wodanie l sferowego. Dokładną zawartość procentową kwa
sodu. Wreszcie W]Jrowadzanie organicznych czyn- su fosforowego można znaleźć zapomocą krzywej, 
ników, jako to cukru, do kwasu azotowego, przy- wyprowadzonej i podanej przez BoxTERA w oryginal
ezero tworzą się kwasy . organiczne, szkocUiwie nej pracy. Aby przyspieszyć opadanie osadu, można 
działające na osadzanie fosforowego osadu wogó- dodać azotanu amonowego, przyozem na 100 cm" kwa
l e a takich małych ilości w szczególności, nie su molybdenowego wystarcza 10 gr azotanu, aby 
może w żadnym razie wplywać dodatnio na do- w przeciągu godziny osad opadł całkowicie . 
k~adnośó metody. Wreszcie określanie miana przy Ozuaczen/e krzemu w bogatem jerrosilicium. 
użyciu żółtego osadu, wysuszonego w 100°, o skła- K. RAMORINO (lvloniteur scent. 1902, 16.18. Ohem. 
dzie którego nie mamy wyrobionego stanowczo Ztg. Rep. 1902, str. 12. Stahl u. Eisen 1902, str. 446). 
pojęcia, a który w podwyższonej temperaturze lat- Dokladnie sproszkowane ferrosilicium miesza się 
wo sklad swój zmienia, jest rzeczą ryzykowną z 10-ma gramami topnika, złożonego z węglanu 
i w żadnym razie do dokładnych wyników pro- sodowo-potasowego i l-go grama nadtlenku sodo
wadzić nie może. Wiadomo, że sposoby, polega- wego (podług recepty FRESENIUSA) Mieszaninę 
jące na ważeniu wy nszonego żółtego osadu, dają ogrzewa się w tyglu platynowym ostrożnie, aby 
rezultaty niedokładne. \Vobec tego przytoczone uniknąć wypryskania masy. Rozkład następuje w 
dwie metody porównywane być nie mogą i meto- krótkim czasie. Tygiel po skończonym rozkładzie 
da miarowa nie może być, jak chce p. RAMORINO, stawia się na żelazną polerowaną p~ytę dla ochlo
uważaną za odmianę metody wagowej. dzenia a potem kładzie do porcelanowej parowni-

Oznaczenie kwasu fosjorowego w postaci fosfo- cy i oblewa najprzód wrzącą wodą a następnie 
ranu amonowo-molybdenowego. GEORGE P. BoxTER rozcieńczonym kwa. em solnym. Po rozpuszczeniu 
(Amer. Ohem. Journ. 1902, str. 298. Ohemiker. Zeit. wyjmuje się tygiel, wymywa dokładnie wodą i su
Rep . 1902, str. 309). Badania nad oznaczeniem szy na kąpieli wodnej. Do rozczynu w parownicy 
fosforu d~y następujące wyniki: dodaje się 10 cm 3 kwasu azotowego i 2 gr chlora-

l) Osad, utworzony po dodaniu rozczynu fos- nu potasowego. Po wyparowaniu do suchości po
foranu do nadmiaru kwasumolybdenowego,ma skład zosta]ość suszy się w 110° o a potem oblewa 20 cm 
(NH4) 3 P04 • 12Mo03 . czystego kwasu solnego i 200 cm~ wody, gotuje, 

2)vV chwili strącenia osad rozklada molybde- sączy przy pomocy pompy i wymywa gorącą wo
nian amonowy a następnie pochłaniajeszcze więk- clą. Po wymyciu suszy się, spala i praży w pla
szą ilość tej soli. Ilość tej ostatniej waha się znacz- tynowym tyglu w muflu. W ten sposób otrzy
nie zależnie od stężenia, znajdującego się w rozczy- muje się zupełnie czy tą białą krzemionkę Si 0 2X 
nie nierozłożonego molybdenianu amonowego i w XO.±G6G7 = Si. W przesączu można oznaczać lvln 
stosunku do czasu, w ciągu którego osad pozo- sposobem objętośc.;iowym zapomocą tlenku cynko
staje w zetknięciu z plynem. wego i nadmanganianu potasu a także siarkę za-

3) Rozłożony molybdenian amonowy traci pomocą chlorku barowego. 
większą część amoniaku w 290°, tak że nadwyżkę Elektrolityczny sposób ol?reślenia miedzi ·w że
w wadze osadu, ogrzanego do powyższej tempera- lazźe. H. Koca. (Zeitschrift f. anal. Chemie. 1902, 
tury, przypisać należy wydzielonemu tlenkowi mo- 41.105. Ohemiker Ztg. Rep. 1902, str. 115). Ocldzie
lybdenu. lenie miedzi od żelaza w gatunkach, zawierających 

4) W jednakowych warunkach olzluzya jest mało miedzi, polega na tem, że mieclź podczas raz
wartością stałą. W artość tę oznaczył Box'l'ER dla puszczania żelaza w rozcieńczonym kwa ie siar
różnych warunków strącenia, tak że ciężar otrzy- czanym pozostaje w części nierozpuszczonej. 
manego osadu może zawsze siużyć clo wyliczenia W ten sposób można zgromadzić miedź, mimo że 
ilości kwasu fosforowego. jej stosunkowo malo w analizowanym materyale. 

5) Najodpowiedniejsze warunki do wykona- Metodę wykonuje się tak: 100 gr wiórków stalo
nia dokładnej analizy są: rozczyn musi zawierać wych rozpuszcza się w zwykłej temperaturze w 
l dgr kwasu fosforowego w 50 cm 3• Jeżeli jest 200 cm 3 kwasu siarczanego o 30° Be i skoro tylko 
zbyt dużo kwasu azotowego, to większa część reakcya się skończy, dodaje jeszcze 200 cm 3 tegoż 
musi być wydalona przez wyparowanie. Rozczyn kwasu. Aby uniknąć krystalizacyi siarczanów, do
fosforowy należy wlewać przy równaczesnem mie- daje się do rozczynu 1/ 2 litra wody, nierozpuszczo
szaniu do takiej ilości zwykłego kwasu molybde- ną resztę odsącza a po wysuszeniu jej i wypraże
nowego, aby w nadmiarze było przynajmniej 50 niu w porcelanowym tyglu rozpuszcza w 100 c"'! 3 

cm3 ponad ilość, teoretycznie do strącenia po- stężonego kwasu solnego i rozczyn odparowuJe 
trzebną; przytern oba rozczyny powinny mieć z kwasem siarczanym do suchości. Ostatek należy 
temperaturę pokojową. Po 16-togodzinnem sta- oblać 20 cm 3 wody i kwasem azotowym o c. g. 1,2, 
niu należy osad wymyć 10% -wym azotanem amo- nie zawierającym chloru. Przesączony roztwór roz
nu, przenieść do tygla GoocHA i ogrzewać naj- cieńcza się wodą do objętości 120 cm 3. Po dodaniu k:il
mniej 2 godziny do 300°. Z ciężaru osadu moż- ku kropel rozcieńczonego rozczynukwasu szczaw10-
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wego poddaje sir plyn elektrolizie sił,ą prądu \ C1?'l
3 kwasu siarcza~eg~ 30° Be. Dalsze postępow~-

0.06 V i natężema 0,094 A na l dcm 2• Przy me z pozostałośclą merozpuszczalną odbywa s1ę 
oznaczeniu miedzi w szarym surowcu, zawierają- l w sposób podany wyżej. Używając kwasu solne
cym dużo węgla, nie wystarcza dziabnie 400 cm 3 go zamiast siarczanego, ot1:zy~uje się zupełnie złe 
kwasu siarczanego; aby całą ilość żelaza rozpuś- rezultaty, gdyż część m1edz1 wraz z żelazem 
cić, takowe częściowo zostaje otoczone grafitem przechodzi do rozczynu. 
i dlatego po .przesąc~en~u częś_ci nierozp:u~zczal- (c. d. n.) 
nych, należy Je powtorme zmyc do zlewki 1 pod-

H. Wdowisze'wski. 
Inżynier-b ni niczy. 

dać jeszcze raz 1
/ 2 godzinnemu ogrzewaniu z 200 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w pierwszem półroczu r. 1903.'::) 
W pierwszem półroczu r . 1903 w Królestwie 

Polskiem (w zagłębiu Dąbrowskiem) było czynnych 
33 kopalnie węgla kamiennego, a mianowicie: 
l) "Niwka" (Jerzy) w Niwce Towarzystwa Sosno
wickiego, 2) "Barbara" w Klimontowie Towarzy
stwa Sosnowickiego, 3) "Mortimer" (Ignacy) w Za
górzu Towarzystwa Sosnowickiego, 4) "Milowice" 
w Milowicach Towarzystwa Sosuowickiego, 5) "Hra
bia Renard" w Sielcach Towarzystwa Hrabia Re
nard, 6) "Kazimierz" w PorąbceTowarzystwa War
szawskiego, 7) "Feliks" w Niemcach Towarzystwa 
Warszawskiego, 8) "Paryż" w Dąbrowie Górniczej 
Towarzystwa Francusko-Włoskiego, 9) "Koszelew" 
pod Będzinem Towarzystwa Francusko-Włoskiego, 
10) "Saturn" pod Czeladzią Towarzystwa Saturn, 
11) "Ernest Michał" (Czeladź) pod Czeladzią To
warzystwa Czeladzkiego, 12) "Flora" w Gołonogu 
T o warzystwa Flora, 13) "Franciszek" w Gołonogu 
Towarzystwa Flora 14) "Jan l" w Dąbrowie Gór
niczej spadkobierców hr. Walewskiego, 15) "An
toni" w Łagiszy Macieja Stochelskiego, w dzier
żawie u Schi:ina i Lamprecht'a, 16) "Mikołaj" 
w Dąbrowie Górniczej spadkobierców Rau'a, 
w dzierżawie u Antoniego Kotlarza, 17) "Re
den" w Dąbrowie Górniczej Towarzystwa Fran
cusko- Rosyjskiego, 18) "Grodziec l" w Grodź
cu Stanisława Ciechanowskiego, 19) "Grodziec H" 
w Grodźcu Towarzystwa Grodzieckiego, 20) "Gro
dziec III" w Grodźcu Towarzystwa Grodzieckiego, 
21) "Leokadya" pod Będzinem Towarzystwa Fran
cusko-Włoskiego, w dzierżawie u Józefa Wrzoska, 
22) "Helena" w Niwce Towarzystw~ Sosnowickiego, 
w dzierżawie u Maksymiliana Zołędziowskiego, 
23) "Andrzej l" w Niwce Towarzystwa Sosnowickie
go, w dzierżawie u Józefa Wrzoska, 24) "S,tella" 
w Dqbrowie Górniczej Towarzystwa Sosnowickie
go, w dzierżawie u Marcelego Sternickiego, 25) 
"Alwina" w Niwce Towarzystwa Sosnowickiego, 
w dzierżawie u Walerego Szyszkina, 26) "Flotz 
Rudolf" w Niwce Towarzystwa Sosnowickiego, w 
dzierżawie u Zdzisława Zwolińskiego, 27) "Matyl
da" w Dqbrowie Górniczej Towarzystwa Sosno
wickiego, w dzierżawie u Leopolda Piwowara, 
28) "Tadeusz l" w Dqbrowie Górniczej Towarzy-

. *) Podług danych, zbieranych co miesiąc przez biuro Rady 
ZJazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. 

stwa Sosnowickiego, w dzierżawie u Maryana Wie
czorkiewicza, 29) "J akób" w Milowicach Towarzy
stwa Sosnowickiego, w dzierżawie u Marcelego 
Sternickiego, 30) "Wańczyków" (Józefów) w Za
górzu Towarzystwa Sosnowickiego, w dzierżawie 
u Andrzeja Zielińskiego , 31) "Tadeusz II" w Strzy
żowicach Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego, 32) 
"Staszyc II" pod Strzemieszycami Towarzystwa 
Francusko-Rosyjskiego i 33) "Andrzej II" w Psa
rach Towarzystwa Hrabia Renard. 

vV kopalniach tych było szybów wydobywal
nych: w styczniu 58, w lutym 53, w marcu 49, 
w kwietniu 48, w maju 48 i w czerwcu 48. Licz
ba czynnych kotłów parowych byla następujqca: 
w styczniu 295, w lutym 289, w marcu 289, w 
kwietniu 287, w n1.aju 287 i w czerwcu 289. 

Wydobywanie węgla odbywalo się w pierw
szem półroczu r . 1903 w przeciągu 143 dni robo
czych, z których przypadało namiesiqce: styczeń 25, 
luty 23, marzec 25, kwiecień 23, maj 24 i czerwiec 23. 

Liczba zakudnionych w kopalniach koni ro
boczych wynosiła: 

Miesiąt; Na powierzchni Pod ziemią Razem 
Styczeń . 308 553 861 
Luty . 309 558 867 
Marzec 312 548 860 
Kwiecień 302 545 847 
Maj 299 534 833 
Czerwiec 305 543 848 

Przeciętnaliczba zatrudnionych robotników*) 
była następująca: 

Pomocnicy 

pod ziemią na powierzchni 
Mies i ąc Górnicy -~ Razem mężczyzni kobiety 

Styczeń 4748 8120 4601 919 18388 
Luty . ±701 8171 4446 923 18241 
Marzec 4598 7 825 4170 877 17 470 
Kwiecień 4:315 7708 4282 793 17098 
1viaj . . . 4315 7 667 4320 856 17158 
Czerwiec. 4342 7 397 4292 823 16854 

*) Za jednego robotnika uważany jest taki robotnik teore
tyczny, który w danym miesiącu odrobił całkowitą liczbę dni robo
czych. Ponieważ tacy robotnicy nie istnieją, przeto dla otrzymania 
rzeczywistej liczby robotników (t. j. naz\vi.sk) należy powiększyć licz
by odnośne mnieJ więcej o 15-'21Jo/o· 
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12 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1903. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopalniach byia następująca: 

WYDOBYWALNE WODOCI'\GOWE DO INNYCH CELÓW RAZEM 

moc 
1-· 

moc moc moc 
1~0 
m"""" 
"'"" ' ·~§"" o Miesiąc o ::l ;., 
~r"'i.g~ ;... H 

cd cd =m 'd"" cd cd 
..0 p., ~ p., .,; ~ ~"" t;l 

..... ..Q ~~ ..... ..Q <:) <:) 
.:: <:) ~ ~ ~ .:: <:) ;.!:l .... 
o >-. .";...., ..-< o >-. 

~GS ~ ~ ~ ~ ... 

Styczeń. 55 6875 1,52 127 17 443 
Luty . . 56 6890 1,72 128 17 463 
Marzec . 60 7 370 1,83 129 17 583 
Kwiecień 61 7200 2,15 127 16908 
Maj .. 61 7200 2,02 126 16898 
Czerwiec 61 7200 1,96 126 16712 

N a 1000 centnarów metrycznych *) wydoby
tego węgla przypadało robotników: 

Pornocnicy 

pod ziemią na powierzchni 
Miesiąc G-órnicy ~ty Razem 

Styczeń . 1,05 1,80 1,02 0,20 4,07 
Luty . . 1,18 2,04 1,11 0,23 4,56 
Marzec 1,14 1,94 1,04 0,22 4,34 
Kwiecień 1,29 2,31 1,28 0,24 5,12 
Maj . . . 1,21 2,14 1,21 0,24 4,80 
Czerwiec. 1,18 2,02 1,17 0,22 4,59 

Przeciętna wydajność robotników na dniówkę 
byla następująca (w centnarach metrycznych): 

·= ·= 
''d g~=~~ g~~ as 
o o a·~.,. s·""~~ 
p., p.,~ o o!" s o o!" S·~ 

~ 
.,... .,... "'§·~ = "'a·~ .g <D 

Miesiąc ~~s ""jj ~ .. ",Jl.>< ..-< .... ~·s~~ ~-~ (,) • .... •O .:: .... .::<D o ::sce bD H .:: <::>"'"' "d'"" .,;'"::l o •O .8 O N ~o.~ ~~·~~ ~ ó óS 
~ l'l<j!: 
... ~o ·~~~1) ·o i>< c!l. CD~ 

Styczeń 38,06 14,04 10,34 9,83 9,83 
Luty . 36,96 13,50 10,03 9,52 9,52 
Marzec 35,02 12,96 9,71 9,22 9,22 
Kwiecień 32,23 11,57 8,53 8,13 8,13 
Maj ... 34,55 12,44 9,15 8,69 8,69 
Czerwiec. 36,73 13,59 9,95 9,46 9,46 

L10zba ogólna odrobionych przez robotni
ków dniówek by la następująca: 

Pornocnicy 

pod ziemią na powierzchni 
Miesiąc Górni~y ~ty Razem 

Styczeń . . 118 688 202 993 115 026 22 982 459 689 
Luty . . . 108119 187 942 102 259 21 226 419 546 
Marzec . . 114 950 195 622 104 243 21926 436 741 

*) l centnar metryczny = 6,1 puda .". 0,1 l 

ls-.;0 . Js~~ l ce.ti~ ~~ aP "' " " l p." " 
·~§~ ' ·a§~ o ·~§to o ~ ,o § .... ~ ~ ~.-;.g;s H o r-ł.g as H 

cd cd r!<ce.-o~ cd cd .><=.,;b'n as d~~ ..0 p., m ::l;.,.,. ..0 p., m~..,.,. 
.,; <= ~:. t;l 

..... ..Q ~..Q~~ t;l ..Q ~Ą~~ =~ ~ <:) <:) . .... "'" . >=l <:) ~o,; <:) ~ o .· 
~~~ .... .... .:: ~~.s ..-< o ?-, ~ ~~ ..-< >-. "'>" o .. ~ .. aoa ~ ~ ".;;s ~ ~ ~oS ... ... ... 

3,86 137 4161 0,92 319 28479 6,30 
4,37 149 4605 1,15 333 28958 7,24 
4,37 152 4900 1,22 341 29853 7,42 
5,07 137 4166 1,25 325 28274 8,47 
4,72 137 4166 1,16 324 28264 7,90 
4,56 138 5066 1,38 325 2897>3 7,90 

Kwiecień . 103 555 184 980 102 766 19 045 410 346 
Maj . . . . 103 553 183 998 103 692 20 553 411 796 
Czerwiec . . 99 882 170 121 98 707 18 938 387 648 

N a 1000 centnarów metrycznych wydobytego 
węgla przypadało dniówek robotników: 

Pornocnicy 

pod ziemią na powierzchni 
Miesiąc Górnicy ~ Razem 

mężczyzni kobiety 

Styczeń 26,28 44,94 25,47 5,09 101,78 
Luty 27,06 47,03 25,59 5,31 104,99 
Marzec 28,55 48,59 25,89 5,45 108,48 
Kwiecień 31,02 55,42 30,79 5,71 122,94 
Maj .. . 28,94 51,42 28,78 5,74 115,08 
Czerwiec. 27,23 46,37 26,91 5,16 105,67 

Suma ogólna 
la (w rublach): 

zarobku robotników wynosi-

Pomocnicy 
pod ziemią 7a'"p0wierz~ 

Miesi~c Górnicy m~ety Razem 

Styczeń . . 235 112 202 586 119 412 11 052 568 162 
Luty . . . 211 066 188 923 108 854 10 375 519 218 
Marzec . . 224 035 192112 115 948 10 875 542 970 
Kwiecień. . 204 304 192111 112 352 9 928 518 695 
Maj . . . . 199 283 187 718 110 594 10 571 508 166 
Czerwiec . . 189 408 179 207 107 788 9 918 486 321 

Przeciętny zarobek jednego robotnika na 
dniówkę był następujący (w rublach): 

Pornocnicy 

Miesiąc Górnicy pod na powierzchni _ _..._. __ 
W ogóle ziemią mężczyzni kobiety 

Styczeń . 1,98 1,00 1,04 0,48 1,24 
Luty . 1,95 1,00 1,06 0,49 1,24 
Marzec 1,95 0,98 1,11 0,50 1,24 
Kwiecień. 1,97 1,04 1,09 0,52 1,26 
Maj .... 1,92 1,02 1,07 0,51 1,23 
Czerwiec. 1,90 1,05 1,09 0,53 1,25 
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14 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1903. 

Wytwórczość węgla kamiennego w pierwszem pólroczu r. 1903 podlug kopalni była następująca: -
FI Stycze:ó. Luty 

l 
Marzec l Kwiecień ' Maj l Czerwiec •N 

~ ~ Nazwa kopalni 
centnarów metrycznych (l cent. metryczny=6,1 puda=O,l t . m.) 

-
I Niwka. 

ł 2 Barbara 057!4 5.13~7 544 138 435 043 503 449 510500 

3 Mortirner 484 375 414 434 381 940 293078 3I2 5g8 32700g . 

4 Milowice 388052 320 I35 299 CYJ7 229753 l 21}239 285 030 

5 Hrabia Renard ji0614 48g6oo 5I7946 470 502 423 !65 448 557 
6 Kazimierz 4I8g00 373 500 348 955 282 105 3I8~ 337 ?OO 

Feliks II28oo -· 7 I II 000 I13700 go 525 95000 93000 
8 Paryż 

ł Koszelew 
47I OI3 422 I03 42096-J 355 527 348774 373 443 

9 
10 Saturn . 44867I 436953 379753 347 I56 30 207 4Dg793 

l I Czeladź 36g027 370000 397-000 3I3 700 370 537 346 538 

12 Flora 

ł !86 197 175 I 36 210823 I68 437 I8I IS8 I1} I35 
I3 Franciszek 

14 Jan I so6oo 53 549 57679 6! 946 56447 59888 

I5 Antoni . 
8! 000 62ooo 84000 6s 300 7I 000 6o5oo 

I6 Mikolaj 2648 2322 3002 l 625 2 322 f46s 

I7 Reden . 95 536 88041 92784 83 274 g, I33 84434 

!8 Grodziec I 44146 32256 36955 28731 30915 32 515 

'9 Grodziec II . 14875 I4770 I6345 I7400 J6o68 I2846 

Grodziec III - 3 300 I2 I 15 15072 24228 22956 20 

21 Leokady a 5 920 2715 3100 2 168 llJ88 2 I68 

22 Helena . 20 340 15 320 14468 7 521 8472 9868 

23 Andrzej I I8700 13224 11 920 8p8 6168 9286 

24 Stella 6310 2 300 - - - -

2j Al wina 2450 453 2 577 4 558 6734 6003 

26 Flotz Rudolf 24119 I2 330 23638 I68o-J 28 236 23 345 

27 Matylda 5 400 712 3 300 s8oo 3'154 5 740 

28 Tadeusz I 36oo l 700 - - --

29 l Jakób . . 24240 8487 6142 6.615 IOJZI 6 514 

30 Wańczyków. 5 38g 2 465 26<)? - -

31 Tadeusz II 28688 !5844 l! g6o 20gD 3224 3 541 

32 Staszyc II 994I 10666 12020 10 312 II 903 10400 

33 Andrzej II 7476 6886 r6848 15 772 18210 8824 

Razem 4 516 9ll 3 gg6079 4025 929 3 3378o2 3578o6o 3668458 
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PodJ:ug gatunków wytwórczość węgla byJ:a 
następująca: 

l - ~ 
G> ('1 -§ 00 

l a o, ('1 <2 V") 

" 
G> "" "' ·.:r~am ·.:r~o 'e 8; V") ['.. 00 

~ "' 
l 

"' c<'> ['.. ,q V") o c<'> V") 

V c<'> V c<'> c<'> c<'> 

['.. o ::: ['.. G> 

"' !'J~OZ'J ~ ~ 1.0 V") ~ 1'1 o .... .,f' -.:r9&~KAI. "/o ;:;.., ;:;.., "' V") .o c<'> c<'> c<'> c<'> o 
~ 
~ ~ 

o ('1 1.0 !::' V") 'T ..". '8 l ] 
V c<'> V ('1 

·.:rlam ·.:rp o ('1 G> ['.. ~ ~ V") c<'> s- c<'> 

"' ('1 ('1 ('1 "' c!) - - - - - -
" l !'J~OZ'J 

V") "" o V) ..r) c<'> 
o,... o ('1 1.0,.._ 1.0..._ ~ 

~ •.19M~ "lo ['.. 00 &; 00 ~ 00 

" - -,.. 
""' 

~ 
V G> 00 "' ~ G> 
('1 "" ('1 

~ 
('1 

-.r~am ·.:r~o 
('1 o o o o 

f:: c<'> ('1 

~ ~ "' K f::: ('1 
c!) 1.0 

~ ~" :? - 00 ~ 
" 

J'JĘIOZ'J 

o o,... r;::: 
<Ó .o -.19"'-~ "lo ::;., o a. 1.0 

" \r, V") V V V ,.. .. 
~ <2 G> V G> ~ '8 lt") c<'> S\ V") V") G> "' .., ·.:r~9tu"ĄO lt") V o V") c<'> V 

"' ('1 ('1 "' «'• .s- $' c!) c<'> o o 1.0 
('1 ('1 ('1 - - -

0 -~ 0 
~ -~ (!) Q) ..... Q) 0 ..... . .... 
m ~ 

Q) 0 ~ Q) p., ~ (!) ..... 0 H ..... H 
p., +' f:! · ~ Q) 

~ p ro 
+' ~ ~ ~ 

~ 

w. H o 
Rozchód węgla wynosił: 

Użyto na własne 
Sprzedano Razem 

potrzeby kopalni 
Miesiąc 

1"/ roz-et. mtr. c~odu lo/ roz-ctr. metr. c'hodu ctr. metr. 

Styczeń 427--178 g,6I l 
4 02I 8g4 go,39 4-149 372 

Luty 38o sgo g,gs 3 445 97S go,o5 3 826 56s 

Marzec 375 342 g,go 3 4'4 g6o g, w 3 790 302 

Kwiecień 363 I84 II,23 2 86gg3o 88,77 3 233 114 

Maj. 361448 l0~3I 3 I 44 223 8g,6g 3 sos 6]I 

Czerwiec . 334682 g,8I 3 078 3751 go, 19 3 4I3°57 
l 

PodJ:ug gatunków rozchód węgla przedsta
wiaJ: się za pierwsze póhocze r . 1903, jak następuje: 

Gatunki Użyto na własne Sprzedano Razem 
węgla potrzeby kopalni 

Grube . 
Średnie 
Drobne 

centnarów metrycznych 

178 781 
267 053 
179 890 

10873 992 
3 657 927 
5 443438 

11052 773 
3 924 980 
7 240 328 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palni , składaJ: się z następujących rodzaj o w rozchodu: 
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PodJ:ug gatunków rozchód węgla, użytego na 

własne potrzeby kopalni, przedstawiał się za pierw
sze półrocze r . 1903, jak następuje: 

o,o< ~o p•-~ cuja,cych 1 po-

Gatunki stronnych, O alanic ko- Skreślono wę-
OJ?alanie do- iłów paro- gl":,którystra- Hazem 

węgla 
mowzbornych wych clł wartość 
i zabudowań 

kopalnianych 

centnarów metrycznych 

Grube 141 46s 2S 709 1100] I7 781 
S rednie 24S 40j 20 747 8gg 26JOS3 
Drobne 46og8 I 681 oo8 6q784 I 7g68go 

· Podlug gatunków rozchód węgla sprzedanego 
przedstawia~ się za pierwsze półrocze roku 1903, 
Jak następuJe: 

l 
Gatunki Sprzedaż Wysyłka dro-,Wysyłka dro-

gami żelazne- Razem 

węgla 
w kopalni mi ga, wodna, 

centnarów metrycznych 

G·rube . 489029 lO 353]68 31 195 10 8J3992 
Średnie 149 932 3 49S o8s 12 gro 3 6s7927 
Drobne 705 241 4724692 13 sos 5 443 438 
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16 PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 1903. 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z na

stępujących rodzajów sprzedaży: 

Podlug gatunków i rodzaju odbiorców roz

chód węgla sprzedanego przedstawiał się, jak 

następuje: 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przediltawial się, j ak następuje : 

Miesiąc 

Styczeń 

u ty L 

M 

K 

arzec. 

wiecień 

Maj 

Czerwiec 

Drogi !!:elazne 

... i» .. .., .. 
"' a C 't) 

e-~ 
li k p, 

" "' 

6;7o 218 r6,66 

'JgJ 2I6 22~93 

841 cxp 24,63 

578 193 2o,I5 

579783 18,44 

559 5I4 r8,r8 

Zakład~ me- Zakłady me-
tal?Xg.lCzne t.a.lurgiczno 

gorn1c ze. przeróbcze 
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399817 13,93 I8o653 6,29 

41I772 '3'10 183921 5,8s 

4408gg I4,32 I39 572 4,53 

Zakłady ga - Pozostałe za.-
Cukrownie kłady prze- Utytek domowy zowe 

mysłowe 
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450 o,OI 316 531 7,8-J l I76979 29,26 I oos o2I 26,48 

440 o,oi I63 528 4,75 l I35 199 32,94 683923 I9,85 

590 o,o1 15I '49 4,43 I I627I9 34,05 622 56 I 18,23 

440 o,o1 150249 5,24 992320 %58 568258 tg,8o 

440 o, o I 271 45I 8,63 I 152 387 36,6; 544 46g I7,32 

330 o,oi 317 174 10,31 I og8 I92 35h 522 6g4 r6,g8 
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Razem 

ctr. metr • 

402I~ 

3 445 975 

3 4I4g00 

286<J930 

3 '44 223 

3078 375 
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M l. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 17 

Rozchód węgla na użytek domowy składaJ: 
się z następujących pozycyi: 

Podług gatunków rozchód węgla na użytek 
domowy przedstawiaJ' się, jak następuje: 
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C) 
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t>:: 
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Użytek Gatunki ·1 Gat unki Gatunki 
Razem g rube średnie drobne 

domowy 
centnarów metrycznych 

w Warszawie 1734 583 g, gc)2 22955 l 839440 

W Łodzi 688018 52820 21244 ]62 o82 

W pozostaJ:ych 
miejscowościach l 268 365 52273 84 ]56 I 405 404 

Podług gatunków wysyłka węgla drogami 
żelazneroi przedstawiała się, jak następuje: 

Gatunki Gatunki Gatunki 
Razem 

Miejsce wysyłki grube średnie drobne 

centnarów metrycznych 

W Królestwie 
Folskiero . 9~332 3 3)5 643 4688]02 1773807 

Za BiaJ:ystok 42871 !686 36g 44926 

Brześć 75°36 - 36g 75 405 " 

" 
Kowel 400943 17785 26952 445 68o 

" 
granicę 140 586 119 971 8300 268857 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi składaJ:a się z następujących pozycyi: - w Królestwie za Białystok za Brześć za Kowel za granicę Razem 
Polskiem 

~ ;;l ~ 
Miesiąc ..." ...... ..." 

(]) ~ (]) 

s m s 
~ ~ ~ 

..." ..." 
C) ~ C) 

Styczeń 3 501 8o8 93?90 14837 

Luty 3 1598r6 g6.p 12 537 

Marzec 3099 144 97?35 6 451 

Kwiecień 2 545 8o3 g6,o4 2952 

Maj 2732 322 94,34 4900 

Czerwiec 26gg784 94,84 3249 

Oprócz węgla kamiennego w Królestwie Pol
skiem (w okolicach Z awiercia) wydobywany był 
węgiel brunatny (kaj:r;>er) . . 

W pierwszem połroczu r. 1903 w Królestwie 
Polskiem były czynne 3 kopalnie węgla brunatne-

..... 
.ti ;;l ~ 

..... 
~ 

. .... 
~ ~ ~ ~ ...... ...... ..." ...... ..." ...... ..." 

~ (]) ~ 
(]) 

~ (]) ~ (]) 

m s m s m s m s 
~ >-> >-> >-> 

~ ~ ~ ~ .ti ~ ~ 
..." ..." ..." 

~ C) ~ C) ~ C) ~ C) 

0,40 238n o,64 105884 2,84 82g8g 2,22 3 729 395 

o,38 37 509 1,15 22 I 56 o168 34g00 1,0] 3 266978 

o,zo 6 ]62 o,21 462o8 1,45 24850 o,79 3183415 

o,JJ l 353 o,o5 6g 392 2,62 31 350 l ,18 2 6so85o 

o,17 1]22 o,o6 Jog 33J 3,78 47825 ~,65 2 8g6 156 

o, u 4 !82 o,l5 92653 3,::1.5 46883 1,65 2846751 

go: l) "Katarzyna" w Porębie Towarzystwa Porę
ba; 2) "Ludwika" w Porębie Towarzystwa Poręba 
i 3) "Nierada" w Nieradzie Piotra Strzeszewskie&o. 

W kopalniach tych było czynnych szybow 
wydobywalnych: w styczniu 44, w lutym 37, w mar-
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18 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1903. 

cu 39, w kwietniu 36, w maju 35 i w czerwcu 32. 
Liczba czynnych kotlów parowych wynosila: 

w styczniu 6, w lutym 7, w marcu 8, w kwietniu 
7, w maju 7 i w czerwcu 7. 

Wydobywanie węgla w pierwszem pólroczu 
r. 1903 mialo miejsce w przeciągu 143 dni rob.o
czych. 

Liczba maszyn wodociągowych (innych ma
szyn nie bylo) byla następująca: w styczniu 6, 
w lutym 7, w marcu 8, w kwietniu 7, w maju 7 
i w czerwcu 7. 

Liczba koni roboczych, zatrudnionych w ko
palniach na powierzchni, wynosiła w każdyra mie
siącu po 2 (pod ziemią koni nie było). 

Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 
byla następująca: 

Miesią~ 

Styczeń . 
Luty . 
Marzec 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 

Górnicy 

233 
210 
204 
191 
186 
183 

Pornocnicy 
pod ziemią -;apowierzChni 

87 
71 
77 
68 
67 
54 

224 
194 
183 
176 
177 
170 

Razem 

544 
475 
464 
435 
430 
407 

Na 1000 centnarów metrycznych wydobytego 
węgla przypadało robotników: 

Pornocnicy 
------~----~ pod ziemią na powierzchni 

Miesiąc Górnicy męż~iety Razem 

Styczeń 2,12 0,54 2,01 4,67 
Luty . 2,16 0,53 1,91 4,60 
Marzec 2,23 0,42 2,10 4,75 
Kwiecień 2,35 0,51 2,26 5,12 
Maj . 2,27 0,52 2,24 5,03 
Czerwiec 2,60 0,64 2,57 5,81 

Przeciętna wydajność robotników na dniówkę 
byla następująca (w centnarach metrycznych): 

l 
"~ '" .;,: "'"' ·a o- o .... l eS 
S·r-1 B·~ ~.p goj" o c:a-]ce ~orSl El"'"' P..,... $::1 o o§ "§ ~ ~ ,."§]JJ "' .... 

Miesiąc <l "''"' ·o ... .... "' ~-~ ~ ~ ~.~Q',.. !:JJ ·o o ''""'N o~~ce o 
o ".." ".~~s td ~ ~ ~ -~ & ~ 8.'~ ~ ... ·a P!~ 

<l o" ·o .t:: )t: .~.!4 Plo c!l c!l';:i c!:>"l:l 

Styczeń. 18,83 15,03 8,56 - 8,56 

Luty. 20,05 16,15 9,46 - 9,46 

Marzec 17,97 15,16 8,44 - 8,44 
Kwiecień 18,58 15,25 8,53 - 8,53 

Maj 18,37 14,92 8,28 - 8,28 

Czerwiec 16,71 13,42 7,48 - 7,48 

Liczba ogólna odrobionych przez robotników 
dniówek byla następująca: 

Pomocnicy 
pod ziemią --uapowierzch'Ui 

Górnicy - -:--:---.--. R · roęzczyzm kobJety azero Miesiąc 

Styczeń . 5 250 l 325 4 975 
Luty . 3 972 960 3 490 
Marzec 4 575 850 4 325 
Kwiecień 3 602 782 3 463 
Maj 4 056 936 4 008 
Czerwiec. 3 749 920 3 710 

11550 
8422 
9750 
7847 
9000 
8379 

N a 1000 ctr. metr. wydobytego 
pada dniówek robotników: 

węgla przy-

Pomocnicy 

Miesiąc Górnicy pod na powierzchni 
~ Razem ziemią mężczyzni kobiety 

Styczeń 53,12 13,41 50,34 116,87 
Luty . 49,88 12,06 43,82 105,76 
Marzec 55,63 10,34 52,59 118,56 
Kwiecień 53,81 11,68 51,74 117,23 
Maj. . . 54,44 12,56 53,81 120,81 
Czerwiec 59,84 14,68 59,22 133,74 

Suma ogólna zarobku robotników wynosił' a 
(w rublach): 

Pornocnicy 

pod na powierzchni 
Miesiąc Górnicy ~- Razem 

ziemią mężczyzni kobiety 
Styczeń 3867 548 3258 7673 
Luty 3418 388 2546 6352 
Marzec 2201 49± 2990 5685 
Kwiecień 2569 372 2572 5513 
Maj . 2734 510 3111 6355 
Czerwiec 2485 408 2759 5652 

Przeciętny zarobek jednego robotnika na 
dniówkę byl następujący (w rublach): 

Pomocnicy 

pod ~pow~erz~ 
Miesiąc Górnicy r - - ~ W ogóle 

ziemią mężczyzni kobiety 
Styczeń . 0,74 0,4:1 0,65 0,66 
Luty . 0,86 0,-:1:0 0,73 0,75 
Marzec 0,48 0,58 0,68 0,58 
Kwiec ień 0,71 0,48 0,74 0,70 
Maj 0,67 0.54 0,78 0,71 
Czerwiec 0,66 0,44 0,74 0,67 

Na 1000 ctr. metr. wydobytego węgla przy
padało zarobku robotników (w rublach): 

Pornocnicy 

pod na powierzchni 
Miesiąc Górnicy 

ziemią mężczyzni kobiety 
Razem 

Styczeń 39,13 5,55 32,97 77,65 
Luty 42,92 4,88 31,97 79,77 
Marzec 2~,76 6,01 36,35 69,12 
Kwiecień 38,38 5,56 38,42 82,36 
Maj 36,70 6,85 41,76 85,31 
Czerwiec 39,66 6,51 44,04 90,21 
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Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
był:o : l w lutym i l w marcu; oba wypadki zakoń
czyły się wyzdrowieniem zupełnem osób, które 
im uległ:y. 

Zapasy wydobytego węgla brunatnego w ko
palniach był:y następujące: 

Dzień i miesiąc Centnarów 
metrycznych 

Of0 wytwór- OJ0 r ozchodu 
czości w da- w danym mie-

nym miesiącu siącu 

l stycznia 3720I 34,4I 36,o2 

31 stycĘnia . 3826g 38,7I 39,'4 

28 lutego 29 5]6 37'" 33,48 

31 marca 29092 35,37 3S,I6 

30 kwietnia 32237 48,r6 so,s4 

31 maJa 34972 46,94 48,]9 

30 czerwca 36252 57,8] 59,07 

Wytwórczość węgla brunatnego w pierwszem 
pół:roczu r. 1903 podł:ug kopalni był:a następująca: 

~ C,) 

'1=1 (l) (l) 
C,) ...... . ..... (l) 
(l) C,) 

~ Nazwa 
t;;! >-. t;;! (l) 
C,) 

~ 
...... H 

>-. ~ 
~ -~ (l) p cd t;;! kopalni ~ 

~ ~ ~ Ul H o 

centnarow metrycznych (l centnar metryczny-= 
6,1 puda= O,l t. m.). 

Katarzyna. 2475° r8710 I5 240 '46so I4 390 I I 400 

Ludwika 25 300 I8640 15 770 r626o r62oo I38oo 

Nierada. 48787 42 28) 5I 236 36026 43902 37452 

Rozchód węgla wynosił:: 

u~~o na "\'Vłasne Sp~••~;Jt .... m po rzeby kopalni 

Miesiąc 

ctr. metr. l " ::l 
!o:o --

0 '1::1 
ctr. metr. l ~o] ctr. metr. " o o..c:i ;;-o e- () 

Styczeń. 13 313 I3,I2 84456 86,88 9776<J 
Luty. 130]8 '4,8I 75250 8s,'9 88 328 

Marzec 12g85 I 5 ,]O 6g745 84,30 82730 

Kwiecień 6941 w,88 s68so 8g,l2 63 791 

Maj 60]7 8,47 65 6ił> 9',53 71757 

Czerwiec 6821 n, n 54 551 88,89 6r 372 

Rozchód węgla, użytego na wł:asne potrzeby 
kopalni, skł:adał: się z następujących rodzajów roz
chodu: 
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Rozchód węgla sprzedanego skł:adał: się z na
stępujących rodzajów sprzedaży: 

Sprzedaż w ko- Wysyłka droga-
palni mi ~elaznemi 

Razem 
Miesiąc 

l o~~ l o~~ ctr. metr. 
ctr. metr. 0'-F-t~ ctr. metr. ;;-F-t~ 

~ ~ 

Styczeń. 2I 412 25,35 63044 74,65 84456 

Luty . 15204 zo,zo 00046 79,8o 75250 

Marzec 12430 '7,82 57 315 82,18 6g745 

Kwiecień II 549 20~3' 45 301 79,6g 5685o 

Maj II07 '7'78 54003 82,22 6568o 

Czerwiec 8 565 15,70 45 g86 84,30 54 551 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla 

sprzedanego przedstawiał' się, jak następuje. 

Zakłady me- Pozostałe 
U~ytek 

El 
talurgiczne zakłady "' domowy "' .. 
przeróbcze przemysłowe ~ 

Miesiąc - --------
,; l » ,.; ." ,; ;>, ,; .., 

l ... .., ... .., ..., .., 
Q .. "' .. "' 

l 

.. Q 

El ~~ 8 .....::"" El o'"(j s 
..; l " ,.; o ~ 

.:i 
o-~ ,.; ... ... ... .., 

P< .... P< P< 
.., 

" u, " w " "' " 
Styczeń 68oo 8~os 158 756 l6gm 18 rp;J 122,38 8-t 456 

Luty 5 970 7,93 63240 84,0-l 6040 8,o3 75 250 

Marzec 5 119 7,33 6ow6 87,43 36so 5·24 6g745 

Kwiecień 5 OJ'O 8,92 448oo 78,8o 6g8o 12,28 5685o 

Maj )026 7,65 53 635 81,66 7019 I0,6q 65 68o 

Czerwiec 5 620 10,30 47 531 187?13 1400 2,57 1 54 551 

Węgiel brunatny na użytek domowy nie by! 
wysyłany ani do Warszawy, ani do Łodzi. 

Węgiel brunatny drogami żelaznemi w pierw
szem półroczu r. 1903 był wysyłany tylko do miej
scowości w obrębie Królestwa Polskiego, co po
dług miesięcy przedstawia się, jak następuje: 

Miesiąc 

Styczeń 

Luty 
Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

ctr. metr. 

63044 
60046 
57315 
45301 
54003 

459$6 

R. Kinastowski. 

Z dziejów przemysłu naftowego w Galicyi. ':') 
Z okazyi przypadającego w r. 1903 pięć- dopiero w r. 1810 daje się słyszeć o pierwszym 

dziesięciolecia istnienia przemysłu naftowego w akcie, stwierdzającym istnienie ropy a nawet sta
Galicyi sekretarz krajowego Towarzystwa nafto- nowiącym, że olej skalny ma być narówni z wę
wego dr. Stefan Bartoszewicz wygłosił na posie- glem kamiennym własnością skarbu. Rozporzą
dzeniu Towarzystwa Folitechnicznego Lwowskiego dzenie to, wydane d. 2 sierpnia r. 1810 do Dra
odczyt o rozwoju tego przemysłu. hobyckiego sądu górniczego, uległo z czasem zmia-

z odczytu oraz z dyskusyi, jaka wywiązała nie, a od r. 1865 ropa jest własnością właściciela 
się na posiedzeniu, okazało się, że w innych kra- powierzchni, a wydobywanie jej podlega nadzoro
jach, np. na Kaukazie, ropa znaną była w wie- wi władzy górniczej. 
kach odległych z powodu swoich gazów wybucha- Foczątek przeróbki i właściwego zużytkowa
jących, wpływając nawet . wemi zjawiskami wybu- nia ropy w Galicyi odnieść należy do r. 1816-1817, 
chającemi na kulturę i wyobraźnię ludzką. W Ga- kiedy urzędnik górniczy JózEF HECKER rozwiązał 
licyi ropę odluyto dopiero równocześnie z pokla- zagadnienie oczyszczania ropy i zastosowania na
darni soli kamiennej, t. j. zaledwie kilka wieków fty do oświetlania. Próby oczyszczania ropy 
temu, a występowaniu ropy nie towarzyszyly ża- Hecker wykonal w Truskawcu z ropą, otrzymaną 
dne zjawiska nadzwyczajne. tam przypadkowo, i rezultaty tych prób poda! 

Pierwsze ślady ropy w Galicyi znaleziQno do wiadomości publicznej, jak również próby sto
w okolicy Drohobycza, Peczeniżyna, Truskawca, sowania otrzymanej nafty do oświetlania w pier
Schodnicy i Mrażnicy. Ludność tamtejsza długo wotnych wielce lampach oraz w wykonanych w 
nie zna!a prawdziwej wartości ropy i używała jej Wiedniu i Pradze latarniach ulicznych, opalanych 
tylko do smarowania osi wozów. skór i t. p. lub do przedtem olejem lnianym. Magistrat miasta Fra
zanurzania w niej drzewa do podpalania. Do oczysz- gi zawarł z Heckerem umowę na dostawę 150 
czania ropy stosowano oryginalny sposób, mianowi- l centnarów nafty rocznie; pierwszy transport nafty 
cie kopano rowy, zlewano do nich ropę i smagano ją elaznal jednak w drodze niepowodzenia,. co nara
rózgami, przez co lżejsze części ropy wskutek roz- ziło dostawcę na dotkliwą karę za niedotrzyma
grzania ulatnia!y się, a pozostała ropa była wię- nie zobowiązania i zniechęciło go do dalszej pra
cej gęsta i lepiej nadawała się do smarowania osi cy. Dokonany w Galicyi tak wcześnie przez 
wozów. Heckera wynalazek poszedł następnie w zupelne 

Do końca wieku XVIII nie spotyka się śla- zapomnienie i gdyby nie świadectwa, pozosta!e 
dów urzędowych pojawiania się ropy w Galicyi; w literaturze technicznej, nie byłoby po nim na-

l 
wet śladu. · 

*) Czasopismo Techniczne Lwowskie r. 1903, ;.\;;x. 13 i a. Sprftwa zużytkowywania ropy długie potem 
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lata była w Galicyi w zapomnieniu; dopiero w r. dna za drugą kopalnie w Libuszy, \Vojtowej, Ko-
1853 prowizor farmacyi we Lwowie Józef Łuka- bylance, Siarach i Siarkowej, a w Bóbrce dochód 
siewicz zajął się znowu .próbami oczyszczania ro- z kop.alni podniósł się z 24 000 do 800 000 koron 
py i udało mu się otrzymać olej, nadający się do roczme. 
oświetlania. Pierwsze próby oświetlania tym ole- Dzięki poszukiwaniom nieodżałowanej pa
jem zostały z powodzeniem zrobione w szpitalu mięci Stanisława Szczepanowskiego odkryto następ
lwowskim, a zachętą do rozwoju nowopowstają- nie bogate źródlo ropy w Słobodzie Rungurskiej, 
cego przemysłu naftowego było znaczne zapotrze- a w r. 1890 w okolicach Krosna, w Weglówce 
bowanie oleju do oświetlania przez kolej Północną, i w Potoku. W r. 1895 wywiercono na· dawnych 
sprowadzanego wówczas z Hamburga i znanego gruntach firmy "Szczepanowski, Wolski i Odrzy
pod nazwą fotogenu. Olej ten otrzymywany byl z wolski" w Schednicy słynny szyb Jakób, wyrzu
łupku bitumicznego, przywożonego ze Szkocyi, cający dziennie 10 wagonów ropy. 
jako balast okrętowy. z lupku tego otrzymywa- w r. 1896 galicyJski przemysł naftowy xo
no zaledwie 3%- 4 ~ oleju ciemno-żółtej barwy. krywal już prawie zupełnie zapotrzebowanie u
Wysoka cena tego oleju, dochodząca do 43 gulde- stro-Węgier; utworzy lo się kraj owe Towarzystwo 
nów za centnar, ułatwiała współzawodnictwo ole- naftowe, które w walce o podniesienie cla na ro
ju galicyjskiego i przyczyniała się wiele do rozwo- pę kaukaską, a właściwie falsyfikat naftowy, od
ju przemysł?- naftow~go w Galicyi. Wytwórc~ość dalo galicyjskiemu przemysłowi naftowemu wiel
nafty byla Jednak wowczas tak mała, że Galicya kie usługi; powstał wreszcie związek galicyjskich 
nie mogla jeszcze dostarczyć całej zapotrzebowa- wytwórców ropy "Ropa" i Towarzystwo magazy
nej przez kolej Pólnocną ilości nafty, wynoszącej nowe, które z osiągniętych kilkoletnich zysków 
700 centnarów rocznie. wybudowało zbiorniki ogólnej pojemności 5 000 

Pierwsze spółki naftowe, złożone z 8- 10 wagonów. 
osób, zaczęly tworzyć się już od r. 1853. W roku Przez odkrycie w r. 1902 obfitych źródeł 
1856 założona została przez Łukasiewicza w oko- ropy w Boryslawiu wytwórczość ropy w Galicyi 
licy N owego Sącza pierwsza dystalarnia nafty, dosięgla takiej wysokości, że należy myśleć o wy
a następnie przez spólkę Łukasiewicza z Trzecie- wozie ropy za granicę, ponieważ ilość jej prze
skim i Klobasą większa kopalnia 1iafty w Bóbrce wyższa spożycie w Austryi. 
i rafinerya w Chorkówce. Kopalnia w Bóbrce Pod wpływem współzawodnictwa amerykań
miala już w krótkim czasie 35 szybów, 4 maszy- skiego rozwinął się również przemysł rafineryjny: 
ny do pompowania ropy i 5 dużych zbiorników; zaprowadzono kotły dystylacyjne wielkichrozmia
wiercono w niej otwory poniżej 700 stóp głębo- rów, chłodnice z rurami równoległemi, prasy do 
kości. W Ropiance wywiercono w r. 1858 otwór, wytłaczania parafiny, wzorowane na amerykań
dający dziennie 100 centnarów ropy, czyli tyle, skich, w niektórych rafineryach zaczęto wyrabiać 
ile otwory, przebite w tym samym roku w Ame- nawet wynalezioną w r. 1874 przez Cheezebrougha 
ryce. Łukasiewicz przyczynił się wi_ele do roz- wazelinę, a do procesu dystylacyi zaczęto używać 
woju przemysłu naftowe!S'o w Galicyi: wysyłał on t. zw.systemu "Cracking", polegającego na prze
własnym kosztem techników za granicę, w celu grzewaniu gazów dystylacyjnych, celem rozkładu 
zapoznania się tam z postępami przemysłu nafto- ich na lżejsze węglowodory. 
wego, nie odmawiał innym przemysłowcom nafto- Niestety niewielka tylko liczba rafineryi krajo
wym swojej rady i pomocy i pożyczał im swoich wychrozwijalasiępomyślniepod względem technicz
majstrów wiertniczych. nym, ponieważ większość ich ograniczała się bar-

Pomimo jednak wielu usiłowań rozwój prze- dzo pierwotnemi urządzeniami dawniejszemi i te
mysłu naftowego w Galicyi byl bardzo slaby aż mu głównie przypisać należy, że punkt ciężkości 
do początku ósmego dziesiątka lat, ponieważ mu- przemysłu tego przeniósł się ze szkodą dla Gali
siał on walczyć z trudnościami natury tec,hnicz- cyi do Czech, Moraw, Austryi dolnej i Węgier. 
nej. Słabym był również rozwój przemysłu dy- Gdy bowiem w r. 1892 byla jeszcze znaczna prze
stylacyjnego, pomimo iż niektóre wytwory nafto- waga po stronie rafineryi galicyjskich, które prze
we, jak olej solarowy i maszynowy pierwszy raz robiły 400 000 et. metr. ropy. a pozakrajowe 258 000 
otrzymane byly w Galicyi lub z ropy galicyj- et. metr., już w r. 1902 galiCYJskie rafinerye l?rze
skiej. robiły tylko 1654000 et. metr., a pozakraJOWe 

Rozwój współz~wodniczy przemysłu naftowe- 3 308 100 et. metr., czyli 13 razy tyle, co w roku 
go w Ameryce pedzialal również na przemysł ga- 1892 i 2 razy więcej, niż galicyjskie. 
licyjski zwłaszcza od czasu wprowadzenia w r. Co się tyczy cla i podatków sprawa przed-
1884 przez firmę amerykańską "Bergheim i Mac stawia się, jak następuje. Z początku ropa i nafta 
Garwey" powszechnie dziś używanego kanadyj- nie były ani oclone, ani opodatkowane. W r. 1872 
skiego systemu wiercenia. Wiercenia, dokonane wprowadzono clo od przywożonej z zagranicy 
tym systemem w Galicyi po raz pierwszy w Krygu \ nafty w wysokości l kor. 50 hal. za l et. metr., 
w okolicy Gorlic, dały świetne wyniki pod wzglę- które z biegiem czasu ciągle podnoszono, tak iż 
dem szybkości wiercenia. Wkrótce powstały je- w r. 1882 wynosiło ono 20 kor. za ctr. met. nafty, 
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lecz tylko 2 kor. 20 hal. za l et. metr. ropy. Oko
liczność ta przynios!a wielką szkodę galicyjskie
mu przemysłowi naftowemu, jonieważ Węgry, ko
rzystając z nizkiego cla o ropy, sprowadzały 
naftę zafarbowaną, płacąc za nią clo, obowiązujące 
od ropy. Dopiero w r. 1887 podniesiono cło od 
ropy rosyjskiej do wysokości 4 kor. za l et. metr. 
a od ropy amerykańskiej do wysokości 4 kor. 60 
hal., poczem w r. 1900 ustanowione zostało odro
py clo po 7 kor. za l et. metr. Jednocześnie z cłem 
nałożono jednak podatek spożywczy w wysokości 
13 kor. za l et. metr., co podkopało wielce rozwój 
przemysłu naftowego. 

W zrost wytwórczości ropy w Galicyi w ubie-
głych 10 latach przedstawia się, jak następuje: 

1893 898 713 et. metr. 
1894 l 320 000 " " 1895 2148 000 " " 1896 3 397 000 " " 1897 3 096 000 " " 1898 3 231 000 " 
1899 3 216 000 " " 1900 3 263 000 " " 1901 4 522 000 " " 1902 5 760 000 " " 

Z zestawienia powyższego widać, że wytwór
czoś6 rop:y- od r. 1893 powiększyła się siedm ra
zy; wytw?rczość obecna przewyższa spożycie Au
stro-Węgier, wynószące, 4 20~ 000 . et. metrycz., 
o 1560 000 et. metr.,. ktore me maJą zbytu we
wnątrz pa1'lstwa. Po~Iew:aż wy~":"Órczość ropy i w 
latach n~stępnych _row:m~ obfiCie. zapowiada się, 
przeto, me P?zostaJe me mnego, Jak ograniczenie 
wytworczośCI, albo, co ma w1ęceJ racyi bytu dla 
rozwoju przemysłu, staranie się o zbyt nafty na 
rynkach .zagranicznych. Pod tym względem za
chodzą, Jednak _poważne trudności. ze względu 
na _wspołza,wodmctwo z ~aftą. rosyJską i amery
kanską, ktore dotąd będzie mezwalczone, dopóki 
państwo Austryackie nie zmieni swojej polityki 
taryfowej i handlowej. Glówną rolę grają pod 
tym względem taryfy kolejowe, które, o ile w 
Galicyi nie będą tak tanie, jak w Rosyi, nafta 
galicyjska nie będzie w stanie pokonać rosyjskiej 
i amerykańskiej, zalewającej rynki międzynarodo
we; wspó!zawodnictwo z naftą amerykańską utru
dnia jeszcze i ta okoliczność, że oleje amerykań
skie są lepsze od galicyjskich. 

K. S. 

Jrzegfąa fiteratury górniczo-fiutniczej. 
Spis art9ł{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok (1903 ). Lipiec. a) N. Asiejew. Wspó!czynnik pra-
M. 14. a) O zastosowaniu elektryczności do po- cy pożytecznej generatorów (badania nad genera
ruszania systemu rolkowego lub innych urządzeń torami, idącymi na drzewie). b) I. Szafir. Stal, 
pomocniczych w walcowniach. b) E. Kołodub. jej budowa i własności . c) L . Siemiannikow. Obli
Przewóz linowy w Gruszewskiej kopalni antracytu. czariie naboju pieca szybowego dla wytapiania 
c) O potrzebie międzynarodowej organizacyi do ołowiu. d) Van Hai:s. Złoża rud żelaznych w okrę
badań współczesnych zjawisk geologicznych. gu Jeziora Wyższego (Lake Superiore) (dokoń
d) Wyciąg ze sprawozdania Wyższej Szkoły Gór- czenie). 
niczej w Jekaterynosławiu za r. 1902 (początek). Russkij Gornozawodskij Wiest-

N'Q. 15. a) Ditmar. Badania zal?omocą otwo- nik (1903). N'Q. 40. a) Przepisy o wynagra
rów wiertniczych przyczyn anomalii magnetycz- dzaniu robotników fabrycznych, górniczych i hut
nych w gub. Kurskiej (początek). b) Projekt usta- niczych, poszkodowanych skutkiem wypadków 
nowienia Rad:y: do spraw. ~órniczyc~. _c) "'\Vyciąg nieszczęśliwych (początek) . b) O specyalizacyi 
ze sprawozdama WyższeJ >Szkoły GormczeJ w Je- w przemyśle żelaznym. c) Działalność Ministerstwa 
kateqnoslawiu za r. 1902 (c. d.). Rolnictwa i Dóbr Państwa w latach 1902-1903. 

Gornyj Żurnał (1903). Czerwiec. .NQ. 41. a) Przel?isy o wynagradzaniu robot-
a) B. Bokij. Wybór systemu robót w celu eksplo- ników fabrycznych, gorniczych i hutniczych, po
atacyi grupy pokładów węgla kamiennego (do· szkodowanych skutkiem wypadkównieszczęśliwych 
kończenie). b) A. Szrubko. Spostrzeżenia kry· (dokończenie). b) Paliwo mineralne w Rosyi (po
tyczne nad obecnym stanem przemysłu cynkowe- czątek). c) Sprawozdanie z jarmarku w Niżnym 
go w Dąbrowie. c) Van Hai:s. Złoża rud żelaznych Nowogrodzie. 
w okręgu Jeziora Wyższego (Lake Superiore) M. 42. a) A. D-r. Warunki nat':ralne dla 
(początek). d) Protokół posiedzenia Stalej Korni- przemys!użelaznego wokręguNadb.altqr~kim. b) No
syi przy Górniczym Komitecie Naukowym, utwo- we rynki zbytu dla n~fty rosyJsk;~J. c) A. P. 
rzonej w celu badania spraw, dotyczących gazów \ Je dna z przyczyn, ~amnJ ąc:y:ch. rozWOJ przemys~u 
wybuchowych. w Rosyi. d) O dzialalnoś('I Ziemstw w spraw1e 
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zaopatrywania ludności rolnej w żelazo . e) Pro- ~ wie dziewięciogodzinnego dnia roboczego ze szcze
jekt wystawy przemysłowej na Syberyi. f) A. P . gólnem uwzględnieniem stosunków w okręgu Ostra
W sprawie rozszerzenia zbytu na żelazo wśród wa-Karwin oraz w kopalniach drogi żel. Pólnoc
wlościan. nej cesarza Ferdynanda w Ostrawie Morawskiej 

U r alskoje Gornoje Obozrienije (c. d.). b) A . T. Przemysł górniczy i hutniczy 
(1903). ,N'Q. 31. a) P. ~. Ozy można by wywo- w Belgii w r . 1901. 
zić z Uralu za granicę surowiec węglod.Tzewny, S t ahl und Eisen (1903) N2. 17. 
żelazo kute i wyższe gatunki żelazą spawalne~o a) Stan ekonomiczny przemysłu amerykańskiego. 
(dokończenie) . b) N owe przepisy dla przemysiu b) H. Illies. N owoczesne kotłownie z urządzenia
zlotego (początek). c) Materyały, dotyczące dzia- mi do mechanicznego wprowadzania paliwa i usu
łalności ziemstw w sprawie zaopatrywania ludno- wania popiołu. c) A. Sattmann. Kalibrowanie 
ści rolnej w żelazo i maszyny rolnicze; gub. Smo- walców. d) F. J anssen. Elektrycznie poruszany 
leńska. system rolkowy dla walcowni bloków. e) Przemysł 

,N'Q. 32. a) P. S. Walcownie, poruszane mechaniczny i wykształcenie techniczne w Ame
elektrycznością . b) H. W dowiszewski. Postępy ryce Pólnocnej . 
metalurO'ii w r. 1902 (c. d.) . c) Nowe przepisy clia Zeitschri ft des Oberschlesichen 
przem;r~~ złotego. d) M~teryały, dotyc~ące dzia- Berg- und Hiittenmannischen Ve.reins 
Ia~nośc1 ~1em~tw w ~prawie zaopat~ywama ludno- (1903). Sierpień. a) Wykaz kopalni i szy
ści rolneJ w zelazo 1 maszyny rolmcze; gub. Jaro- bów, czynnych na Śląsku Górnym w r. 1903. 
sławska (początek) . b) Dane statystyczne o wytwórczości węgla w Pru-

Gliickauf (1903) N2. 32. a) J. L. Hu- sach za I-sze półrocze r. 1903. c) Dane statystycz
ber. O akumulatorach w górnictwie. b) Stała ne o wytwórczości węgla na Śląsku Górnym 
wystawa urządzeń, zabezpieczających robotników za II-gi kwartał r . 1903. 
podczas pracy. Revue universelle des mines et 

.NQ. 33. O turbinach parowych (początek). de la met allurgie (1903). Lipi ec. a) 
Oest errelch i sche Zeit schri ft f iir H. Dechamps. Maszyny górnicze na wystawie po

Be.rg- und Hiittenwesen (1903) N2. 32. wszechnaj w Paryżu w r. 1900. b) O. Franyois. O za-
a) R . Riedel. Próby stosowania respiratorów sy- stosowaniu regulatorów odśrodkowych do maszyn 
stemu Neupert'a w kopalni węgla brunatnego w wyciągowych. c) A. Demeure. Wyniki badań 
Gayi (Morawy). b) E . Donath. Przyczynek do nad turbinami Parson'a. d) Materyaly wybucho
historyi krzemku węgla (dokończenie) . c) G. Kron- we na V Kongresie chemii stosowanej. e) A. Bu
pa. N owe systemy pieców pudlowych. ron. O oczyszczaniu parą wody, zasilającej kotły 

.NQ. 33. a) J. Mayer. Kilka uwag w spra- parowe. TV. K . 

i{ronika bic~ąca. 
Nowe żródła nafty na Kaukazie. W dniu 29 kiwania odbywają się z gorączkowym pośpiechem. 

listopada roku ubieglego zdala od naftowych (Przegla,d Bankowy;\~ 17)4 

przestrzeni N o b la, na gruntach rządowych (wieś Liczba wagonów, przeznaczona przez drogę żelaz-
Berekejs,kaja) wytrysla fontanna naftowa, wy- ną Warszawsko-Wiedeńską do naładowania węglem w 
rzucająca w przeciągu godziny 5 do 15 ty- zimie r. l903/4. Rada Zarządzająca dr. żel. Warsz8.w
sięcy pudów czystej nafty zielonkawego koloru, ska-Wiedeńskiej przeznaczyła na zimę r . 1903/4 do 
która co do gatunku należy do najlepszych bakiń- podziału pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskie
skich wytworów. Wzmiankowana wieś polożoną go dla naładowania węglem następującą liczbę 
jest w odległości 95 wiorst od Petrowska, 26 wiorst wagonów na dzień roboczy: 
od Derbentu i 5 wiorst od brzegów morza Kaspij-
skiego. Miejscowość więc pod względem geogra- w październiku r. 1903 . 940 
ficznym jest doskonale położona. Badania geolo- " listopadzie " " . 965 
giczne już dawno wskazywały tam obecność nafty, l " grudniu " " . 1000 
nikt kjed~alkkin~e prf~ypu?zcZzdał, ~e znajd

1
uje, się ona- " styczniu " 1904 . 1 045 

w ta w1e eJ ob ItośCI. amem geo ogow prze-
strzeń naftowa rozciąga się w blizkości brzegu l " lutym " " · 1 000 
morskiego w kierunku :J?Ółnocnym i południowo- Rada rzeczona oświadczyła przytem, że nie 
wschodnim. Rozumie s1ę, że ceny gruntów bere- l jest ona w możności powiększyćprzytoczonepowy
kejskich nadzwyczajnie wzrastają a dalsze po szu- żej liczby wagonów na październik i listopad z p owo-
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24 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1903. 

d u znacznego w tych miesiącach ruchu innych towa
rów (buraków, zboża, materyalów surowych dla fa
bryk i t. p.) Trudno obecnie powiedzieć napewno, czy 
przeznaczona przez drogę żelazną liczba wagonów bę
dzie dla kopalni wystarczającą, ponieważ bęcl3ie zale
żało to od bardzo wielu czynników: spożycia prze
mysłowego, zależnego od ruchu przemysłowego, 
spożycia domowego, zależnego od temperatury 
i t. d. Jeżeli jednak rozpatrzeć spożycie i wy
syłki węgla dąbrowskiego podczas zim ubiegłych, 
to należaloby przypuszcza~, że przez.naczona przez 
drogę żelazną \V arszaw.-W 1ed. na z1mę . r . 1903/4 
liczba wagonów będzie niewystarczająca. Spożycie 
węgla dąbrowskiego podczas trzech ubieg]ych 
okresów zimowych (od 1 października do 31 mar
ca roku następnego) było następujące: 

drogi żelazne 
przemysł . 
spożycie domowe 

Razem 

r. 1900/1 r. 1901/2 r . 1902/3 
centnarów metrycznych 

3 296 073 2 861 8M 3 467 365 
10 817 933 11608 633 12 812 265 
3 951142 4 634 361 5 33± 417 

18 065 148 19 10:1 838 21 614 0±7 
Z powyższego widać, że s.pożycie węgla dą

browskiego w ubiegłych trzech okresach zimowych 
stale wzrastało . 

Wysyłka węgla z kopalni zagłębia Dąbrow
skiego w pierwszych trzech miesiącach dwóch 
ubiegłych okresów zimowych była następująca 
(wagonów na dzień roboczy): 

r.l901 r.l902 
p<tździernik 802 911 więcej o 14% 
listopad 875 9±3 " " 8 % 
grudzień 926 991 " " 7% 

Jeżeliby to samo powiększenie si~ wysyłki 
zastosować i do pierwszych trzech mies1ęcy zlmo
wych r. 1903 w porównaniu z r . 1902, to nale~a
łoby spodziewać się w miesiącach tych następuJą
cej wysyłki (wagonów na dzień roboczy): 

w październiku l 039 
" listopadzie l 018 
" grudniu l 060 

Opierając się na powyższych danych, Rada 
Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Pol
skiego zażądała od Rady Zarządzającej drogi że
laznej Warszawsko-Wiedeńskiej powiększenia przy
najmniej o 10% proponowanej przez drogr żelazną 
na miesiące październik, listopad i grudz1eń roku 
1903 liczby wagonów. Kopalnie got_owe są naw~t 
zrobić tę dogodność drodze żelazneJ, że w raz1e 
braku węglarek zgadzają się one przyjmować bra
kującą liczbę węglarek w postaci wagonów kry
tych, co przedstawia niedogodności i powiększa 
koszt ładowania węgla. S . 

Niepodstawianie przez drogę żalazną Warszaw
sko-Wiedeńs~ą kopalniom potr~ebnej liczby wagonó~ . 
We wrześmu r. b. zarząd dr. zel. Warszawsko-Wle
deńskiej zawiadomił za pośrednictwem Rady Zjazdu 
przemysłowców górniczych KrólestwaPolskiego ko
palnie zagłębia Dąbrowskiego, że w drugiej poło
wie września z powodu przejazdu wojsk kopalnie 
rzeczone nie będą mogły otrzymywać codziennie do 
naładowania węglem tej liczby wagonów, jaka przy
pada im z podziału. Ponieważ liczba ogólna wagonów, 
jaką dr. że]azna Warszaw.-\Viedeńska przeznaczy
la do podziału na wrzesień r . b. do naładowania wę
glem, byla i tak niewystarczająca, przeto ni~pod
stawienie przypadającej kopalniom z podziału licz
by wagonów uniemożebnia odbiorcom zaopatrze
nie się na zimę w potrzebne zapasy węgla. Co 
się tyczy października i Jistopacla r . b. rzeczona 
droga z góry oświadczyła, że w miesiącach tych, 
z powodu zwiększonego ruchu innych towarów 
(buraków, zboża, materyalów surowych dla fabryk 
i t . p .) nie będzie w stanie przeznaczyć do nała
dowania węglem większej liczby wagonów. S. 

Zatwierdzenie ustawy T -w a "Flor a". Dnia 5-go 
kwietnia r.l903 została N AJ WYŻEJ zatwierdzona ustawa 
T-wa akcyjnego "Flora", mającego na celu wydo
bywanie węgla w powiatach Będzińskim gubernii 
Piotrkowskiej i Olkuskim gubernii Kieleckiej. 
Ząłożycielami Towarzystwa są Bank krajowy Au
stryacki, Albert Lorans i Emanuel Harnak. To
warzystwo ma prawo uskuteczniać poszukiwania 
węgla kamiennego i otrzymywać nadania górnicze~ 
nabywać, urządzać i wydzierżawiać kopalnie wę
gla i innych ciał kopalnych oraz zakłady przemy
słowe i handlowe, jak również przeprowadzać i bu
dować wszelkiego rodzaju drogi dojazdowe, mają
ce na celu połączenie należących do Towarzystwa 
ko]_Jalni i zakładów z głównemi liniami dróg 
żelaznych . Przestrzeń ogólna znajdujących się w 
posiadaniu Towarzystwa nadań górniczych nie mo
że przenosić 4 000 dziesięcin. Ka]_Jitał zakładowy To
warzystwa wynosi 1 500 000 rubli (8 000 akcyi po 
187 r . 50 k.). U stawa Towarzystwa o głoszon a została 
w Zbiorze praw i rozporządzef1 rządu, r. 1903, dział 
II, M 9 art. 146. S. 

Wywłaszczenie ziemi pod budowę odnogi kole
jowej ze Strzemieszyc do kopalni Mortimer. 'V\T ~ 83 
Zbioru praw i rozporządzeń rządu z r. 1903 
(dział I, art. 9±9) ogłoszony został rozkaz NAJ
wyższy natychmiastowego wywłaszczenia grun
tów w ilości 14 dziesięcin 1 604 sążni kwadrato
wych, potrzebnych do przeprowadzenia odnogi 
kolejowej dróg żelaznych Nadwiślańskich od sta
cyi Strzemieszyce do kopalni Mortimer, należącej 
do Towarzystwa kopalni i zakładów hutniczych 
Sosnowieckich. 

s. 
,l{osaoneHo IJeHsypow, 18 ceHTfl6pH I 903 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stan i sław Ciechanowski. l{edaktor M ieczysław Grab i ńsk i_ 

, 
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