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P·RZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
UZASOPISMO, POSWlĘOONE SPR.A WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'rNIOZl~GO. 

Tom I. Dąbrowa , dnia 15 września 1904 r. M 24. 

R O Z PORZĄDZENI A RZĄD O W E. 

O otwarciu przy Min isterstwie Rolnictwa i Dóbr 
Państwa Rady do spraw górniczych.*) 

. JEUO CESARSKA MOSÓ zapadłą na zebra-
mu ogólnem Rady Państwa opinię o otwarciu 
przy Ministerstwi~ ~olnictwa ~ Dóbr. Pańs~wa 
Rady do spraw o-ormczych N aJ wyż eJ zahVIer
dzić raczył i wyJwnać polecił. Podpisał: za Pre
zesa Rady Państwa Hrabia Solsluj. 

O p i n i a R. a d y P a ń s t w a. 

Dnia 7 czerwca roku 19().!. 
Wypisano z dzienników 
zjednoczonych departa
mentów Praw. Sprawcy
wilnych i duchownych. 
Ekono1nii Państwowoj i 
Prze1n.vsłu, Nauk i Han
dlu d. fl maja i zebrania 
ogólnego d. 31 maja r. 

190!. 

Rada P<u1stwa w zjednoczo
nych departamentach Praw, 
Spraw cywilnych i duchow
nych, Ekonomii Państwowej i 
Przemysłu, Nauk i Handlu i 
w zebraniu ogólnem, po roz
patrzeniu przedstawienia mi

ni~tl:a Roln~ctwa i -!Jóbr ~aństwa o otwarciu przy 
M1msterstw1e R.olmctwa 1 Dóbr Państwa Rady 
do spraw gór11 iczych. zaopiniowała: 

I. Otworzyć przy Ministerstwie Rolnictwa 
i Dóbr Państwa Radę do spraw górniczych na 
zasadzie następujących przepi ów: 

l) Rada do spraw górniczych otwiera się 
dla rozpatrywania środków, mających na celu 
roz:vój i poleJ?szenie przemysłu .górniczego, wogó
le 1 poszczegolnych Jego gałęzt w szczegolności. 

2) Rada składa się pod przewodnictwem mi
nist.ra Rolnictwa i Dóbr Państwa z pomoeników 
miuistra, prezesa Rady Góruiczej, prezesa Górni
czego Komitetu Naukowego, dyrektora i wicedy
rektora Departameutu Górniczego, inspektora dla 
górnictwa, czterech członków z Ministerstwa Rol
nictwa i Dóbr Państwa, trzech z Ministerstwa 
Skarbu, dwóch z Ministerstwa Komunikacyi, 
dwóch z Ministerstwa Wojny i po jednym z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa 
Dworu Cesarskiego i Zarządu Głównego żeg
lugi handlowej i portów, .oraz pełnomocników 
zjazdów przemysłowców górnicz;ych i zjazdu wy
twórców metali gubernii pólnocnych i nadbaltyc
kich, po jednym od każdego zjazdu. 

3) Przy rozpatrywaniu w Radzie do spraw 
górniczych kwestyi, mających związek z zakre-

*l Przegląd Górniczo-Hutniczy, X! 5, str. 128-130. 

aem clzialalności władz, nie wymienionych w ar
ty kule 2, minister Rolnictwa i Dóbr Pai1stwa ko
munikuje się z naczelnikami wladz odnośnych w 
przedmiocie wyznaczenia z ich strony 1n·zed ta
wicieli dla udziału w charakterze członków cza
sowych w posieclzeniach Rady, w których będą 
rozpatrywane rzeczone kwestye. 

.f) W posiedzeniach Bady O}>rÓcz cdonków, 
wymienionych w artykule 2. przyjmują udział' z 
prawem głosu . doradczego: l) osoby, delegowane 
w tym celu przez zjazdy przemysłowców górni
czych oraz zjazd wytwórców metali gubernii pół
nocnych i nadbaltyckich, w liczbie nie więcej, 
jak po dwie od każdego zjazdu; 2) naczelniey 
tych wydziałów Departamentu Górniczego, któ
rych dotyczą ro?.patrywane w danem posiedzeniu 
sprawy. i 3) zapraszane przez prezesa osoby, po
siadające specyalne wiadomości w sprawaeh, roz
patrywanych przez Radę, oraz przedstawiciele 
zainteresowanych instytucyi. Koszta podróży peł
nomocników zjazdów przemysłowców górniczych 
do Petersburga dla udziału w posiedzeniach Ra
dy pokrywają odnośne zjazdy. 

5) Min ister ma prawo w razie niemożności 
przewodniczenia osobiście w Racłzie wkładać obo
wiązki przewodniczącego na jednego ze swoich 
pomocników. W razie jeżeli i pomocnik ministra 
nie może przewodniczyć, wówczas obowiązek ten 
przechod.zi na jednego z rządowych członków Ra
dy, wyznaczanego w tym celu przez władzę N aj
wyższą na przedstawienie ministra. 

6) Członkowie Rady ze st.rony ministerstw 
Rolnictwa i Dóbr Państwa, Skarbu, Komunikacyi, 
Spraw Wewnętrznych, Wojny, Dworu O e s ar
ski e g o i Zarządu Głównego żeglugi handlowej 
i portów wyznaczani są i zwalniani przez władzę 
Najwyżs>~ą na przedstawienie odnośnych mi
nistrów i głównego zarządzającego. N a wypadek 
choroby l ub nieobecności rzeczonych członków 
dla każdego z nich może być wyz11aczany zastęp
ca sposobem, wskazanym dla wyznaczania wymie
nionych powyżej członków Rady. 

7) Rada zbiera się z rozporządzenia mini
stra na sesye peryodyczne, liczba których określa 
si ę zależnie od rzeczywistej potrzeby. lecz nie 
mniej jak jedna na rok. Każda sesya trwa nie 
dłużej jak sześć tygodni. O czasie zwołania se
syi członkowie Rady zawczasu są zawiadamiani. 
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8) Do rozpatrzenia Rady przedstawiają się l działalności Rady, które ogłasza się do wiadomoś
z rozporządzenia ministra: a) starania zjazdów ci publicznej. 
przemysłowców górniczych oraz innych instytu- II. Dla zawiadywania prowadzeniem spraw 
cyi i osób prywatnych, dotyczące ogólnych środ- Rady do spraw górniczych (dz. I, art. 11) usta
ków państwowych w stosunku do przemysłu nowić w sldadzie Departamentu Górniczego: a) 
górniczego; b) projekty wydania nowych praw, urząd sekretarza z pensyą trzech tysięcy rubli 
dotyczącyeh przemysłu górniczego, oraz dopel- rocznie; b) urząd pomocmika sekretarza z pensyą 
nienia, zmiany i zniesienia istniejących w tym 1700 rubli rocznie. Na wynajęcie kancelistów 
zakresie praw; c) referaty członków Rady, i d) l oraz wydatki kancelaryjne przeznaczać po 3000 
wogóle wszelkie kwestye i sprawy, dotyczące rubli rocznie, a na wydatki drukarskie po 2000 
przemysłu górniczego, w przedmiocie których rubli rocznie. 
minister Rolnictwa i Dóbr Państwa uzna za ko- III. Wydatek z powyż zego tytułu (clz. II) 
nieczne wysłuchać zdanie Rady. 'J.1e z wymie- w sumie dziewięciu tysięcy siedmiuset rubli rocz
nionych w artykule niniejszym sprawy, które nie zaliczać ze środków kasy państwowej i prze
winny być przedstawiane do Rady Górniczej znaczać na dochód skarbu coroczną na cel po
albo do Górniczego Komitetu Naukowego, mo- wyższy pomoc w tej samej wysokości z fundu
gą być z rozporządzenia ministra rozpatrywane szów zjazdów przemysłowców górniczych, posia
w posiedzeniach połączonych R ady Górniczej dających w Radzie swoich przedstawicieli. Wy
albo Górniczego Komitetu Naukowego z Radą sokość sumy, jaką ma wpłacić każdy z rzeczo
do spraw górniczych. nych zjazdów, określa się przez postanowienie 

9) Sprawy, mające być rozpatrywane na Rady do spraw górniczych. 
każdej sesyi Rady, objęte s·ą programem, zatwier- IV. Prawo niniejsze w 1 rowadzić w czyn nie 
dzauym przez ministra. Członkowie Rady, któ- później, jak d. l stycznia r . 1905, w terminie, 
rzy życzą sobie poddać pod rozpatrzenie jej jaką wyznaczonym przez ministra Rolnictwa i Dóbr 
sprawę, winni przedstawić w tej kwestyi referat Państwa. 
piśmienny nie później, jak na miesiąc prze@l ot- Opinię oryginalną podpisali w dziennikach 
warciem posiedzeń Rady. Referaty, otrzymane prezesowie i członkowie. (Zbiór praw i rozpo
po upływie tego terminu, mogą być rozpatrywane rządzeń rządu, r. 1804, dział I, j\2 105, art. 1172). 
podczas tej samej sesyi tylko w razie możności 
po temu, w przeciwnym razie rozpatrywanie ich 
odkłada się do najbliższej następnej sesyi. 

10) Dla uprzednieĘO rozpatrzenia w~ęcej zło
żonych spraw Rada moze tworzyć kom1sye cza
sowe z liczby członków Rady. Wnioski komisyi 
komunikują się Radzie. 

11) Prowadzenie spraw w Radzie należy do 
Departamentu Górniczego. Sposób prowadzen ia 
korespondencyi w Radzie ustanawia się przez mi
nistra. 

12) W przedmiocie każdej wysłuchanej przez 
Radę sprawy układa się protokół, do którego nie
zależnie od przyj ętych przez Radę motywów i 
postanowienia, wnoszą się również wiadomości i 
wyjaśnienia, przedstawione na posiedzeniu przez 
zaproszone osoby. .W razie różnorodności poglą
dów do protokółu wnoszą się zdania, przyjęte tak 
p rzez większość, j ako i przez mniejszość obecnych 
członków z wymienieniem z nazwiska osób, które 
dały glos za tern lub innem zdaniem, pr zyozem 
zdania oddzielne dolączają się do protokółu. 

13) Protokóły R ady przedstawiają się mi
nistrowi, który daj e wskazówki co do dalszego ich 
kierunku. 

14) We wszystkich sprawach , co do k tór ych 
żądan a była uchwala R ady, protokóły jej dolą
czaj ą się w odpisach do przedstawień, wnoszo
nych do Rady Państwa i K omitetu Ministrów. 

15) Corocznie układa się sprawozdanie z 

O wydaniu uwagi do art. 3 zatwierdzonej przez 
ministra Skarbu d. 7 maja r. 1902 instrukcyi dla 
urzędów inspekcyi fabrycznej w przedmiocie stosowania 
prawa z d. 8 czerwca r. 1901 o porządku rozchodowa
nia kapitału , tworzącego się z kar, wskazanych w uwa
dze do art. 152 i w art. 155~ ust. przemysł. w celu 
okazania pomocy chorym i uległym kalectwu robotnikom. 

Zarządzający Ministerstwem Skarbu, po poro
zumieniu się z ministrem Spraw \ V ewnętrznych i 
kontrolerem państwowym, d. 19 lutego r . 1904 wy
dal następującą, uprzednio rozpatrzoną pr zez ko
.nllsyę główną do spraw fabrycznych i górniczo
hutniczych uwagę do art. 3 zatwierdzonej przez 
ministr a Skarbu, po porozumieniu się z ministr em 
Spraw Wewnętrznych i kontrolerem państwowym, 
w d. 7 maja r. 1902 instrukcyi dla urzędów in
spekcyi fabrycznej co do stosowania N a j wyż ej 
zatwierdzonej d. 8 czerwca r . 1901 opinii R ady 
Państwa o porządku r ozchodowania kapitału, two
rzącego się z kar , wskazanych w uwadze do art. 
152 i w art. 155..;. ust. przemysł., w celu okazania 
pomocy chorym i uległym kalectwu robotnikom: 
"Osoby, otrzymuj ące wynagrodzenie na mocy pr a
wa z d. 2 czer wca r. 1903 o wynagr odzemu po
szkodowanych skutkiem wypadków nieszczęśli
wych , nie tracą prawa na otrzymanie wsparć na 
zasadzie instrukcyi niniej szej". (Zbiór praw i roz
porządzeń rządu r . 1904, dział I, M 68, art. 699). 

• 
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Urządzenia elektryczne w górnictwie . 
. . ~toso":anie eldcti:yczności w.górnictwie stał.o 1 gdyż we_ntylatory. małe, kol~wroty i pomlJY nie 

się JUZ pomekąd oddzielną gałęzią elektrotechm- wymagaJą zupełme regulacy1. N a wet i duże wen
ki praktycznej. Pochodzi to z dwóch względów: tylatory w zwykłych warunkach pracują przy 
l) odrębne warunki kopalniane wymagają spe- stalej szybkości, a tylko w razach wyjątkowych, 
cyalnych urządzeń, 2) elektryczność w przemyśle l gdy nagle zachodzi potrzeba zwięk zenia ilości 
górniczym zyskala w ostatnich czasach szerokie 

1 

powietrza (zdarza się to szczególniej w kopalniach 
zastosowanie. z gazami wybuchowymi), wentylator musi zwię-

Trzeba przyznać, że warunki kopalniane są 1 kszyć swoją wydajność. Również w miarę raz
bardzo nieprzychylne dla urządzei1 elektrycznych. l szerzania kopalni wymaga się od maszyny prze-
Wilgotne i mokre pomieszczenia, gdzie często wietrzającej większej sprawności, którą daje się .• 
wytryskuje woda z substancyą gryzącą, oraz po- l osiągnąć bądź przez regulowanie samego wentyla
mieszezenia o bardzo wysokiej temperaturze źle tor a, bądź przez zmianę szybkości silnicy. Pierw
działają mt izolacyę. \V ciasnych chodnikach, w szy sposób pociąga za obą zbyt wielkie straty i 
których panuje duży ruch osobowy i towarowy, dlatego zazwyczaj oddaje się }Jierwszeństwo spa
przewodniki i przyrządy elektryczne łatwo podle- sobowi drugiemu. 
gają uszkodzeniu, a przytern górnicy nie umią Jeżeli regulowanie szybkości jest pożądanem 
obchodzić się odpowiednio z przyrządami deli- dla wentylatorów, staje się ono wprost niezbęd
katnymi. Iskry elektryczne i żarzące się prze- nem dla maszyn wyciągowych. Maszyny te, jak 
wodniki są niebezpieczne wobec blizkości mate- wiadomo, z inną szybkością wyciągają z kopalni 
ryałów łatwopalnych (drzewo, miał węglowy) i urobek (4-6 m a nawet i więcej na sekundę), z 
wybuchowych (dynamit, gazy), w jakie obfitują l inną przewożą ludzi (3 nz na sekundę), wreszcie z 
kopalnie; wreszcie w nizkich chodnikach prze- inną (0,5-211t na sekundę) obracają się przy spraw
wodniki są łatwo dostępne, a więc mogą zagra- dzaniu liny. Tym wymaganiom najlepiej odpo
żać życiu ludzkiemu. wiadają silnice prądu stałego. Przytern racyonal-

Pomimo tych przeciwności, z jakiemi przy na budowa silnic wolnochodzących ostatniego ty
zakładaniu urządzei1 podziemnych spotykamy się pu daje się latwiej osiągnąć, co umożliwia bez
na. każd:y:n: kroku, elektryczność,) ak? najtańszy i pośr~dnie łącz.enie silnicy .z bębnem przy .Po~o~y 
naJpewmeJszy środek przenoszema s1ł'y na duże wspolnego wału. Trzeba Jednak w obrome s1lmc 
odległości, ma w górnic-r,wie wielką przyszłość prądu trzyfazowego nadmienić, że istnieją raz
przed sobą. maite sposoby dla regulowania ich szybkości i że 

W artykule mmeJszym poruszymy kilka sposoby te w wielu wypadkach mogą być z ko
kwestyi, dotyczących urządzeń elektrycznych w rzyścią zastosowane (o czem pomówimy w spe
górnictwie, a omawiających głównie środki o- cyalnym rozdziale). Przytern okazało się, że przy 
chronne. prądzie stałym przyłączanie maszyn wyciągowych 

Rodzaj prądu. wprost do sieci pociąga za sobą zbyt duże straty 
w oporniku rozruchowym i zaczęto używać po-

W górnictwie zależnie od warunków mieJ- średnictwa specyalnych przetworników. Przetwor
scowych zastosowuje się bądź prąd stały, bądź nik taki skł'ada się z silnicy, włączonej bezpośred
trzyfazowy. Jeden i drugi rodzaj prądu ma swo- nio do sieci i poruszającej specyalną prądnicę, 
je dobre i złe strony. Rozpatrzmy najpierw za- przeznaczoną do zasilania maszyny wyciągowej. 
lety prądu stałego. Takie urządzenie jest zarówno możliwe przy prą-

Jak wiadomo, w silnicach bocznikowych prą- dzie stał'ym jak i trzyfazowym, przycz~m w ts:m 
du stalego ilość obrotów można zmieniać dowol- 1 drugim wypadku używa się przetwormlm, zmle
nie w bardzo szerokich granicach. To regulowa- niającego prąd trzyfazowy w stał'y. 
nie nie pociąga za sobą żadnych znaczniejszych Drugi wzgląd, przemawiający za prądem sta
strat, gdyż opornik zmienia w danym razie tylko ł'ym, to możność stosowania akumulatc;>rów. W 
prąd odgałęziony (wzbudzający); w silnicach prą- / razie jakiegokolwiek zakłócenia w silmc:y paro
du trzyfazowego rzecz ma się inaczej. Regulowa- wej czy prądni?Y akumulatory przez pew1e~ cz.as 
11ie _ilości obrotów przy pomocy opornika, włą- same są w stame wykonywać pracę. W gOI·mc
czonego do rotoru, jest bardzo utrudnione i od- ' twie ma to wielkie znaczenie, gdyż nagla prz~rwa 
bywa się z wielką stratą sił'y. Ten wzgląd prze- w pracy pomp, wentylatorów,. masz.yn WY:Ciągo
mawia na korzyść prądu stalego w tych wypad- wych, a nawet przerwa \': o~w1etlen~u m_oze ;pa
kach, gdzie silnice muszą pracować przy różnych ciągnąć za sobą wypadki meszc~ęśhwe 1. straty 
szybkościach obrotowych. Dotyczy to głównie materyalne. Akumulatory służą me tylko Jako re
dużych wentylatorów i maszyn wyciągowych, zerwa, lecz i jako baterya wyrównawcza. W gór-
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niczych urządzeniach elektrycznych obciążenie Przyjrzyjmy się teraz dobrym stroncnu prą-
ulega dużym wahaniom, gdyż maszyny wyciągo- du trzyfazowego. 
we, kolowroty i elektrowozy działają z przerwa- Możność stosowania wysokiego napięcia, a 
mi. Dzięki akumulatorom o:siągamy: l) możliwie tem samem przenoszenia siły na duże odległości, 
jednostajne obciążenie prądnic, 2) mniejszy roz- zajmuje tu ]Jierwsze miejsce. Jedna elektrownia, 
chód pary i 3) równomiei'JJiejsze napięcie prądu ustawiona w dogodnym punkcie (np. przy wodo
(co dla oświetlenia jest bardzo ważne). spadzie, przy wielkich lub koksowyeh l)ie('ach) 

Szczególniej dla maszyn wyciągowych aku- może zasilać prądem rozległe kopalnie. 
mulatory mają duże znaczenie. Biorąc prąd wprost l Łatwość przetwarzania prądu z wysokiego 
z akumulatorów przy puszczaniu maszyny w ruch na nizkie napięcie umożliwia przyłączanie . do 
i włączając . topniowo coraz to większą ilość / ogólnej sieci urządzei1 oświetlenia domów i ma
ogniw, zmuiejszamy tem samem straty, jakie za- lych silnie. Jakkolwiek i prąd staly może być 
zwyczaj ponosi się w oporniku rozruchowym. przetwarzany, lecz obracające się przetwornice 
Podczas hamowania zaś maszyny wytwarzająca prądu stalego posiadają daleko niższy wspólczyn
się sila· nie przepada bezużytecznie, jak to bywa nik wydajności oraz wymagają daleko więcej ob
przy maszynach parowych, lecz w postaci prądu slugi i dozoru od przetwarzaczy (transformato
(gdyż silnica pracuje tn jako prądnica) powraca rów) prądu zmiennego, które nie posiadają . żacl-
do akumulatorów. nych części ruchomych (kolektorów, walów i t. d.). 

W ostatnich jednak czasach przy maszynach Trzeci wzgląd, przemawiający na korzyść 
wyciqgowych zaczęto używać zamiast akumulato- prądu trzyfazowego, jest wytrzymaJość silnic ua 
rów specyalne kola rozpędowe. Kola te, umiesz- wpływy zewnętrzne. \Vewnątrz kopalń maszyny 
czone na wale przetwornika, są w ciągłym ruchu muszą często l)racować w pomieszczeniach wil
i w znacznym stopniu wyrównywują obciążenie. gotnyC'h, brudnych, przepełnionych pylem węgle
Odgrywają one taką samą rolę, jak i akumulato- wym lub gazami wybuchowymi. W tak nieko
ry; przy hamowaniu maszyn zabierają siłę, przy l rzystnych warunkach najpewniej pracują . silnire 
puszczaniu w ruch oddają ją. Kolo rozpędowe prądu wielofazowego, które, jak wiadomo, wolne 
zmniejs~a zatem ni~r?wności w z.apot1~zebowaniu 1 są od kolektorów. Kolek~or, ~a najslabsza część 
prądu, Jednak w mmeJszym stopmn, mż baterya maszyn prądu stalego, daJe naJszersze 1)ole do za
wyrównawcza akumulatorów. kłóceń i wymaga dużej pieczołowitości. Tam, 

Przewaga, jaką ma prąd staly nad prądem l gdzie silnice trzy lub dwr1fazowe zupeln~e obywa
zmiennym w możności stosowania bateryi wyrów- l ją się bez obsługi, motory prądu staiego potrzebu
nawczej, została znacznie osłabioną dzięki owym ją częstego dozoru, nastawiania i przemieniania 
kołom rozpędowym, które mogą pracować przy szczotek, oraz czyszczenia i obtaczania kolektora. 
każdym rodzaju prądu. Z nieobecności kolektora wypływa również pewne 

Za prądem statym przemawia następnie ta ułatwienie przy uskutecznianiu naprawy silnic trzy
okoliczność, że przy jednem i tem samem napię- fazowych, co w górnictwie ma duże znaczenie. 
ciu prąd ten jest znacznie mniej niebezpieczny, l W kopalniach z gazami wybuchowymi lm
niż prąd zmienny. lektor jest niebezpieczny ze względu na powsta-

Mniejsza ilość przewodników, niż przy prą-
1 
jące na nim iskry. Silnice trzyfazowe nie przed

dzie trzyfazowym (dwa zamiast trzech), jest także stawiają tego niebezpieczeństwa, gdyż przy stoso
zaletą prądu stałego. Przedewszystkiem odnosi waniu podwójnych szczotek pojawienie się iskier 
się to do podziemnych kolejek elektrycznych, na pierścieniach jest najzupełniej wykluczone. 
gdyż prowadzenie trzech przewodników powietrz- Wreszcie do dobrych stron prądu trzyfazo
nych w wązkich i nizkich chodnika0h bywa czę- wego należy zaliczyć oszczędność w przewodni
sto kłopotliwe i połączenia na krzyżowaniu dróg kach, która wynosi 25 ~ w porównaniu z prądem 
stają się bardzo zlożonemi. jednofazowyn przy tem samem napięciu w sieci. 

Jako dobrą stronę prądu stalego należy rów- Co się tyczy prądu zmiennego jednofazowe-
nież· poeżytywać możność stosowania pojedyn- go, to trzeba przyznać, że nie nadaje się on do 
czych kabli opancerzonych. Przy prądzie zmien- urządzeń górniczych. Nie posiada on zalet prądu 
nym używa. się tylko kabli dwu lub trzyżylo- stałego, a ustępu~e pod wielu względami prądowi 
wych. W razie uszkodzenia jednej żyły takiego trzyfazowemu. Silnice jednofazowe odznaczają 
kabla, trzeba zamieniać wszystkie przewodniki, się mniejszą wytrzymałością na przeładowanie (co 
stanowiące, jak wiadomo, jedną całość, a przytern ważne jest dla maszyn wyciągowych i kolowro
lączenie kabli wieiożyłowych w szybie jest dosyć tów), niższym współczynnikiem wydajności (o 
uciążliwe. 3-6% ), mniejszym momentem rozruchowym i 

Wreszcie, gdy chodzi o oświetlenie po- więcej złożoną budową, niż silnice trzyfazowe. 
wierzchni przy pomocy lamp lukowych, prąd sta- Oprócz prądu stalego i trzyfazowego znajdu
ły w porównaniu ze zmiennym daje przy jedna-~ je jeszcze zastosowanie w górnictwie prąd zmien
kowaj wydajności świetlnej okolo 40% oszczęd- ny, pulsujący o niewielkiej ilości okr~sów (około 
ności w sile elektrycznej. · 7 na sekundę), a to specyalnie dla poru~zania 

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



M 24. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNlCZY 641 
--- - -- - ---· 

dłutowych maszyn wiertniczych systemu firmy 
UNION. *) Maszyny te składają się z dwóch elek
tromagnesów. ułożonych jeden za drugim i po
siadających wspólne jądro, połączone z dłutem. 
Prąd pulsujący, doprowadzany do elektromag
nesów zapomocą trzech przewodników, wzbudza 
na przemian elektromagnesy, dzięki czemu jądro 
porusza się to w jedną, to w drugą stronę i wy
konywa wiercenie udaro-vve. 

stosuje się tylko w razach wyjątkowych, a jedno
fazowy nigdy. W wypadkach. gdy wybór prądu 
jest utrudniony, trzeba uciec się do systemu zło
żonego. W elektrowni wytwarza się prąd trzy
fazowy i rozprowadza się po calych kopalniach 
a dla niektórych maszyn przy pomocy przetwor~ 
nic zamienia się na prąd staly. W ogóle jednak 
największą przyszłość w górnictwie ma prąd trzy
fazowy. 

Napięcie prąd u . Inne firmy elektroteehniczne (SrEMENs i HAL
sKE, "*) ScHUCKEHT ***) budują dłutowe maszy1~y 
wiertnicze, poruszane przy pomocy zwykłych s1l- Przy wyborze napięcia prądu kierujemy s1ę 
nic (zarówno prądu sta-lego jak i trzyfazowego). dwoma względami: 
Perforatory (wiertarki) systemu UNION obok swych l) bezpieczeństwem dla życia ludzkiego, 2) 
dobryeh stron (prostota budowy, niewielka obslu- oszczędnością w przewodnikach. 
ga, mały ciężar) mają i strony ujemne (nizki O ile pierwszy wzgląd przemawia za stoso
współczynnik wydajności, szybkie ogrzewanie się, waniem nizkiego napięcia, drugi wymaga napię
potrzeba specyalnej prądnicy) . Szczególniej po- cia wysokiego. 
trzeba ustawienia specyalnej prądnicy często stoi .Rozpatrzmy bliżej obadwa wyżej wymienio-
na przeszkodzie używaniu tych perforatorów. Są ne czynniki. 
jednak okoliczności, przy których mas~yny wiert- Prąd elektryczny na rozmaite organizmy 
nicze firmy UNION mogą być z korzyśc1ą za toso- ludzkie działa rozmaicie. Jeden i ten sam prąd 
wane. Tak np. przy przebijaniu nowego szybu może być dla, jednych nieszkodliwy, dla innych 
z dala od istniejącej el.ektrowni potrzeba ustawie- śmiertelny. Scisłe określenie granicy bezpieczeń
nia oddzielnej prądniey nie wikła wcale sprawy. stwa prądu jest niemożliwe. Badania w tym kie
Tembardziej dotyczy to kopalń. w których nie- runku wykazały,*) że opór ciała ludzkiego waha 
ma zupełnie urządzeń elektrycznych. Również się od 300 do 30 00052... i że prąd ponad 0,03 Amp. 
w kopalniach z gotowem urządzeniem elektrycz- jest już niebezpieczny. Granica bezpieczeństwa 
nem prądu stalego oddaje się niekiedy pierwszeń- prądu zależy: 
stwo prądowi pulsującemu, a mianowicie w tych l) od rodzaju prądu; prąd zmienny jest nie-
wypadkach. gdzie stosowanie silnic mogłoby by_ć bezpieczniejszy od stałego; 
uważane za niebezpieczne ze względu na możh- 2) od napięcia prądu; czem wyższe napięcie, 
wość pożaru w kopalniac~ z gaza:mi wybuch?w.y- tern prąd jest niebezpieczniejszy; 
mi lub ze względu na życ1e ludzlne (przy nap1ęcm 3) od ilości okresów; prąd o wysokiej ilości 
wyższem niż 300V). Trzeba zaznaczyć. że prądni- okresów (około 10000) mniej jest niebezpieczny, 
ce dla maszyn wiertniczych oprócz prądu pulsu- niż prąd o 30 do 50 okresach; 
jącego oddają jeszcze prąd stały z napięciem oko- 4) od kierunku prądu; więcej działa na or
lo 200 V i że prąd ten może być użyty zarówno g.anizm prąd, lJrzechodzący od ręki do ręki, niż 
dla silnie. jak i dla oświetlenia. prąd od ręki do nóg, najwięcej jednak szkocili-

Natomiast w kopalniach. gdzie już zaprowa- ~ wym jest prąd, wchodzący do organizmu w po
dzono urządzenie prądu trzy±azowego, zawsze od- bliżu serca lub przez głowę; 
daje si'? pierwszeństwo maszynom wiertnic~ym z l 5) od zdrowia organizmu; na ludzi anemicz
silnicami. Nie potrzeba wówczas peryalneJ prąd- nych, chorych na serce. neurasteników i alkoho
nicy, specyalnych przewodników. wystarczy zwyk- lików prąd działa silniej; 
le wł-ączenie silnic do gotowych sieci. Jeszcze 6) od stanu skóry; robotnicy i górnicy o 
jeden szczegół. przemawiający na korzyść perfo- skórze mokrej, spqconej, brudnej lub pokrytej 
ratorów z silnicami: jest to możność pasakowania miałem węglowym najwięcej narażeni są na cizia
się temi astatniemi po uko,ńczeniu robót wiertni- łanie prądu; 
czych dla innych celów, np. dla poruszania ma- 7) od wielkości powierzchni dotyku; lekkie 
lych wentylatorów przenośnych. dotknięcie do przewodników jest mniej niebez-

z ze!!tawienia powyższego przychodzimy do pieczne, niż np . zupelne objęcie przewodnika rę
następujących wniosków. Dla maszyn wyciągo- ką; 
wych, kolejek elektrycznych, a poniekąd i dla 8) od długości trwania dotyku; czem dlużej 
dużych wentylatorów najlepiej nadaje się ~rąd trwa zetknięcie się z przewodnikiem, tern ono 
staly. Przeciwnie, w kopalniach rozległych 1 w jest niebezpieczniejsze. 
kopalniach z gazami wybuchowymi najodpowied- Zachodzi pytanie, jakie napięcie może być 
niejszym jest prąd trzyfazowy. Prąd pulsujący uważane za zupalnie bezpieczne dla ż:ycia ludl:'.-

*) Elektriczestwo w gornom diele. Union. 1901. 
**) Die Elektricitii.t im Beigbau. Siemens i Halske. 1900. 

***) \Vsiemirnoje Techniczeskoje Obozrenie. 1901, Jl'! 15. 

kiego . N a pytanie to może dać odpow1edź tylko 
•) Dr Rudolf Brauchbar. Ueber Unf"lille duroh Hochgespannte 

elektrische Strome. 1901. 
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praktyka. Przeglądając opisy porażeń elektrycz- l wodników odpowiadała warunkom ekonomicznym. 
nych, jakie były ogłoszone w ostatnich czasach Przy dużych oclległościach wystarcza obliczenie 
(a między innymi 12 wypadków w kopalniach przewodników na spadek napięcia, przy m::~łych 
saskich, opisanych przez d-ra ERHARDA)*), przy- trzeba koniecznie wziąć je zcze pod uwagę ogrze-
chodzimy do wniosku, że: wanie. Spadek napięcia w sieci oblicza się na 

prąd zmienny :poniżej llOV. podsta.wie ogólnie uz~any.ch danych teor~tycz-
r d stały 300 v. ny.ch 1 dlatego .kwesty1 teJ porusz~ć tu me ?ę-

p : " . dz1emy, natomiast rozpatrzymy rożne przepisy 
dotychc~as me spowodował żadnych śmiertelnych bezpieczeństwa, dotyczące nagrzewania przewod-
wypadkow. ników. 

Prąd o tak nizkiem napięciu wywołuj e ko- Zwiazek elektrotechników niemieckich w 
nieczność uż.ywania tSTubych prz~wodników_, to w swoich. przepisach bezpieczei1stwa podal tabe
też rzadko_ kl~dy da się ~aF;~osow~c w kop~lmach. lę *) dozwolonej siły prądu dla rozmaitych prze
Dopuszc~aJąc Je<;Inak napięCie w;.:zsze_, a w1ęc gr?- l krojów. Siła prądu jest tu tak obliczana, ażeby 
~ące ż;.:em, musm~-Y przez od_powiedme ~r~ądzema przewodniki ogrzewały się o 17°0 ponad otacza
IzolacyJn~ zabezp_Ieczyć ludzi od wypadKow. Po~ jącą temperaturę. Podług przepisów niemieckich 
żądanem Jedna_k Jest, ażeby maszyny przenośne 1 do 50 m·n2 przekroju dozwolona siła prądu jest 
cz.ęsto ~bslugiwane (rnale po:~p;.:, w~ntylatory, jednakową zarówno dla przewodników gołych jak 
w_Ier_tarkl) pracowały prz_y mozhWIP. mzklem na- i izolowanych. Ponad 50 mm2 w przewodnikach 
p~ęcm. Dlatego_ z~leca s1ę :włączać ~e. maszyny gołych dopuszcza się prąd sih1iejszy, a to ze 
me wprost do si~c~, lecz, o Ile to mozhwe, za:po- ~ względu na większe ochładzanie się ich w porów
mo~ą przetwormkow (transfo~·matorów). Zwykłe na ni u z przewodnikami, osłoniętymi warstwą izo-
naplęCie, używane w kopalmach zarowno przy laC'yi. -
prądzie st~łym, jak i trzyfazo.wy_rn, wynosi 500 V. Podług belgijskich przepisów**) dla urządzeń 
Dla przeCięt?:ych kopalń napięcie _to wystarcza elektrycznych w górnictwie przekrój przewodni
w z:up~łnośCI 1 może być uważane, Jako ,no~rnal~e ków powinien l>yć tak wielki, ażeby przy prądzie 
napięCie .dla _urządzeń elek~rycznych w ~O~'n;tetwie. dwa razy silniejszym od normalnego przewodnik 
Przy . w1ellnch odl~głośCI!LC'h, s_zc~egolmeJ,, ~cly nagrzev;·ał się o -±0°C ponad temperaturę otocze
chodzi_ o. porusz~m?. dużych s~lmc, 50~ l JCSt nia. Wymaganiom tym przewodniki izolowane 
zbyt mzk~er;t napięCiem. , Jak wiaclon:IO, Izol~c:ya odpowiadają wówczas. gdy gęstość prądu wynosi: 
przewodmkow prądu stałego o wysokiero napH(ClU 11 . k .. , d 1 d 10 2. 3 Amp. na 1 nu1l2 
nie jest zbyt trwałą, tern Lardziej gdy pornieszcze- c a pize IOJOW 0 

10 
° 

90 
mm 

nia są wilgotne, jak to bywa w kopalniach. ~o " " " 9 " :: " 2,5 " " " " 
też l 001) V możemy w tych warunkach okreśhć " " " "'O d" ~g " 2 " " " " 
jako najwyższą granicę dla prądu stałego . Zwyk- " pona " 1,5 " " " " 
le jednak, gdy zachodzi potrzeba wyższego na- Porównując przepisy te z niemieckimi, znaj-
pięcia na_d 5001-'; uży>~a się już prą~u trzyfa>~?we-J dujemy, że _do _185 ~nm~ przepi y _belgijskie ostrzej
go, stosując**) zależme od warunkow 2 000, o 000 sze są od meJmeckiCh, a 1n·zy większych przekro
lub nawet lOOOOV. Przy 2000V małe silnice (po- jach odwrotnie ostrzejsze są niemieckie. 
niżej 25 JP) oraz wszystkie maszyny, wymagające '\V Rosyi przepisy ogólne dla urządzeń elek
specyalnej obsługi (kołowroty, przenośne wentyla- trycznych nie poruszają tej kwestyi . .Ministerstwo 
tory, pompy, wiertarki), dołącza się do sieci za- Komunikacyi zaleca stosowanie się (okólnik z d. 
pornocą przetworników, podczas gdy duże pompy 8 czerwca r. 1888) do dawnych przepisów niemiec
i wentylatory zazwyczaj otrzymują prąd wprost kich. Departament Górniczy mzędownie nie wy
z sieci, t. j. pracują przy wysokiero napięciu. Na- dal żadnych przepisów, lecz inżynierowie okrę
pięcie 2000 V pozwal:'L. ekonomicznie przenosić si- g?•;i zazw;.:?zaj wymagają ~tosowani~ się do prze
lę na duże odległości (10-15 km), tak że do 5000 pisow belg1Jshch. Wreszcte dla miasta Peters
lub 10000 V uciekamy się tylko w razach wyjąt- bmga Ministerstwo Spraw ·wewnętrznych wyzna-
kowych. czyło (okólnik z d. 8 czerwca r. 1898 ***), ~ak o do-

p k 
, . d ik, zwoloną gęstośó prądu: rze roJ prze w o n o w. 

Jak wiadomo, przekrój przewodników musi 
być obliczony w ten sposób, ażeby: l) spadek 
napięcia nie przekraczał pewnej z góry oznaczo
nej wielkości (3-5%, jeżeli włączone są do sieci 
lampki żarowe), 2) przewodniki pod wpływem 
prądu nie ogrzewały się zbyt silnie. 3) sieć prze-

w przewodnikach od l do 5 mm2 3 Arnp. na l mnz2 

" " " 5 " 10 " 2,5 " " " " 
" " " 10 " 50 " 2 " " " " 

*) •rauela ta. podana w ostatniem wydaniu przepisów, ró~ni 
się od poprzednio ogłoszonej i wydanej w polskiem tłomac?oeniu pp. 
Gnoińskiego i Hertza. 

**) Annalas des travaux publics de Belgique. r. l'l95, tom 52, 
zesz. l. W niemieckiem tłomaczeniu: Zeitschrift fiir Ber~rechte, r. 
1896, 21eszyt f!7. 'vV rosyj,kiem tłomaczeniu: prof. Kocowslnj. Otczot 
po zagranicznaj komandiro,vkie dla izuczenia ·woprOSO'\V o- predupret-

*l Dr. T h. Erhard. Der elektrische Betrieb im Bergbau. Frei· dienji wzrywow rndnicznych gazow... . . _. . . . . 
berg 1902. 1 ***) F. J. Karpow. Ob otkrytJ• 1 sodierżanJI zawiedJemJ obra-

' **) Siemens Ulld Halske. Die Elektricitiit im Bergbau, 1900. batywajuszczej promyszlennosti. 
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w przewodnikach od 50 do 100 mm2 1,5 Amp. na 1mm2
1 

" " ponad 100 ., 1 " " " " 
W Anglii istnieją inne przepisy*) dla prze

wndników, znajdujących się w zwykł:ych warun
kach, a inne dla przewodników izolowanych, uło
żonych w ]10mieszczen iach gorących o tempera
turze powyżej 37,7°0 (100°F) 

W pierwszym wypadku dopuszcza się 
ogrzewanie przewodnika o 16,7°0 (30°F) ponad 
temperaturę otoczenia a daje się to osiągnąć, l 
gdy zależność pomiędzy prądem i a przekrojem 
q nun2 będzie: 

i=3,7 qO,fff2 

W drugim wypadku, t. j. w pomieszczeniach 
gorących, przewodniki ])Od wpływem prądu zu
pełnie nie lJOWinny się nagrzewać. Zasada ta 
jest zupełnie słuszną, gdyż przy wyższej tempe
raturze warstwa izolacyjna przewodników uległa
by zepsuciu. Przepisy angielskie zalecają wzór 

i=2,8 q0,775 
l 

Obliczone według tego wzoru przewodniki 
ogrzewają się bardzo nieznacznie. 

Przy określaniu przekroju przewodników dla 
urządzeń elektrycznych w górnictwie można po
lecić: 

1) przepisy angielskie, o ile mamy do czy
nienia z przewodnikami izolowanymi w pomiesz · 
czeniach gorących (np. w chodnikach i szybach 
z rurami parowemi); 

2) przepisy niemieckie lub belgijskie przy 
przewodnikach izolowanych w zwykłych pomiesz
czeniach; 

3) przepisy niemieckie przy przewodnikach 
gołych. 

Poniżej przytaczamy zestawienie porównaw
cze wszystkich wyżej wymienionych przepisów. 

'"l 'Vydane przez Jnstitution of electr ical engineCl'S; tłoma
czenie niemieckie: Elektrotechni che Zeitschrift, r. 1897, str·. 640. 

Normalna sila prądu w Amp. 
"' l Rosy a ~ 
;:; 

l '··~ ~ Bel-
Niemcy 

"O o 
~bJJ Anglia f; 

al~ d .., " "'" g1a .{!!o:;: 
""'" ~!l: O:: ~,o :Q' ~~p 

"''"El ;.... 
~ 

' "' Przewodniki izolowane .do b t <D """"' ~ o o o Pt~ o Ą 
;.... ;::bJJ w zwyldych pomieszcze- ~ ~ ~ tl.Ct.) 

p.; <P·~ ~ .... ~~ ~ N~ ni ach .... ~ ,.."..~ ~ 
P-<" ~><·a s-8 

o,75 4 4 1 3 - - 3 2 
l 6 ~~ l 4 3 3 4 3 
I ?S 10 6 5 s J 4 
z,s I5 15 !O 8 8 8 6 
4 20 l 20 15 12 12 I2 8 
6 )O 30 20 rs 20 '5 II 

!O 40 40 30 20 z-J 25 20 
16 6o 6o 40 30 40 3S 25 
25 8o 8o 6o s o 50 s o 35 
35 go go Bo 70 70 70 -!S 
s o 100 100 100 75 75 go 6o 

70 140 130 130 105 !OS !20 75 
95 rgo 165 16s I45 14S 155 95 

120 240 200 200 '4S J8o 19.) I 15 
rso 300 2 .... . -

JJ 23S ISO 225 225 135 
I8j 390 27S 27S 18S 2 75 270 16o 
240 48o 33° 330 240 36o 330 I95 
310 620 400 400 310 46-) 400 250 
400 8oo 500 500 400 6oo soo 300 
500 l O'JO 6oo 6oo soo 75° 6oo 350 
fizs l 2)0 700 700 625 950 725 400 
8oo l 6oo 8so 8so 8oo l 200 goo 450 

l 000 2000 T 000 1000 , 1000 l 500 l 075 6oo 

(c. D. N.). 
Stanisla'w ~vsocki. 

Wywóz węgla z zagłębia Dąbrowskiego za granicę. 
Stosowni e do obowiązujących przepisów ta

ryfowych (Zbiór taryf, N 1503, str. 58-59) od 
towarów, przewożonych w bezpośrednich komuni
kacyach międzynarodowych ze stacyi rosyjskich, 
z wyjątkiem stacyi pogranicznych, opłata za kosz
ta stacyjne pobiera się w całości, a od towarów, 
przewożonych w powyższych komunikacyach z 
pogranicznych stacyi rosyjskich, w połowie; jeże
li towar, adresowany na pograniczną stacyę ro
syjską (loco albo transit), przesyła się następnie za 
granicę, to niezależnie od pobranych w calości 
kosztów stacyjnych do rosyjskiej stacyi pogra-

nicznej pobierają się jeszcze w polowie koszta 
stacyjne z rosyjskiej stacyi pogranicznej do miej
sca przeznaczenia. 

Oplata za przeładowanie (Zbiór taryf, M 1503, 
str. 61) towaru z rosyjskich dróg żelaznych na 
zagraniczne pobiera się na korzyść rosyjskiej po
granicznej drogi żelaznej niezależnie od tego, czy 
przeładowanie faktycznie miało miejsce lub nie. 
Zależnie od tego oplata za przeładowanie pobiera 
się również od towarów, przewożonych z pogra
nicznych stacyi rosyjskich. 

Zastosowanie przepisów powyższych do wę-
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gla kamiennego, wysyłanego z kopalń zagłębia 
Dąbrowskiego za granicę, daje następujące koszta 
(w kopiejkach od puda): 

koszta stacyjne . 
przeładowanie . 

0,40 
0,33 

wiec opł'aty dodatkowe pobierają się w wysoko
ści następującej: opłata za koszta stacyjne w cał
kowitej wysokości, t. j. po 0.4 kop. od puda (za 
przewóz z kopalni do stacyi Sosnowiec) i opłata 
za koszta stacyjne w połowie, t. j. po 0,2 kop. od 
puda (za przewóz ze stacyi Sosnowiec do zagra-

Na skutek starań Rady Zjazdu przemyslow- nicznej stacyi przeznaczenia); oplata za przełado
ców górniczych Królestwa Folskiego od dnia 23 wanie na granicy nie pobiera się wcale. 
czerwca r. 1902 ustanowioną została taryfa ulgo- Jak widać z powyższego, ustanowiona w wy
wa na przewóz węgla ze stacyi Strzemieszyce, wozie węgla za granicę przez Sosnowiec ulga ma 
Dąbrowa i Sosnowiec drogi żelaznej Warszawsko- znac:1enie wyłącznie tylko dla kopalń, połączonych 
Wiede~skiej przez stacyę Granica rzeczonej drogi odnogami ze stacyą Dąbrowa (Paryż, Mortimer, 
żelazneJ w wagonach zagranicznych bez przeład o- .E'lom, Jan, Mikołaj), ponieważ dla kopalń, polą
wania na powyższej stacyi (Zbiór taryf, J\2 1366 czonych ze stacyą Strzemieszyce, dogodniej jest 
zawiadomienie J\2 7288); ulga ta poleo-a na tem: wysyłać węgiel przez Granicę. Natomiast kopal
że wysyłany w ten sposób węgi~l oplaca koszta nie, połączone odnogami ze stacyą Sosnowiec, 
stacyjne w połowie (0,2 kop. od puda) i nie opla- jakkt>lwiek mają zniesioną opłatę za przeladowa
ca kosztów przeładowania. nie (0,33 kop. od puda), lecz zato podniesione 

Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska w mają koszta stacyjne z 0,4 do 0,6 kop. od puda. 
Ząbkowicach dzieli się na dwie odnogi: jedną w Instytucye taryfowe miały tu na względzie 
kierunku ku Granicy, drugą w kierunku ku So- obowiązujący od dnia 14 lipca r. 1897 przepis 
s~owicom. Ulga powyższa ma znaczenie wylącz- (Zbibr taryf, x~ 857, zawiadomienie x~ 4215), 
me tylko dla kopalń, położony0.h w pobliżu od- na mocy którego od towarów, przewożonych po 
nogi Ząbkowicko-Granickiej, a takich kopalń jest odnogach kolejowych od kopali1 i zakładów do 
tylko dwie, należące do Towarzystwa Warszaw- tych stacyi drogi żelaznej \Varszawsko- Wiedeń
skiego (Kazimierz i Feliks). N atomiast kopalnie, skiej, do których rzeczone odnogi dochodzą, dla 
polożon e w pobliżu odnogi Ząbkowioko- Sosno- 1v_vdania odbiorcom 110 powvższvch stacyach, opłata 
wieckiej, a tych jest znaczna większość, chcąc z za 6 wiorst przewozu po linii glównej nie pobie
ulgi tej korzystać, zmuszone są przewozić węgiel ra się. lecz pobierają się, oprócz opłaty za pod
w kierunku ku Warszawie i dopiero przez Ząb- stawianie wagonów na mocy oddzielnych umów, 
kowice do Granicy. oplai.y dodatkowe, a w tej liczhie i opłata za 

Sprawa powyższa rozpatrywaną byla w r. koszi .a stacyjne w całkowitej wysokości. 
1903 na zjeździe VI-ym przemysłowców górni- Sądzićby należało, że przepis powyższy po
czych Królestwa Folskiego i zjazd postanowił winion być stosowany tylko do tych kopalń, któ
podjąć starania o zastosowanie i do stacyi S0sno- re nie są stacyami taryfowemi, lecz opłacają od
wiec taryfy ulgowej na wywóz węgla za granicę dzielnie koszta przewozu po odnodze do najbEż
przez Granicę.*) szej stacyi na mocy oddzielnych umów i oddziel-

Rezultatem starań zjazdu byl ogłoszony w nie koszta przewozu wraz z opłatami dodatkowe
M 1566 Zbioru taryf dodatek do taryf na prze- mi od tej stacyi, z którą połączone są odnogą, 
wóz węgla kam~ennego; dodate~ t.en, wprowa.dzo- 1 do stacyi przeznaczenia. Oprócz tego przepis po
ny od d. 21 maJa r. 1904, brzmi, Jak następuJe: wyższy może być stosowany tylko do takich la-

Od węgla kamiennego, wysyłanego za gra- ~ dunków, które odbierane są na tych stacyach, do 
nicę ~e stacyi Sosnowiec, Strzemieszyce i Dąbro- których odnogi dochodzą, a z węglem, wy~yła
wa drogi źelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, oraz nym za granicę w ·wagonach zagralliczn_vch, mema 
z kopalń, _połączonych odnogami kolejoweroi ze to miejsca. Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego, po
stacyami Strzemieszyce i Dąbrowa drogi żelaznej łączone odnogami ze stacyami drogi żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej, przez stacyę Sosnowiec Warszawsko-Wiedeńskiej, są jednak uznane, jako 
rzeczonej drogi żelaznej w wagonach zagranicz- stacye taryfowe, a przeto węgiel może być adre
nych bez. przeładowania na powyższej stacyi, za sowany wprost z kopalni do zagranicznej stacyi 
frachtami, adresowanymi wprost do zagranicznych j przeznaczenia i przepis ogólny, dotyczący opłaty 
stacyi przeznaczenia, oplata za koszta stacyjne l kosztów stacyjnych od towarów, adresowanych do 
pobiera się w połowie, t. j. po 0,2 kop. od puda pogranicznej stacyi rosyjskiej (loco albo transit), 
lado~nośc~ wag?nu; · oylata za przeładowanie. na nie p~wi~ien mieć w danym razie zastosowania. 
gramcy me pobiera się wcale. Od węgla kamien- N admiemć przytern wypada, że powolane powy
nego, wysyłanego za granicę z kopalń, polączo- żej l>rzepisy powinny być stosowane do przewo
nych. odnogaiJ?-i kolejoweroi ze stacyą Sosnowiec zu ładunków w wagonach drogi żelaznej War
drogi żelazneJ Warszawsko- Wiedeńskiej, również szawsko-Wiedeńskiej; natomiast ulga, o którą pro
w wagonach zagranicznych przez stacyę Sosno- sil zjazd, dotyczy przewozu węgla w wagonach 

* ) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, J\~ 14, str. 394. 

zagranicznych, które przyszły do nas z ładun
kiem (przeważnie z koksem) i, gdyby nie były 
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na~~dowane węglem, to powróciłyby za granicę Granica l wiorsta 
prozne. Sosnowiec . . . 2 " 

Droga żelazna Warszawsko- Wiedeńska po- Aleksandrów . . 3 " 
winna przeto w danym razie pobierać: . Koszta przewozu węgla od kopalń zagłębia 

l) ~o,szta p1:zew_ozu za odleg~ość od. kopalm l Dąbrowskiego do stacyi pogranicznych wynoszą w 
d? stacy1 Sosnowiec 1 od rzeczoneJ stacy1 do gra- kopiejkach od puda (Zbiór taryf, 2 1191, str. 6): 
mcy państwa; . Do stacyi 

2) koszta stacyJne w wysolwści 0,2 kop. Od kopalni Sosnowiec Granica 
od puda. Hrabia Renard. 0.83 

Odległość kopalń od tych stacyi, z któremi Milowice O 92 
kopalnie połączone są odnogami, wynosi (Zbiór Czeladź o'92 
taryf, :\~ 1579, zawiadomienie J\~ 9030): Niwka . o:94 

Od kopalni Hrabia Renard do st. Sosnowiec 2 w. Satur.n · 0
0

,9
6
7
1 • " Czeladź 5 l Paryz . 0,31 ' 

Milowice " " 5 " Jan . . 0,31 0,61 
N 1 " " " 6 " Mortirner . 0.36 O 67 

iw ca " " " " Mikolaj 0.30 o:67 
Satur.n " " " 7 " Feliks . 0:72 0,28 Paryz Da.browa 2 
Jan " " 2 " Kazimierz 0,78 0,33 
Flora " " " 2 " Flora . 0,31 0,~1 
Mikołaj : :: :: 3 :: l Antoni. 0,42 O,t2 
Mortirner " " 4 " j Do kosztów powyższych należy dodać kosz-
Antoni*) " " " 6 " l ta stacyjne. 
Feliks " Strzemieszyce 4 " Dalej do Galicyi koszt przewozu węgla wy-
Kazimierz " " " 6 " nosi (od wagonu, zawierającego 10000 kg=610 pu-

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Odległość stacyi pogranicznych od granicy 
państwa wynosi (Zbiór taryf, M 1548, zawiado
mienie J\~ 8785, Z biór taryf, ~ 1569. str. 37): 

dów=lOO centnarów metrycznych): 
Do Lwowa: z Sosnowca przez Prusy 9 ma

rek i 96 koron, z Granicy 117,20 koron. 
Do Krakowa: z Sosnowca przez Prusy 9 ma

rek i 33 korony, z Granicy 30,20 koron. 
* ) Kopalnia Antoni nie rna. jeszcze bezpośredniego połączenia 

z główni\ linii\ drogi żelaznej . 

.Żelazo. 

Kazimierz Srokowski. 

próbę rozczynu zaprawia 5-10 cm3 rozcieńczone
go kwasu siarczanego i jednoprocentowym roz-

Jodometrya tlenku żeln:::owego. E. RuPP. tworem nadmanganianu potasu do slabego różo
(Ber. d. d. ch. Ges., 1903, 36, 164). W j~dometryi wego zabarwienia, które dowodzi, że w rozczynie 
tlenku żelazowego zaleca autor następuJąCY spo- znajduje się teraz cala ilość żelaza w postaci Fe

2
0

3
• 

sób operowania, jako najodpowiedniejszy: odmie- Maly nadmiar nadmanganianu potasu usuwa się, 
rzoną objętość rozczynu jodu (w nadmiarze) wle- wrzucając ziarnko kwasu szczawiowego, roztwór 
wa się do flaszki szklanej, zaopatrzonej w przy- rozcieńcza wodą do 75-100 cma i oznacza w nim 
szlifowany korek, dodaje roztworu 5 gr winianu żalazo sposobem MoHRA, t. j. dodaje 5 gr KJ, 
sodowo-potasowego i odpowiednią objętość obo- pozostawia 1/~ godziny w zwyklej temperaturze 
jętnego lub w przybliżeniu zobojętnionego roz- dobrze zakorkowany. a potem miaruje tiosiarcza
czynu soli tlenku żelazowego. Po upływie 3-5 
godzin, w przeciągu których rozczyn dobrze za- nem. lFe=lJ. l cm3

1
n
0 

J = 0,0056 gr Fe i takim 
korkowany stoi w ciemnem miejscu, miaruje się go . " ", , .. 
rozczynem tiosiarczanu sodowego. Aby się przeko- sposobem otrzymuJe sumę Fe +Fe . Z rozmcy 
nać, czy są jeszcze ślady soli tlenku żelazowego, l obu wartości jodu na Fe" i Fe"+Fe'" oblicza się 
dodaje się do kropli miarowanego rozczynu na por- pierwotna ilość Fe"'. . 
celanowej płytce kroplę żelazocyanku potasowego. Ustalanie mia1ta nadmangamanu potasn za
Sposób ten może służyć również do oznaczania ponzocq :fJetazocyankzt potaS()<~ego jako 111-iemika. 
mieszaniny soli tlenku ż~laza:veg~ i żelazo-.yeg~. A. GwiGGNER. (Stahl. und E1sen, 1903, .. 23, 260). 
W takim razie określa s1ę naJprzod w wyże.] op1- W. E. G1NTL a. medawno L. ScHRODER pro
sany sposób jony soli tlenku żelazowego, drugą ponowali żelazocyanek potasowy K 2 Fe (CN)6 
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ny, którego nadmiar usuwa się doskonale zapomocą 
dodania sublimatu. Nadmiar tego osLatniego musi 
być bardzo maly, gdyż w przeciwnym razie spo
trzebowanie nadmanganianu l)Owiększy się jeszcze 

o 0,13 cma 
1
n
0 

i wyżej, q, to wskutek działania tlen

ku żelazowego na zawieszony chlorek rtęciowy. 
Co się tyczy oznaczania miana nadmangania

nu potasu, to takowe można wykonać tylko za
pomocą chemicznie czystego żelaza lub drutu 
żel aznego o znanym skladzie. Czyste żelazo 
można otrv.ymać zapomocą elektrolizy siarczanu 
amonowo-żelaznego, działając prądem przy natę
żeniu 0,3-0,4 TT i sile prądu kilku setnych Ampe
ra. Je żeli się używa drutu żelaz n ego, to należy 
go rozpuścić w kwasie siarczanym, dodać do 

ciepłego rozc.zynu około 15 cm3 ;; rozczynu nad-

jako preparat do określania miana nadman
ganianu potasu na żelazo. Żelazocyanek potaso
wy łatwo otrzymać w stanie czystym po prze
krystalizowaniu. Przez długo trwające gotow~J,nie 
ze stężonym kwasem siarczanym zamienia się że
lazocyanek potasowy na siarczan amonowo-pota
sowo-żelazawy. Autor podaje następująey sposób 
operowania: 4 .>:r przekrystalizowanego żelazo
cyanku potasowego oblewa się w zakrytej kolbie 
ERLEMNEYEHA 50 wz3 wody królewskiej i ogrzewa w 
celu rozloże11ia soli. Po ujściu gazÓ\\' paruje się 
rozczyn prawie do suchości, oblewa kwasem sol
nym i 10 cm3 kwasu siarczanego (ro zcieńczonego 
w stosunku 1:1) i paruje aż do poj awienia się pa
ry 803 , oblewa 10 cm 3 wody, 15 cm 3 kwasu solne
go, gotuje i miaruje poclJug metody REINHARDTA 
w następujący sposób: do r qzczynu żelaza, zredu
kowanego chlorkiem cynawym i zaprawionego 
cJ1lorkiem rtęciowym, wpuszcza się najprzód tak 
spokojnie nadmanganian potasu, aby utworzył 
warstwę, chroniącą rozczyn przed utleni ająeem manganianu, przez co niszczy się największą ilość 
działaniem powietrza, a następnie wpuszcza doń wydziel011ego węglika. Jeżeli ciecz pozostawi się 
rozcieńczonego rozczynu kwasu fosforowego i przez noc w ciepłem miejscu, to i reszta węglika 
siarczanu manganawego, zakwaszonego kwasem znika zupelnie. Teraz dodaje się do rozczynu stę
siarczanym. Postępując inaczej, otrzymuje . ię żonego kwasu solnego, ogrzewa do wrzenia i mi a
wyniki za małe. Wyniki analiz, załączone w pra- ruje sposobem ZmMEtUJANNA i REINTL\RDTA. 
cy autora, pokazują dużą zgodność. JJol~tadllość metorły ociaiłowej z~r.::y oddzie-

.Jfiarowe o::llacee11ie s elaz a z aponwca 11ad- lelliu 'f:elam od IIWJtgr uu . A. MrTTASCH. (Zeit
ma11ga11iamt potasu. A. SKRABAL. (Zeitschrift f. schrift f. anal. Chemie, 1903, 42, +92). Autor ba
anal. Chemie, 1903, 42. 059). W pracy autora, w dał strącenie żelaza w rozczynie, zakwaszonym 
której gló\vnie mowa o szkodliwych wpływach i kwasem ocLowym, i przyszedł do przekonania, że 
cizialaniu chlorków podczas miarawania soli tlen- żelazo od manganu oddzielić można ilościowo już 
ku żelazawego nadmanganianem potasu, należy zapomocą jednorazowego osadzenia, jeżeli używa
zaznaczyć następujące punkty: działaniem nad- ny przy tem oboj \· tny octan i kwas octowy stoją 
manganianu potasu na sole tlenku żelazawego do siobie umiej więcej w cząsteczkowym stosun
powstaje pierwszorzędny tlennik żelaza, który jest l ku. Najlepiej jest dodawać octanu podczas wrze
w stanie utlenić tak zwane akceptory. jak chlo- nia rozczynu. Zamiast soli sodowej zaleca autor 
rowodór, który w zwykłych warunkach obojęt- sól amonową. Oznaczenie wykonywa się nastę
ny jest względem nadmanganianu. Częścią dzia- pującym sposobem. Kwaśny rozczy11, zawierający 
łającą w tlenku żelazawym jest katjon, częścią około 0,3 gr Fe20 3 , obok zmiennych ilości manga
dzialającą chlorowodoru jest chlorjon. Wskutek nu zaprawia się taką ilością węglanu amonowego, 
obecności siarczanu amonowego, wydzielenie chlo- aby l)Owstał nieznaczny, ale przy mieszaniu nie 
ru z rozczynu żelazawego, zawierającego chlorki, znikający osad. Jeżeli w celu osadzenia ma być 
zwiększa się i dlatego też ilość zużytego nadman- użyty kwaśny octan amonowy, znajdujący się w 
ganianu jest większa, niż ta, jaka rzeczywiście od- handlu, to do rozczynu dodaje się 3-5 cm3 kwasu 
powiada soli żelazawej. ..c admiar zużytego 11ad- octowego; jeżeli zaś ma być użyty obojętny octan 
mangaJ?-ianu możn.a ZIJ?-ni~jszy~, w~ględnie praw~e l a~onowy> to iloś? dodanego kwasu octowego ~u
zupełme usunąć, Jeżeh się mwruJe w rozczyme SI wynosić 10 cm3

• Przygotowany w ten lub m
słabo kwaśnym lub alkalicznym. albo też dodaje ny sposób rozczyn rozcieńcza się mniej więcej 
soli siarczanów, które zmniejszają stężenie chlo- do 400 cm3 wodą, ogrzewa prawie do wrzenia, 
rjonów i katjonów w tlenku żelazowym, wreszcie ' i podczas ciąglego mieszania dodaje 20 cma 6-pro
przez zastosowanie takich soli, jak siarczan man- centowego kwaśnego, lub 10 cm3 S-procentowego 
ganu, który wchodzi w reakcyę zamienną z tlen- obojętnego rozczynu octanu amonowego i gotuje 
kiem żelazowym. W takim wypadku nie może jeszcze przez przeciąg minuty. Odsączanie jako też 
być w rozczynie oprócz kwasu solnego innych wymywanie osadu odbywa się nadzwyczaj szybko. 
cial,_ działających. jako akc~ptory. Podczas miaro- l Resztę os~du, przyczepione~~ do ~cian z.lewki, roz
wama w rozczyme kwasu siarczanego, należy uży- puszcza się w bardzo maleJ Ilości rozCieńczonego 
wać znacznego nadmiaru tego kwasu. Jako czynnik kwasu siarczanego i strąca zeń żelazo amoniakiem. 
redukujący przy miarowem oznaczeniu żelaza nad- Pra:żenie osadu, jako też oznaczenie manganu w 
manganianem w kwasie solnym dziala chlorek cy- przesączu odbywa się zwyklym sposobem. 
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Elelztrolźtyc.sne oddzielenie żdaza od manganu. l sposób operowaJJia w celu oznaczenia :rtlanganu 
I. KOsTER. (Ber. d. d. ch. Gesel., 1903, 36, 2716). daje zupełnie niedokładne rezultaty, jeżeli w raz
Wiadomo, że elektrolityczny sposób oddzielenia czynie by] chlorek żelazawy i żelazo w postaci 
manganu od żelaza nastręcza pewne trudności, po- zasanowego octanu. 
legająct:l na tern, że manga11, wydzielając si9 JJa O~;wc.senie mai!KaJtu w stali. Odmiany me
anodzie, jako wodorotlenek manganu, porywa ze 

1 
tody L. SoHNEIDRA. (R.evue genP.r. Chim. pure et 

sobą mnieis<~e lub większe ilości żelaza. Błąd po- appL Hl03, 6, 119). EMIL JABOULAY. · l>odfug zapa
wstający usuwa GLASSEN podczas oddzielania żela- trywań E. JABOULAYA metoda oznaczania manganu, 
za od mał'ych ilości manganu w ten sposób, że do poda11a przez L. ScHNEIDRA, nie daje do]dadnych 
rozczynu, w którym znajdują się oba metale. jako rezultatów. dlatego uzuaJ on za sto OW11e wprawa
podwójne sole szczawianu amonowego, dodaje dzić następujące zmiany. 1gr metalu oblewa 20 cm3 

znaczny nadmiar szczawianu amonowego (8-10 gr), kwasu azotnego c. w. 1,2. rozpuszczając podczas 
ogrzewa do temperatury 80-90° i elektrolizuje wrzenia. Po rozpuszczeniu dodaje 26 cm 3 tego 
prądem ND

100
=0,5A. samego kwasu w celu oziębienia i rozcim'lczenia 

Wobec znacznych ilości mangmm osiąga. się, rozczynu. Do letniego roztworu dodaje n atych
podług CLASSENA. dobre rezultaty, jeżeli do 1·eduk- miast trójtlenku bizmutu w małym nadmiarze, 
cyi tlenku ma11ganowego użyto kwasu 1\03 • Au- wykłóca przez chwilę, bada, czy na dnie kolbki 
tor opisuje szczegófy wykonania operacyi i poda- jest nadmiar Bi20 3 i jeżeli go nie ma: to dodaje 
je dane cyfrowe, które świadczą o dobroci me- nieco, wykłóca jeszcze raz i sączy rozczyn przez 
tody. l wyprażon~r azbest: z.upełnie czysty i zimny roz-

Ozllnc.ze1lie mangallu jalzo siarczku. H . RAAB i czy11 rozcieńcza s1ę z1mllą wodą do 100 cm 3
, po

L. WEssELY. (Zeitschr. f. anal. Chemie, 1903, 42, tern dodaje w nadmiarze wody utlenionej z biu-
433). Aby siarczek manganu łatwo się sączył a l'ety do chwili, aż zupełnie zniknie zabarwienie 
po wysuszeniu łatwo od sączka oddzielał, należy fioletowe i notuje ilość cma rozczynu wody utle
go osadzać z rozczynów soli manganowych niżej nionej. Autor używa rozczynu wody utlenionej 12 
punktu \Vl'zenia, jako osad barwy cielistej. i za- objętości rozcieńczonego dwudziestokrotną obję
mienić go przez dodanie znacznych ilości amo- tością wody, a do miarawania używa rozczynu 
niaku i ogrzewanie na łaźni wodnej na bezwodny nadmanganianu 1.5 gr w litrze wody. 
zielony siarczek manganu. Jeżeli lJO wymyciu Oznaczeuie mallganu w stali. I. MALETTE. (La 
osadu siarczku wodą, zaprawioną siarczkiem amo- Revue technique, 1903, 24, 327). Autor proponuje 
nowym, napełnimy ączek alkoholem, to osad po wprowadzić do praktyki kolorymetryczny sposób 
suszeniu w przeciągu jednej lub dwóch godzin określania manganu, polegający na tern. że w raz
łatwo się oddziela od sączka i najczęściej już tworze stali w kwasie azotowym wywoJ'uje się 
po pierwszem prażeniu daje stały ciężar Mn3 0 4 przez gotowanie z Pb20 3 lub Pb3 0 4 kwas nad
(MnO+Mn203). manganowy, który następnie porównywa się co 

O użyciu wody utlenionej w allalizie miarowej. do barwy z mianowanym rozczynem nadmanga
ScHLOSBERG. (Zeitschr. f. anal. Chemie, 1902, 41, nianu potasu. W tym celu l gr wiórków stalo-
735). Wiadomo, że siarczan manganawy rozkJ'a- wycb rozpuszcza się w kolbie w 20 cm3 kwasu 
da się pod wpływem wody utlenionej w l"f'ZCzy- azotnego (c. w. 1,2) ogrzewa do wrzenia i oziębia. 
nie alkalicznym na dwutlenek manganu, który Gotowy rozczyn należy przelać do kolbki na 
może być oznaczony w rozczynie kwasu siarcza- 100 cnz 3

, dodać 15 cm3 kwasu azotowego 36°Be i 
nego z wodą utlenioną miarowo zapomocą nad- ogrzać na kąpieli piaskowej do 90°. Do rozczynu 
mang::t.nianu potasu. dodaje się l gr wyprażonej minii, ogrzewa jeszcze 

I. MnS0
4
+2KHO+H

2
0

2
=Mn0

2
+K

2
S0

4
+ 2H .,O 3~\~nintt, fo.dajde jeszczf nieco minii, szybko 

II. Mn0
2
+H.0

2
+H

2
S0

4
=1Yln80

4
+2H.0+0

2
. - ?z1ę 1a, be opte. 1na . o znacz m, sączy prz

1
ez wypra-

- - zony az es 1 porownywa rozczyn w ko arymetrze 
Oznaczając, trzeba najprzód wydzielić man- z rozczynem nadmanganianu, zawierającym 1,582gr 

gan, jako Mn02 zapomocą wody utlenionej (zna- soli w litrze. Można w ten sposób w przeciągu 
nej mocy) w rozczynie alkalicznym soli manga- 2 godzin wykonać cały szereg prób. 
nawej, potem dodać rozcieńczonego kwasu siar-. Od sprawozdawcy. Metoda nie przedstawia 
czanego do kwaśnej reakcyi. rozpuścić dwutlenek nic nowego i, o ile mnie praktyka poucza, jest 
manganu, dodając znów wody utlenionej, i zmia- nieużyteczną z tego \n~lędu, że barwa otrzy
rować nadmiar tejże nadmanganianem potasu. mywanych rozczynów kwasu nadmanganowego 
Podług wyżej przytoezonych równań połowa uży- różni się w odcieniu fioletowym od barwy, jaką 
tego dwutlenku wodoru jest równoważną z za- posiada roztwór nadmanganianu potasu. Metoda 
wartością manganu. Również do oznaczenia chlor- powyższa, jako kolorometryczna, może być w osta
ku manganawego może posłużyć miarowanie wo- teczności użyta jedynie dla oznaczenia małych 
dą utlenioną. Jeżeli badany rozczyn zawiera du- ilości manganu w stali. Ciemne rozczyny wyma
że ilości chlorków, to trzeba je usunąć najprzód gają silnego rozcieńczenia, co powoduje błąd w 
przez parowanie z kwasem siarczanym. Ten sam oznaczeniach taki sam, jaki powoduje także zbyt 

• .. . 
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mała ilość branej do badania stali. O ile mi wia- Określeuie fosjom ·w ferrofosforze przez bez
damo. kolorymetryczny sposób określenia manganu pośrednie osadzenie mieszaninq 1naguezyowq. F. 
w wielu labaratoryach był próbowany i zarzucony. REIMEN i I. MEUNIER. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 

- Określenie ma.11ganu w żelazie i staN. JOHN V· 573). 0,2 gr ferrofosforu rozpuszcza się w wodzie 
R. 8TEHMAN. (J our. amer. Chero., Soc. 1902, 24, królewskiej; paruje do suchości, oblewa kwasem 
1204). Autor zaleca następującą wypróbo.waną solnym i odsącza krzemionKę. Przesącz (około 
metodę. Odważa się 0,2 gr danego metalu, wsy- 150-200 cm3) zaprawia się 50 cm3 rozczynu kwa
puje do sześciocalowej próbówki, dodaje 10 wz3 su cytrynowego (150 gr w litrze), dodaje aroonia
kwasu azotowego (c. w. 1,2), ogrzewa w łaźni wod- ku w nadmiarze i strąca mieszaniną magnezyową. 
nej do rozpuszczenia i wypędzenia tlenków azo- Roztwór miesza się paJeczkil; szklaną 5- 10 minut, 
towyeh; rozczyn przesącza, sączek wymywa dwa ostudza, pozostawia 2-4 godzin, sączy, wymywa 
razy wodą, zawierającą nieco kwasu azotowego, wodą amoniakalną, suszy, praży i waży. Ciężar 
i leie na sączek 15 cm3 rozczynu azotanu srebra osaduX0,279X5XlOO daje procentową zawartość 
(1,33 gr w litrze). Teraz dodaje się l gr per- fosforu w stopie. Rezultaty analiz, podane w pra
siarczanu amonowego i rozczyn ogrzewa do wrze- cy autorów, wykonane dla porównania metody 
nia na wolnym ogniu. Ogrzewanie trwa minutę opisanej z molybdenową, są bardzo zgodne i nie 
a następnie. rozpoczyna utlenienie. Próbówkę z pozostawiają nic do życzenia. 
zawartością szybko się oziębia chłodną wodą, wy- Nowa wa{(owa i gazometr_vcz11n metoda olzreś
lewa płyn do wlewki, poplukuje próbówkę 30- lania lzw. fosforowego i lllagne.syi podtug metody 
40 cm3 wody, a następnie dodaje do rozczynu 5 Cm

3 
1 10lybdenowej. E. RIEGLER. (Zeitsćhr. f. anal. Chemie, 

nasyconego roztworu chlorku sodu, wskutek cze- 1902, 41, 675). Jeżeli amoniakalny rozczyn fos
go natychmiast powstaje chlorek srebra. Przy- foro-molyb.denianu amonowego zaprawimy chlor
gotowany tak rozczyn miaruje się zaraz miano- kiem l:iarowym, to kwas fosforowy strąca się iloś
wanym roztworem arseninu sodowego (Na2As03). ciowo jako fosforomolybdenian barowy wzoru 
Miano tego ostatniego ustawia się podług miano- Ba21(Mo04)

24 
P

2
0

8
+24H

2
0. Dla oznaczenia roz

wanego nadmanganianu potasu, albo też zapomo- czyn fosforanu. zakwttszony kwasem azotowym, 
cą żelaza lub stali. w których ilość manganu jest zawierający najwyżej 0,05 gr kwasu P

2
0

5
, ogrze

dokładnie ozuaczona. warny do wrzenia i zaprawiamy 50 wz3 25-procen-
Podług tej metody określenia manganu ma towego roztworu molybdenianu amonowego. Sko-

trwać zaledwie 25 minut. ro mieszanina ta postała 2 minuty w spokoju, 
Od sprawo:?Jdawcy. Metoda amerykańska nie wykłóca się silnie w przeciągu następnych dwóch 

odznacza się ani prostotą ani szybkością a tern minut, pozostawia 2 godziny w spokoju, potem 
więcej dokładnością i nie może rywalizować ze odsącza i wymywa 20- procentowym azotanem 
sposobem określenia DEsHAYEsa lub odmianą tegoż, amonowym. Wymyty osad fosforo-molybdenianu 
podaną przez L. ScHNEIDRA. 1Yietoda 8TEHMANA da amonowego zmywa się zapomocą tryskawki do 
się wykonać szybciej, niż kolorymetryczna, bo kolbki ERLENMEYERA, resztę zaś osadu, pozostalego 
sączenie rozczynu stali jest często rzeczą zbytecz- na sączku, rozpuszcza do tejże samej kolbki w 
ną i utlenienie można wykonać bezpośrednio po kilku c~n3 amoniaku. Ciecz, wynoszącą 60-70 cm3 , 

rozpuszczeniu, dokładność jednak nie powiększy zaprawia się 20-25 ':m 3 , t. j. nadmiarem lO-pro
się wcale. centowego rozczynu chlorku barowego, miesza 

A1noni-alzalny rozczyn lzwasu cytrynowego do się, poruszając zlekka kolbką, i po odstaniu sączy 
oznaczania kwasu fosforowego. A. VERWEIJ. (Zeit- fosforo-molybdenian barowy, wymywa i suszy w 
schrift f. anal. Chemie, 1903, 42, 167). Zauważono 100o. Poronożywszy wagę osadu przez 0.0175, 
już powtórnie, że przy określeniach kwasu fosfo- otrzymujemy ilość zawartego w nim kwasu fos
rowego kwasem cytrynowy~ .r~zultaty . otrzyma- forowego (P20 5). Ten sposób określenia w porów
ne są zbyt wysokie, szczegolmeJ, gdy się uzywa l naniu z określeniem, jako pyrofosforan magnowy, 
ro.zc~ynu kwasu cytryn~wego, stojącego już ~ilka rr:a tę ~)_'ższość, .że p_ozwala. na określenie ~nacz
U:Iesięcy. Podług badan Ą. VERWEIJA. wypr~zony me mme.Jszych Ilości fosforu z daleko większą 
p1rofosforan magnowy zaw1era krzemiOnkę 1 tle- dokładnością. 
!lek glino~. Obecność tych połą~zeń tłom~czy Gazometryczne oznaczenie kwasu fosforowe
Jasno ~a~t, ze kwas .cytryno'Yy zab1er.a powyzsze go polega na tern, że się strąca kwas chlorkiem 
składmkl z naczyma, w ktorem stOI, dowodem barowym, zamienia zapomocą kwasu jodowego na 
czego zmatowana flaszka z przechowywanym re- jodan, ten ostatni rozkłada siarczanem hydrazy-
aktywem. ny i mierzy uwolniony azot. 

Od sprawozdawcy. Podobne błędy w oznacze-
niach są zjawiskiem powszechnem tam, gdzie się I. BaC12+2HJ03=Ba(J03) 2+2HCl 
?dczynn~ki przygo~owuje w zbyt wielkim ~apasie II. Ba(J0

3
)

2
+3N

2
H

4
H

2
80

4
=BaS0

4
+ 

1 .~a ~łuzszy_ przeciąg czasu, czego ~at'?-r.alme czy- + 2H 80 +2HJ+6H 0+3N 
me me nalezy. Dotyczy to szczegolmeJ odczyn- 2 4 2 2 

ników zasadowych oraz po części i obojętnych. ·Gazometryczne oznaczenie kwasu fosforowe-

l 
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go wykonuje się następującym sposobem: Wydzie- MgO. Poprawka wynosi tutaj 0,23 mgr. Mamy 
lony wyżej opisanym sposobem fosforo ·molybde- zatem równania: Mg0=N-(V0X0,0445+0,23). 
nian amonowy (z rozczynu, zawierającego najwy- Wagowe oznaczenie magnezyi wymaga, aby 
żej 0,025 gr P 20 5) spryskuje się do kolbki, a po- rozczyn zawierał najwyżej 0,025-0,03 gr, metoda 
zostały na sączku osad rozpuszcza 5 cm " amonia- gazometryczna najwyżej 0.02 gr MgO. 
ku. Rozczyn, wynoszący najmniej 40 cma, zapra- Oz naczenie kr.semu w żelazie. G. F. HoRSLEY. 
w.·a się tak często 5-ma Ci7t

3 roztworu chlorku (Chemical News, 1903, SB, 136). Jedną z najwięk
barowego, zawierającego 46,4fJ85 gr Ba012+2Hz0 szych niedogodności przy określeniu krzemu za
w litrze wody, aż ten ostatni będzie w nadmiarze, pomocą parowania z mieszaniną kwasu a.zotoweg'o 
t. j. aż kilka kropli stojącej nad osadem cieczy i siar czanego stanowi skłonność tej mieszaniny 
da z lO-procentowym chromianem potasowym nie do wypryskiwania, szczególniej kiedy wyparowa
tylko zmącenie, lecz wyraźny osad. Teraz odsą- nie ma się już ku końcowi. Często także tworzy 
cza się utworzony fosforo- molybdenian barowy, się przy parowaniu galaretowaty kwas krzemowy, 
wymywa 30-ma cm

3 wody, przyczem przesącz który utrudnia sączenie. Niedogodność powyż
chwyta w oddzielną kolbkę, zawierającą 10 cma szą można usunąć w następujący sposób. Jeden 
5-procentowego rozczynu kwasu jodowego. Po gram żelaza rozpuszcza się w 10 cm3 rozcieńczo
t/4 godzinnem staniu odsącza się jodan barowy i nego (1:4) kwasu siarczanego i 15 cma kwasu sol
wymywa go tak długo, aż objętość przesączu bę- nego gotuje się do chwili, aż zacznie się wydzie
dzie równ a 150 cm.a. Jodan barowy wraz z sącz- lać bezwodnik kwasu sia .. rczanego, a następnie 
kiem wrzuca się do naczyńka kolby systemu ostudza. Do wystygłego rozczynu dodaje się 
W AGNERA-KNoPA, przeznaczonego do wywiązania 100 C/na wody i 10 c ma kwasu solnego. p 0 zago
azotu, przyczem w drugi oddział kolby wlewa towaniu sączy, wymywa się raz 5 cma kwasu sol-
40 CJn

3 2-procentowego rozczynu siarczanu hydra- nego (1,1 c. w.) i 4 razy gorącą wodą, suszy i 
zyny. Naczyńko, przeznaczone do wywiązania praży. 
azotu, polączone z biuretą objętości 100 cm3 (z po-
działką), chłodzi się w znany sposób, potem usta- Od sprawozdawcy. Niezaletnie od modyfi.ka-
wia ciecz w biurecie i po-łączonym z nią szkJa- cyi, podanej przez HoRsLEYA, prawie identyczną 
nym balonie na jed11 ym poziomie, następnie wstrzą- metodę wprowadziłem w użycie w labaratoryurn 
sa naczyńkiem wywiązującero tak długo, aż jego huty w Kulebakach dwa lata temu. Metoda ta, 
zawartość, zabarwiona od jodu na żół:to, stanie się zastosowana do określenia Si w gatunkach stali, 
bezbarwną. Po odpowiedniem ochłodzeniu pozio- daj.e d~bre w~niki, da się w!~onać szybciej, niż 
mu wody w bimetce odczytuje się objętość azotu k:zda rm:a, tu~eba tylko uwaz!'l'ć, aby .kwas solny 
i redukuje. Ponieważ l cma chlorku barowego prze~ lJarowame został ~u?elme .usumęty,. a ~a~
odpowiada. l miligramowi kwasu fosforowego, a l tępme, ~by ostudzony srar~zany IOzcz;y:n, rozClen; 
l cm3 azotu w 0° i 760 mm ciśnienia odpowiada czony Zimną :vodą (100 ~n~) z ?o.dathem _15 ~m 
0,08 mgr p 205, przeto ilość kwasu fosforowego w kwas~l ~Ol, me gotował srę dluzeJ. na łaźm pias
miligramach oblicza się z równania: p

2
Q

5
=N--(VoX l ko:V~J, Jak .tY:lk? do rozpuszc.zema _zasadowych 

xo,08+0,4), w którem N wyraża ilość cm3 użyte- SO~l zelaza, Jezel~ t:;tkowe. utwOizyly się. N a~yc~
go rozczynu chlorku barowego, Vo=zredukowa- 1~1astowe sąc~eme J:st _m~zbędne .. Pozos~awreme 
nej objętości azotu, a 0,4 jest to poprawka dla r~zczynu dł~zszy p1zemąg czasu plowadzi do blę-
niezupelnie nierozpuszczalnego jodanu barowego. dow w ":Y~I.kach. . 

3 Rozumie się że a-azometryczne i waa-owe LepieJ Jest zamiast 15 cm HOl dodawać tyl-
aznaczenie kwasu' fosfo~owego można z sobą kom- ko 5 cm3

• Suszeni~ osadu na sączku jest _zupełnie 
binować, przyczem jedna metoda może stanowić zbyteczne, wymycre kwasem solnym komeczne. 
kontrolę dla drugiej. Przyczynek do o::;;naczenia siarki w węglu i 

W ten sam sposób jak kwas fosforowy moż- kollsie. R. NowiCKI. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 
na również oznaczać i magnezyę, a w takim ra- 1141). Autor wprowadza następującą zmianę w 
zie rozczyn fosforanu amonowo-magnowego w kwa- metodzie EscHKI. l gr dokladnie sproszkowanego 
sie azotowym zaprawia się najprzód molybde- węgla lub koksu i 2 gr mieszaniny (1:2) sody i 
nianem amonowym a potem postępuje w sposób, magnezyi wsypuje się do tygla platynowego, roie
opisany wyżej. Magnezyę oblicza się, mnożąc wa- sza drutem platynowym a następnie w środku 
gę fosforo-molybdenianu barowego przez wspól- wymieszanej masy robi rodzaj pionowego kanału, 
czynnik 0,0098. ogrzewa dolną polowę tygla do slabego żaru, 

Gazometryczne oznaczenie magnezyi wyko- wprowadza do tygla przez pokrywkę (tygla Ro
nuje się zupełnie tak samo, jak oznaczenie kwasu SEGO) strumień tlenu, miesza co 5 minut i każdy 
fosforowego; jedyna różnica polega tylko na tern, raz robi pośrodku wspomniany kanał pionowy. 
że użyty tutaj roztwór chlorku barowego musi Po uplywie 20-30 minut spalenie analizowanego 
zawierać 81,7284 gr Ba012+2H20 w l litrze wo- materyalu ma być ukończone. Zawartość tygla 
dy. l cm 3 tego rozczynu odpowiada l miligra- ługuje się wodą, ogrzewa, sączy, słabo zakwasza, 
mowi MgO, l cm3 a~10tu odpowiada 0,0445 mgr strąca chlorkiem barowym i oblicza siarkę z Ba804 • 
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Cale post9powanie ma trwać 3-31
/ 2 godzin. Spo- część manganu zabiera strącony osad; druga część 

sób ten nadaje się zwłaszcza przy oznaczaniu l pozostaje w przesączu i musi być oddzielona od 
siarki w koksie. wapna i magnezyi, co wymaga wiele zachodu i 

Redttktov cynkowy do określe/z kwasu wanado- lJrzedluża analizę. Tę niedogodność określania 
wego. F. . GoocH i R. D. GILBERT. (Zeitsehrift manganu w kilku partyach można usunąć, jeżeli, 
f. anorg. Chemie, 1903, 35, 420). Zastosowanie cyn- l strącając amoniakiem, osadzimy całkowicie man
ku do redukcyi kwasu wanadowego na czterotle- gan. Da się to uskutecznić, jeżeli do rozczynu 
ne~ wanadu ,oddaj~ najlepsze usługi, jeż~li się ope- 1 dodamy ki~ka cm 3 ':vody utlenionej, _co powoduje, 
ruJe w sposob, opisany u BLA!RA (Chem10al analy- że strąca się ca]a Ilość manganu, pko wodoro
sis of Iron, 1902, str. 03). ·wyciągnięty koniec tlenek manganowy równocześnie z żelazem, gli
rurki szklanej o przekroju 2 cm i 50 cm długiej nem i kwasem tytanowym, a przesącz jest zupel
przytapia _si_ę do zwykł~go szklanego h·ana, któ- ~ 11ie uwoln~ony _od manganu . .ą,ównież przy następ
ry z drugieJ strony pos1ada rurkę szklaną o prze- nem oddzielamu żelaza od ghnu czy to przez to
kroju 0,5 Clll, 24 c11z długą. W zwężenie . zerszej pienie z sodą, czy też przez gotowanie z woda
rurki wkłada się kawaleczek platynowej siatki a nem potasowym należy dodawać do rozczynu 
na nią ldadzie warstwę waty szklanej grubości względnie do alkalicznej eieczy nieco dwutlenku 
2 cm. Ta W<.trstwa waty pokrywa się na 40 cm wodoru. Dodatek ten wody utlenionej sprawia, że 
warstwą amalgamowanego cynku w kawalkach utworzony manganian lub nadmanganian potaso
takiej wielkości, że przelatują przez sito o S mm wy redukuje się na wodny wodorotlenek manga
otworach na l cm2

• Węższa rurka przechodzi nawy i cały mangan pozostaje na sączku . Od
przez korek kauczukowy, tkwiący w kolbie, sto- dzielając następnie mangan od żelaza, autor sto
jącej w połączeniu z pompą powietrzną i regula- suje własność manga11u strącania persiarczanem 
torem ciśnienia. Używając reduktora, należy naj- w kwaśnym rozczynie. 
przód wprawić w ruch pompę i postawić regula- ,Yowy sposób ilościowego oznaczenia pytu w ga
tor tak aby ciśnienie zewnętrznego powietrza sacl1 'luylot07.~Jycll. LEo MARTINS. (Stahl und Eise,n, 
równa] o się 20 cm slupa wodnego. Fotem ogrze- 1903, 23, 735). Od chwili zastosowania gazów wy
wa się jeszcze cynk z 100 cnt3 rozcieńczouego kwa- lotowych wielkiego pieca i generatorów do poru
su i około 200 cm3 wody destylowanej. Podczas szania motorów, oczyszczenie gazu od domieszek 
calej operacyi cynk musi być zanurzony w cieczy, pylu stało się rze~zą doniosłą. Kontrola działaino
aby się nie stykal z powietrzem. Jasnoniebieska ści przyrządów do płukania gazu była dotąd bar
ciecz w kolbie zawiera dwutlenek wanadu; prze- dzo trudna. Autor zbudował aparat, który czyn
prowadzając przez nią strumień powietrza, wywo- ność powyższą spełnia samoczy1mie. W pracy 
luje się tworzenie czterotlenku wanadu, przyozem swej podaje autor przedewszystl<iem szereg ana
ciecz otrzymuje barwę ciemnoniebieską. Auto- liz pylu. pochodzącego z wielkiego pieca, kt6re 
rowie poddawali plyn. zawarty w kolbie, w ro- pozwalają nam poznać sklad chemiczny. Próba 
zmaitych temperaturach i w rozmaicie długim py]u, wzięta z tej przestrzeni, gdzie gaz w gazo
czasie działaniu powietrza i miarowali następnie motorze miesza się z powietrzem (w hucie Kładno 

w Czechach) składała się z: 24,5G ~ Si02 , 12,31 % 
po ogrzaniu do 80° 2~ nadmanganianu potasu, nasta- Al20 3 , 4,-JO ~Fe, 2,Hl% Zn, 0,40 ~ Mn, 29,04 ~. CaO, 

8,83 9o MgO, 4,49% P20 5, 0,73% :::>, 1,29 ~Ol, 4,0% 
wionym na 

2
n
0 

roztwór kwasu arsenawego (As
2
0

3
). części rozpuszczalnych w wodzie i 11,61% strat 

przy }H'ażeniu. 
Działanie tlenu, zawartego w- powietrzu, nie jest Sposób chwytania pyłu zapomocą waty po
jedna.lc dostatecznie silne, aby wszystkie niższe siada wiele ujemnych stron, wata. bowiem jest w wy
tlenki, znajdujące się w kwaśnym rozczynie, w sokim stopniu hygroskopijlla i trudno ulożyć ją 
krótkim stosunkowo czasie zamienić na czterotle- w teu sposób, aby przedstawiała zupełnie jedno
nek wanadu. Autorowie przekonali się, że tlenek rodny sączek, który by]by w stanie zatrzymać 
srebra i sole srebra naruszają wprawdzie niższe najdelikatniejsze czą tki pyłu. Najlepiej do tego 
tlenki, ale czterotlenek pozostaje bez zmiany. W celu służy papier, używany do sączenia. Autor 
doświadczeniach z siarczanem srebra autorowie l w swoim aparacie pomieśc;i], pomiędzy brzegiem 
działali na rozczy11 kwasu wanadowego w reduk- metalicznego lejka i jego pokrywki, zaopatrzonej 
torze dokladnie w opisany sposób z tą jedynie w rurę do odprowadzenia gazu, tarczę z papieru 
różnicą, że przed rozpoczęciem doświadezenia na- sączkowego. W dolnej części lejka oprócz rury, 
lewali do_ kolby roz?zyn~ siarczanu srebra. Przy 

1 

dop:owadz~jąc~j gaz, znajduje się jeszcze. małe ~a
oznaczamu mał'ych Ilości wanadu metoda powyż- czynko, zbieraJące wytwory kondensacy1. Oprocz 
sza daje dobre wyniki. lejka oczyszczającego w przyrządzie znajduje się 

Ó ozuaczem:u mangamt w milleratach. M. Drr- gazomierz i pompa ssąca. Nieczysty gaz wply
TRICII. (Ber. d. d. ch. Gesel., 1902, 35, 4072). Przy wado aparatu z dołu do góry, warstwa pylu ukfa
osadzaniu (po stopieniu z sodą i t. d.) żelaza i da się równomiernie na tarczy i latwo ją stąd wy
glinu amoniakiem w zwykly sposób, dość dużą 1 dostać, gdy chodzi o próbę do analizy. W celu 

' 
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dokonania analitycznych określeń najlepiej jest 
spopielać sączek wrnz z pyłem w szali platyno
wej. Autor oświadcza, że w jednym dniu można 
w razie potrzeby wy konać sześć określeń ilości 
pyłu. 

Roma, 1903, l, 54). Metoda polega na następują
nych procesach chemicznych: 

l) Symetryczny difenilkarbid reaguje z so
lami miedziowemi podług. zrównania: 

OC<NH-NH-06H 5+ 2(0 H O) O -·OO<NOu-NOu-
NH-NH-06H~ ~ 3 2 2 U- N=N-

., · -Or.H5+4 O H O Ulepsz:ellia w miarowem olzres elllzt lllierlzi cyau- -OJ-I;; 2 ~ ~ 

(\'l.iedź. 

lzie111 potasu. TrroHN SMITH. (En g. and Min. J our-
nal, 1903, 76, 581). Autor wprowadza następujące , . 'F':"orzy się .wi~c ~wufen~lkarbaz?n miedzi, 
ulepszenia w sposobacll miarawania miedzi: zależ- ]dory rozc~ynowl m;e~zl nadaJe tak s.lln~ ba1:wę 
11ie od zawartości miedzi w analizowanym mate- l fiolet.ową, z.e, ta pozwala oznacza~ m1e~z ;r. roz
ryale należy w.ażyć 10 ~o Ou-2 !5~' od 1~ ~ ~o 25% , c~yme. r~~c1en~zonym .1::00000, a >Vlę; w 1losmach, 
-l gr a wyżeJ ~5 ~ -'/

2 
gr. Zużh miedzlanych me daJąC) ch s1ę ~yk1 yć zapomocą zelazocyanku 

waży się zwykle 5 gr. .M:ateryal rozpuszcza się potasgwego. , , . 
w kwasie solnym i azotowym, odparo\\·uje część . "') R_ozczyn~ .l.sau_tog~nat~w alkalicznych 
kwasów, dodaje 10 c111 a kwa u sian:zanego i paru-. tw?~zą z. rozczynan~1 soh 1~uedz1 osad. br~natny, 
je powtórnie aż do ukazania się pary SOa, ozię· 

1 
kt01y wskutek zam_1any soh_ tle~ku_ m~edzwwego 

bia, rozcieńcza 75 w 1:J wody i wrzuca dwa ka- na ~ole tlen~l~ nuedzwnego przyJmUJe moroen
wałki blaszki glinowej (nie zawierającej miedzi) talme barwę zoftą. 
w_iel!cośc_i 5_ c1nX~,25 clll, gotuje silnie aż do znil~- 2SO<OC2Hs+OuS0

4
=(S0<002Hs) .. Ou+K~S04 męma mebwslne.1 barwy rozczynu. a o calkow1- SK S -

tern strąceniu miedzi ~wiadczy dodaLok 10-15 cm3 2(S0<00zHG). 0u=2S0<002Hs+ 
wody siarkowodorowej, którrt nie daje osadu siarcz- · S- 2 SOu 
l~a ~ nie. wy_wo~uje })OCZei:nien_ia roztw~ru. W ra- +OS<OC~H~-OzH;O>SO. 
z1e Jeżeh m1edz me strąc1la s1ę zupelme zapomo- S-S 
cą blaszki glinowej i woda siarkowodorowa wywo- Autor zauważył, że jeżeli w rozczynie mie-
łał:a pociemnienie roz<'zynu, to go należy gotować dzi zniszczy się reakcyę kwaśną zapomocą woda
do skupienia się osadu siarczku miedzi. Gotowy nu sodowego a następnie doda wodno-alkoholowe
roztwór, zawierający osad miedzi, sączy się przez go roztworu dwufenilkarbazydu i wreszcie do 
tygiel GoocnA, w który wlożono papieru filtrowe- mieszaniny z barwą fioletową doda rozczynu ksa
go i połączono z pompą ssącą. Jeżeli sączenie utogena.tu potasowego, to tworzy się żółty ksa
odbywa się zbyt wolno, to trzeba. dodać kilka kro- utogenat miedzi. Silne fioletowe zabarwienie trwa 
pel kwasu fluowoclorowego do tygla. i do zlewki z dotąd, dopóki dodawany ksautogenat nie dosięg
rozczynem. Osad w tyglu wymywa się wodą nie ilości, teoretycznie odpowiadającej równaniu, 
siarkowodorową. \V zlewce powinny ]>O zostać ty l-

1 
lecz znika natychmiast, skoro tylko ksantogenian 

ko kawałki blaszki glinowej. Te kawalki wraz z potasu zjawi się w najmniejszym choćby nadmiarze. 
przyczepioneroi do nich cząstkami osadu oblewa Jeszcze lepsze wyniki otrzymuje się, a ko
się 5 cm3 kwasu azotnego, z tygla wyjmuje pa}Jier niec reakeyi jest jeszcze wyraźniejszy, jeżeli raz
filtrowy wraz z osadem zapomocą drutu platyno- czyn miedzi wlewamy do mieszaniny ksautogena
wego, wkłada do nowej zlewki, tygiel obmywa tu potasowego z dwufenilkarbazydem, a następ
kwaśnym rozczy11em, otrzymanym przy rozpusz- nie wykłócamy; wtedy opada najprzód żółty ksa
czeniu resztek osadu, i wymywa zlewkę 10-15 Clll3 utogenat miedzi a przy dodaniu maleńkiego nad
wody bromowej. Rozczyn ogrzewa się do wrze- miaru soli miedziowej zjawia się ceglasto-czerwo
nia, odpędza brom, dodaje 10 cm 3 amonia1m i na barwa. pochodząca od zmieszania się barwy 
ochładza. Rozcieńczony rozczyn miaruje się roz- fioletowej połączenia karbazydu miedzi z żółtą 
tworem cyanku potasowego (50 gr !=l8-procentowe- barwą ksautogenatu. 
go KON w 2400 c na). Autor utrzymuje. że roz- Ponieważ rozczyn ksautogenatu potasowego 
czyn, w którym znajduje się papier i wodorotle- l jest bardzo zmienny, przeto trzeba go za każdym 
nek żelazowy, w którym te substancye leżą spo- razem świeżo przygotować. 
kojnie na dnie, lub nawet są zmącone, miaruje jodometryczne określenie mied."Ji, jako ksauto
się lepiej niż czysty rozczyn. Z początku pusz- genat miedzi. E. RuPP i L. KRAUSS. (Ber. d. d. 
cza się KON szybko, aż barwa rozczynu miedzi Oh. Gesel., 1902, 35, 4157). Ponieważ ksautogenat 
stanie się jaśniejszą, potem przerywa dopływ na l potasowy da się oznaczyć jodometrycznie, przeto 
1

/ 2 rą.inuty aż nareszcie miaruje os.trożnie do koń- można oznaczać miedź jako ksautogenat, miarując 
ca. Zólte zabarwienie dowodzi, żeśmy dodali zbyt nadmiar ksautogenatu potasowego jodem. Wy
dużo KON. konywa się to w ten sposób, że rozczyn miedzi 

.vfiarowe określellie miedzi llsautogenatem po- wlewa się do rozczynu ksautogenatu potasowego, 
tasowym z użyciem svmetryumego llarbazvrlu jako wziętego w nadmiarze, i caJą ilość cieczy rozpro
wskaźnika. B. Onno. (Rend. della Soc. Ohim. cli 1 wadza wodą do pewnej danej objętości . W ozna-
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czonej części przesączu od ksautogenatu miedzi 
określa się zapomocą jodu nadmiar odczynnika. 
Analizy, załączone w pracy autorów, dowodzą, 
że bezpośrednie miarowanie dwuwęglanowego . roz
czynu ksautogenatu potasowego stanowi szybką, 
dokładną i łatwo dającą się wykonać metodę. 

Ołów. 
Oznaczenie olawiu w rudach. I. BuLL. (Zeit

schrift f. anal. Chemie, 1902, 41, 653). Autor zaj
m?wał się sprawdzeniem rozmaitych wagowych i 
miarowych zalecanych sposobów oznaczania oło
wiu w rudach i ogłasza następujące rezultaty ba
dań. Oznaczenie ołowiu drogą suchą. t. j. przez 
'"Ya.żenie metalu, daje zbyt nizkie, lub, jak w ana
hzle rud tlenowych, zbyt wysokie rezultaty. 

Sposób określania olawiu jako siarczan daje 
zupełnie identyczne rezultaty, je:leli się go pro
wadzi jak następuje: rudę rozpuścić należy w stę
żonym kwasie azotowym i kilku kroplach kwasu 
solnego; rozczyn odparowuje z kwasem siarczanym 
i po dodaniu 100 cm3 wody, gotuje 5 minut a na
stępnie sączy i rozpuszcza siarczan ołowiu w oc
tanie amonowym; z rozczynu strąca się powtórnie, 
zakwaszając kwasem siarczanym, i sączy do tygla 
GoocHA, lub też wydziela olów z rozczynu siar
czanu w octanie amonowym na gorąco zapomocą 
dwuchromianu potasowego. 

Identyczne rezultaty daje elektrolityczny 
sposób określenia jako dwutlenek ołowiu, jeżeli 
w rozczynie niema obecnych chlorków i manga
nu, który może częściowo osiąść z olowiem. 

Z metod objętościowych, zmodyfikowana 
przez LawEGO metoda, w której olów, wydzielony 
glinem z rozczynu siarczanu ołowiu w chlorku 
amonu, rozpuszcza się w kwasie azotowym, osadza 
jako szczawian i miaruje w nim kwas szczawio
wy (wydzielony zapomocą H 2S04) nadmangania
nem, nie daje dobrych wyników. 

Natomiast metoda, polegająca na strąceniu 
rozpuszczonego w octanie amonowym PbS04 dwu
chromianem potasowym i zmiarowaniu nadmiaru 
tegoż rozczynem soli MoHRA, lub też miarowanie 
jodu, wydzielonego z jodku potasu w zakwaszo
nym rozczynie dwuchromianu tiosiarczanem daje 
dobre rezultaty, je~eli niema w rudzie dużo ob
cych zanieczyszczeń. 

Autor uprości! metodę KoNIGA w ten sposób, 
że siarczan ołowiawy, otrzymany przez odparowa
nie rozczynu rudy z kwasem siarczanym po 5-mi
nutowem gotowaniu z wodą i od ączeniu roztwo
ru poddaje działaniu 10- procentowego rozczynu 
węglanu amonowego w przeciągu 20 minut, za
mieniając w ten sposób siarczan na węglan . Wę
glan rozpuszcza w miarowanym kwasie azotowym 
i oznacza nadmiar kwasu. Metoda, wykonana w 
ten sposób, ma dawać rezultaty dobre wobec 
niezbyt dużych ilości zanieczyszczeń. 

Podlug molybdenowej metody ALExANDRA, w 
której nawet duże ilości zanieczyszczeń nie prze-

szkadzają, a polegającej na tern, że olów z roz
czynu siarczanu, rozpuszczonego w octanie amo
nowy~, strąca się 0,9-procentowym roztworem mo
lybdema.nu . amonowe~o, . którego miano ustalone 
z~pomocą .si~rczanu ofo\~lU. przyczem jako wskaź
mk. w probie kr?ploweJ na plytce porcelanowej 
słuzy rozczyn tanmy (1:30~) otrzymuje się bardzo 
dobre rezultaty, ale nadmiar molybdenianu musi 
wynosić zwykle 0.7-0,8 cm3

, aby wywoła! końco
wą reakcyę, i nadmiar ten trzeba oznaczać od
dzielnie, a następnie przyjmować go w rachunek. 

Do najlepszych metod oznaczenia olawiu za
lic:za autor sp?só~ żelazocyankiem potasu, w któ
reJ to. metodzie ~Iarczan olawiu ogrzewa się do 
wrzema z 10 cm3 nasyconego rozczynu węglanu 
amonowego, a utworzony węglan olowiawy roz
puszcza, ogrzewając z 5 cm3 kwasu octowego i 
25 cm3 

3 
wo~y. , ~ozc~yn. teJ.!, rozprowadzony do 

100 cm. obJętosCI, miaru.1e się w 60°0 odpowiednio 
nastawwnym 1- procentowym rozczynem żelazo
cyanku P.otasu, przyczem jako wskaźnik w próbie 
kr.oplo~ve.J sluży rozczyn octanu uranowego. N ad
miar zelazocyanku [K4Fe(ON)6], potrzebny do 
wywołania · ~wńc?wej, ~·eakcyi (0,8-1 cm3), ·musi 
być w oddzielneJ probie oznaczony i odliczony 
w rachunku. 

Oz11nc:::enie otowiu w rudach. SAMUEL S. FowLER. 
(Eng. and .Mili. J?urna1, 1902, ~4, 779). Korzysta
Ją<; z okohcznośm przy odczyCie o przygotowaniu 
rud w okrę~·u ~lo~an (w Kolumbii Angielskiej), 
autor omawia rożmce w sposobach określenia oło
wiu drogą suchą i mokrą i podaje, że próba su
cha w materyalach. zawierających mniej niż 2% 
ołowiu, jest nieprzydatn a. Autor przytacza re
zul~aty badań porównawczych metody objętościo
weJ I. O. BuLLA, który uważa metodę miarową 
żelazocyan~wą za najszybszą i najdokładniejszą. 
Wobec zameczyszczeń w rudzie daje pierwszeń
stwo metodzie żelazocyanowej. 

Orld.sielenie olawiu od mangallu zapomoca 
elektroli.s~'· A_.~· LIN.N. (A~er. Chem. Journal, 1903). 
Do okl:eslema Ilości. ol.owm i manganu, znajdują
cych się w rozczyme Jako azotany. dodaje autor 
kwaśnego fosforanu sodowego nieco więcej, niż 
tego wymaga zupełne strącenie. Fosforany roz
puszcza się w nadmiarze roztworu czysteD'O kwa
Sl~ fosforowego (c. '"Y · ~,7) i osadza e~ekt~olitycz
me prądem o znaneJ sile. Osad olowm wymywa 
się szybko zimną, przegotowaną, destylowaną wo
dą, absolutnym · alkoholem, eterem, suszy w 100-
11.00 .w laźni powietrznej i waży. Mieszanina olo
wm 1 manganu nie powinna wynosić więcej jak 
0,1 gr '': 130. c~n 3 e~ektrolit~. Czas, potrzebny do 
osadzema te.J Ilości, wynosi 16-17 godzin. Czas 
ten. można skrócić, zwiększając siłę prądu, ale w 
ta.klm razie osad jest. gąbczasty i zdaje się szybko 
rozpuszczać przy przemywaniu wodą. 

(D. N.) 
Heuryk Wdov,Jiszewski. 
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Nazwa zakładu 

Huta Bankowa 
Ostrowiec 
Huta Częstochowa . 
Starachowice . 
Bodzechów. 
Końskie . 
PrzysltCha . 
Mostki 
Huta Katarzyna . 
Zawiercie 
Bliżyn 

Chlewiska 
Nieklań . 
Stara Kuźnica 
Skarżysko . 
Skórnice 
Borkowice . 
Blachownia . 
Rej ów. 
Ruda-Małeniecka 

Mroczków 
Fidor. 
Krasna 
Szczecno. . 
Falków . . 
B z in 
Huta Jad wiga. 
Poręba 

Razem 

(w p u d a c h). 

1893 1894 l 1895 1896 1897 l 189~ l 1899 l 1900 l 1901 l 1902 l 1903 

4 4-t86:;6 4926712 4 44' 2og 5 615 370 l 5 501 812 5 222041 6 '97 225 ) 929 304 l 4 ;88 003 4 ;64 200 4 695658 
882 1-f2 934o66 l 645 146 l 76g 740 l l 933 475 3924444 4o81 433 3 10418o 4o87682 2 652 831 3 452020 
- -- - - - - l 131 382 l 728 227 2 ]6g 275 3 621 323 4°36 377 

465 goo 574 300 579 415 633 8so 772004 661 10) 7g8421 2 oo6 502 l 8!7028 I 033491 l 883 232 

368952 373°15 :.66 594 305 636 365 921 354 500 400768 254 579 219259 !Ol 846 7Ó570 
448045 1 Oli 78g l 285 '4' , 6so 382 1Ó15283 I 8g7842 2 2)4 36g l 792811 l 800 164 l 52444:! 956 soo 
200 149 197 47° 122 200 1g6 422 !66 243 100075 '54920 59045 179 315 75955 9700 
177 )67 94785 16g4go 174 575 7406 124667 r;o8gs 6g384 168 SOI r65 534 139 935 

l 497 107 l 129474 l 420 594 l 8o6 5'6 l 867623 I 787 158 l 7229~8 I 728730 I 929049 l 756433 I 792 163 
- - - - - - - - I 135 517 l 346 33' 1 38o28g 

78401 99487 78723 92 782 638os 1!5644 !12752 85 856 83100 48342 2786o 

161 545 !25 519 159042 57930 157687 285 041 222 393 11 l 418 - - . 122 047 

383 453 384 032 300 336 Ig6g87 380g87 410 322 190953 36580 363 126 356 9Ó4 ros 500 

59g8' 75925 53 316 6I 473 44757 s8oo8 39943 10466 - 26728 -

- - - - - 44626 676847 556455 482 243 -- -

00 !82 IOO sg8 74388 76949 436go 70036 go 543 73 297 26828 - -
42662 38184 s69'9 47629 63774 61 7':10 41 199 57252 22249 - -
62 soo 6g76' 3' 072 20015 - 3' 853 30807 28oo 2' 457 - -
8o400 94500 68so8 96326 49954 888g4 373°4 7886o '5 482 - -

210Igc> 's68s6 157662 I6J 553 204 684 204907 128200 141407 4 302 - -
- 4' 230 74 229 g68o6 67262 97974 52622 6s687 - - -
- l 53 J84 6o642 154930 129116 160283 J226go 20758 - ·- -

99031 112 291 g, 845 34347 157 448 1486o8 139 003 16722 - - -

35710 34435 33936 27651 25 I l l II 591 - II 047 - - -

44]00 34215 24532 3' oo6 II 297 27009 '9 525 - - - -

87753 147 559 83 329 s8340 118 ?SO - - - - - -
'48402 119ogo '45 002 123745 12S, 3g6 - - - - - -
234'6 - 12750 258g1 - - - - - - l -

l ro 072 8so l " oz8 537 1 n s86o26 j '3 516 851 113 8gg sg8 1 rs 948 358118 797 212 118 330 654 - ~'9773 18o j 17274 <-J23[18 07 8s, 

Roman Kinastowski. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1904. 

Węgiel kamienny. W czerwcu r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż . 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" 

Franc.-Wloskie . 

" " " Saturn . 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

Franciszek . " " 
Mikołaj . " " " 

Rok 1903 

o 
(!) 

·~ 
;.... 
(!) 
N 

o 

Rok 1904 
W r . 1904 wydol•yto węgla więcej 
(+)albo mniej (-), niż w r. 1903 

----~p---1 l 
as .!<: dl 

·.....C ~o a 
b. ~.-o~ 
~ o p s 
@ &~~ 
8 ;g"g 

Czerwiec 
Od początku 

roku do 
30 czerwca 

centnarów metrycznych ctr. metr. l ·t ctr. metr. j % 

l 
~ 5TO)OO 3202531 

327 o6g l 2 2 r 3 494 
285 o3o 1 7g8 306 

448 557 1 2 86o 384 
8824 74016 

337 )00 2 079 g8o 
93 ooo l 6r6 025 

~ 373 443 1 2 391 827 

409 793 2 389 653 
346 538 1 2 I008o2 

1776oo l 111270 

l l l 
620168 3241702 + rog668 ' + 21 + 39171 + 1 

2661451 19558g3- 00924- 19-257001- 12 
330 4351 l 959 759 + 45 405 1 + 16 + !61 453 -T- 9 
4170351 )001 8gg - 31522 - 7 + 201515 + 7 
2226S i 140205 + 1344' + 153 + 66 18Q + 8g 

331 100: 2 224 200 - 6 400 - 2 + 144 22~ + 
83 0001 627 500 l O 000 - l I + l l 475 + 

7 
2 

363 l lO 2 463437 10 333 - 3 + 71 610I + 
35617J 2489711 53623 1- 13 + rooos81+ 

l 
323 7281 2 159 26g 22 810 - 1 - 7 533 -

'74 229 l 145385 337' - 2 + 34 115 + 

3 

4 
o 

3 

Jan Spadk. hr. Walewskiego 59888 
32 515 
35 8oz 
00 5 JC 

84434 

34° 109 
2os 518 

4749) 238714 -
29 524 J86 312 -

12 391 - 21 - !Ol 395 - 30 
2991 - 9 - 19200- 9 

32 g58 l + 92 + 173 478 + 102 
4 472 + 7 - 9 l ~8 - 2 

22983 + 27 + 18s83l+ 4 
26 594 + 751 + 115 203

1 
+ rJ6 

71 537 - 2 3go / - 23 + 6 2951 + 10 

Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec U Tow. Grodzieckie . 
Antoni . Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 

Tadeusz II. " " " 

" " " 
. Dzierż. T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
Z. Zwoliński . 
L. Piwowar 

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 

3541 
10400 
9868 
9286 
6603 

23 345 
574° 

170095 
422 000 

525 202 

65147 
65 2-J2 

75~ 
68o26 

23 375 
!28 472 
24716 
5 300 

62719 

68 700 343 573 + 
64 972 412 862 + 

107 417 543 785 + 
30 13) 18o 550 + 
8010 
6 5ÓO 

18 314 
3 583 

25 o8s 

I 749 
l !83 

'4 540 

66733- 33o8 l _ 34- 9256- 12 
129838 + 9028 + 97 + 618r2! + 91 
27461 - 3020 - 46 + 4o86 + 17 

176305 + 1740 + 7 + 47833 + 37 
18217 -- 3991 - 70 - 6499- 26 
17g81 + l 183 +- + 12681 + 239 
ggoot + 8o26 + 123 + 36882 + 59 

- 10551 1935 8199 + 1935 +- - 2352- 22 

Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

Leokadya 
Stella . " 

" 

A. Zieliński 
J . Wrzosek 
M. Sternicki . 

2 168 1768o - - - 2 168 - 100 - - I768oj - !OO 

.1 - l 8 610l - - l -- - l- B 610j - 100 

Razem: 

• • 
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Podlug gatunków wytwórczość węgla w 
czerwcu r. 190± był'a następująca: gatunki grube 
1809 780 ctr. metr. (48,69% ), gatunki średnie 
607 293 ctr. metr. (16,34%) i gatunki drobne 
l 299 576 ctr. metr. (34,970fo). 

Dnia 30 czerwca pozostałość wydobytego wę
gla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 171242 
ctr. metr., gatunki średnie 223 653 ctr. metr. i 
gatunki drobne 615 301 ctr. metr. 

Rozchód węgla w czerwcu r. 1904 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Użyto na własne Sprzedano Razem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 25304 1712560 1737864 

" 
średnie 47987 515467 563454 

" 
drobne 302250 1021694 1 323944 

Razem: 375541 3249721 3625262 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
składał' się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 
Gatunki 

1 

Gatunki 
grube średnio l Gatunki 

drobne .lta.zem 

Opał dla pracujących, 
opalanie domów zbor
nych i zabudowań ko-
palnianych . . . 

Opalanie kotłów pa.ro
vr,ych . . . . . . . . 

Skreślono węgiel, któ
ry stracił wartość . . 

384J 
l 

9 sći? 2 5o 985 

-~ 4so8ol 

6626o 

26_pl9 

45 162 

.lta.zem 25 304, 479871 302 2501 375 54 T 

Rozchód węgla sprzedanego składał 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

się z 

Gatunki Gatunki Gatunki 
Rodzaj sprzedaży grube średnie \ drobne Razem 

---~---

Sprzedaż na. kopalniach 686fYJ' 46007 141 o88 255 222 

la.znemi . . . . . . . l 37 3 4 4 5 20 74 3 l 2 977 510 l Wysyłka. drogami że- 6 8

1 

6 8 8 00 

Wysyłka droga, wodną l 7 109 3 58o 6 3001 r6 g8g 

.lta.zem: l 1712500/ 51546] 10216g413249721 

W ysył'ka węgla drogami żelazneroi podł'ug 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki 
grube 

W Królestwi" Polskiem ~ 5og 175! 

Za. Białystok . 6 9041 
• Brześó 3 566 

" Kowal 8o ći]o 

• granicę . 37 o6g 

Ha.zem: II 637 3841 

Gatunki Gatunki 
drobne średnie l 

----'----; 

Razem 

2461 

40 3r8 

465 82of 

86 l 720 2 7g6 028 

86r 7888 

123 368g 

6027 86943 

5 575 82g62 

874 3001 2 977 5 f(J l 

W czerwcu r. 1904 w 30 kopalniach węgla ka 
miennego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 17 305. Robotnicy odrobili 415 305 
dniówek i zarobili 500446 rubli. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika na dniówkę wynosił l rb. 
22 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotni
kami bylo: 6, zakończonych śmiercią, 11, zakończo
nych częściową niezdolnością do pracy, i 424, za
kończone wyzdrowieniem zupeł'nem. 

s 
C]) ..... 
~ 

"' ..--4 
o 

P-1 
C]) ..... 
~ 

-+" 

"' C]) 
..--4 
•O 

~ 
~ 
o 
00 
C]) 

, .~~ l l c.~ - "' -o o p cll - - "<t" 
Q). o;, 

~o \. ..... ,.....; C) 

1+1 l ~ ..:; «l'"' ~ N H -- -----cll C) p C]) ..:; 
b'.o ~ N "<t" 00 ~ ~ o~ -+" 00 "' C])o. 'N P<o C) C]) "<t" V- -
~·a '-'o s - "' Ol ~ 'O co - "' o ~ o ..:; 

1+1 l -+".----. -+" 
:>.l C) 

...a .__. 

l 
-

o·= o r--. o Ol 
'O.~ d-<? «'>- «'> 

:>.~ C) 

++l l J) 

\:!: s ..... 
~ --

--:tło ..:; ------
~ H t8 'R~ O ...a C]) -+" 

o;, ..--4 N 
C]) «'> «'>- V 

,....;ro o s «'>C'l - V"'> -~ 
-+" 
d 
~ 

;,.;.----. ..:; 
~± -+" ++l l C) 

p 
H 

..0 
d 

..--4 

00 
Q). 

~ 
'O 
'(/) 

o 
N 
C) 

1.0 00 00 "' 'U'J.A1..I9'ZO 00 ..,... Ol r--. «'> 
-.,t; 1.0 «'> ..,... 1.0 

o op nJfoa ~ r--. co o 1.0 
n>f~llzood PO C) 

Ol - c<'• ~ o:> :>. - "' 4 ,.....; 
~ 

.-!4 N 
o C) 

t8'RR V :>. «'> 
~ oe~M.taZQ H ('. - "' "' -+" V 1.0 1.0 r--. 

C]) - - "' 
,,.., 

s ----H 
•O 

~ 
-+" :>. 
~ 

~ o;, 
,.....; 

;..; 

'I!O.M.;IQZO QS ~ ~ ~~ R co op U:l{O;I •o - 1.0 
o n:l{~\lzood PO ~ S. O' Ol '<t" 
o;, V"'> 1.0 
,.....; ~ - "' V 

-+" ~ 
~ ~ 

~~ "' "' o 
oaiM:razo l C]) ..,... ..,... 

~ 
C) "<t" 1.0 - «'> L-.... "' . l - - ('() 1.0 

p 
C) 

~ 
H 
C]) 

N 
C) 

~ 

:>, 
c .... 
~ 
c 
:s 03 
'"' ~ C) 

«!' ·...-.. 
~ p 
·- p.. 

'O 
..0 • ..--4 o 

l 
p 

oj ·~ ..--4 
<:) s ..--4 ~ . ~~ C]) <l) .... cll 

C) ·N cll C]) ~ N 

·a H ..o~ <l) 
cll 

"" 
C]) 

Q). • N ~ 
cll .... 

tj "- g) 
l 

"... N 

~ 
'O 

P-1 ·~ ~ 
.~.;..:l 

\:!:.~w. 
o N 

8A~ 
' 

bi) C])o. 
ar -+" 

~ ~ 
d 

"....,. :>. 
..0 

cll 
..... cll . ~ ~ ca ~ ~ P-.,..!4 «! N p.. N ·.-< 'O cll 

z o ~ ~ cll 
~ -+" 'O ~ 

cll p ..... 
~HZ 

... 

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



.. 

656 PRZEGL-ĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

Dnia 30 czerwca r. 1904 pozostalość wydobyte- / pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 17178 ctr. 
go węgla na kopalniach wynosiła 26 266 ctr. metr. metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 34440 ctr. 

Rozchód węgla w czerwcu r. 1904 wynosił metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz-
57 374 ctr. metr. i składał się z następujących nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 
pozycyi: 1) użyto na własne potrzeby kopalń W czerwcu r. 1904 w 3 kopalniach węgla bru-
5 756 ctr. metr., 2) sprzedano 51618 ctr. metr. natnego przeciętnfl, liczba zatrudnionych robotni
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko'- ków wynosiła 315. Robotnicy odrobili 7 542 dnió
palń, składał się z następujących pozycyi: 1) wki i zarobili 5121 rubli. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych jednego robotnika wynosił na dniówkę 68 kop. 
i zabudowań kopalnianych 1283 ctr. metr., 2) Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami był 
opalanie kotłów parowych 4473 ctr. metr. 1, zakończony śmiercią. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących l R. K. 

Jrzegfąa fiteratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenie
row (1903) NQ 3. a) L. Grauman. O kasie enze
rytalnej inżyllierów górniczych. Ze względu na brak 
dokładnych danych, wyjaśniających rzeczywiste 
materyalne położenie kasy i widoki istnienia jej 
w przyszłości, autor w sprawozdaniu swojem wy
jaśnia wpływ różnych czynników na stan fundu
szów kasy, wskazuje na różnieę vomiędzy nią a 
towarzystwami ubezpieczeń, wreszcie zwraca uwa
gę na warunki, jakim powinna odpowiadać kasa 
i jaki jej typ byłby najbardziej pożądany. b) A. 
,JJitinsll7j'. Jeszcze o pompie Wojstawa. Odpowiedź 
na artykuł prof. P. Chudiakowa p. t. "Postępy w 
budowie i stosowaniu pomp tłoczących", zawiera
jący ?strą krytykę pracy auto.ra o pompach? ogło
szoneJ w r. 1900 (I. Ob. gor. mż.). c) S. Zukow
ski. If. kon,t?,res międzynarodowy w Petersburgu dla 
ujednostajuienia sposobów badania materyatów. Z 
powodu czynionych obecnie . przygotowań na zwo
łany na rok bieżący kongres międzynarodowy w 
Petersburgu autor podaje niektóre szczegół'y, do
tyczące powstania organizacyi i zadań związku 
międzynarodowego dla ujednostajnienia sposobów 
badania materyałów. 

NQ 4. a) L. Bar.ewicz. TV sprawie 'l.v_vcz erpa
nia źródel nafty na terenach: Bataclzany, Sabaczy 
i Ramany. N a podstawie danych statystycznych 
i geologicznych autor przychodzi do wniosku, że 
z całkowitego zapasu nafty, obliczonego w r. 1872 
na 16 miliardów pudów. do r. 1903 wydobyto 
40,6% . Kopalnie w Bałachanach obecnie są już 
blizkie wyczerpania. Z powodu rabunkowej gos
podarki nastąpiło w ostatnich czasach silne za
wodnienie warstw naftonośnych, wpływające w 
wysokim stopniu na zmniejszenie wytwórczości. 
Autor wzywa do wczesnego przedsięwzięcia środ
ków zabezpieczających a nawet interwencyi 
władz. 

NQ 5. a) Jf Pieiymslnj'. NoWJ' sposób bada-
1tia nwteryatów zrrpomocq gniecenia bocznq po
wierzclmiq walca. Zasada działania przyrządu, 
obmyślonego przez autora dla badań twardości 
materyalów, polega na tem, że przez naciskanie 
na równą powierzchnię badanego materyału bocz
ną powierzchnią walca, posiadającego podziałkę 
równolegle do jego osi, otrzymuje się odcisk po
działek, któryeh liczba zależy od twardości ma
teryału. Autor podaje wyniki badań, dokonanych 
nad twardością różnye;h metali i drzewa zapomo
cą opisanego przyrządu. b) S. Xiegrebieclnj'. Od
powiedi 11a uwagi p.p. Rutczenl~o> Kulibina> Aren
darenko i Sttfanowa. Artykuł ma na celu obale
nie zarzutów, wypowiedzianych pod adxesem 
autora z powodu jego sprawozdania o pożarze 
kopalni węgla, należącej do Uspienskiego. 

Gliickauf (1904) NQ 32. a) Glinz. Przesu
wrrnie wago1zów 1. tarc.:: obrotow_,•clz zapomocq poru
s.<Jajqcej się stale liny be.:: ko1/ca (pocz.). Opis urzą
dzeń do przesuwania wagonów wzdłuż linii, albo 
też z jednej linii na drugą przy pomocy tarczy 
obrotowej. W tym celu wzdłuż szyn na całej sta
cyi towarowej przeprowadzona jest lina bez koń
ca, wsparta na blokach, umieszczonych na wyso
kości 70 cm nad ziemią, i dla przesunięcia wago
nu zaczepia się go zapomocą linki pomocniczej 
do stale poruszającej się w jednym kierunku liny 
bez końca. Autor daje opis rozmaitych stacyi 
towarowych w kopalniach, obsługiwanych liną 
bez końca. b) B. Newnann. Hutnictwo w r. 1908. 
Dane o wytwórczości i rzut oka na postępy pro
cesów hutniczycl1, stosowanych do wytwarzania 
metali oprócz żelaza. 

NQ :i3. a) Glinz . Przesuwanie 1vagonów i tarcz 
obrotowvch zapomocq poruszajqcej się stale liny bez 
k01zca (dok.). b) W_ybuchy kotlów parov;ych w okrę
gu górniczynt Dortmund. Sprawozdanie stowarzy-
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szęnia ·kotłowegp za rok 1903/4. c) Przemysl gór-
1lfc:oo-hutniczy 'teJ Prusach w r. 1903. Dane staty
styczne o wytwórczości górniczo-hutniczej . 

NQ 34. a) Baum. Postf!P_} w dziedzinie odwad
niania kopal/l i próby pomp różnvch svstemów (pocz.). 
Przegląd systemów odwadnia11ia przy pomocy 
pomp ,parowych . b) J!entzel. Zródta wo1(v, .'Jawie
rajace sole baru i lzwas siarc<.mtv w leopalni JVeudel. 
Nl.ektórym kopalniom węgla w Westfalii daj e się 
silnie we znaki obecność w wodzie spatu ciężkie
go, t. j. siarczan u baru, powstającego tam skut
kiem działania kwasu siarczanego na sole ba.ru. 
Autor daje opis źródeł w kopalni Wendel, po ia
dającej dwa szyby. Szyb Henryk zawiera wodę, 
obfitującą w sole baru, szyb Robert zaś zawiera 
wodę z kwasem siarczanym. c) Jttllgst . . Jirjdzvna
rorłowe 'l.vspótzawodllictwo w przemyśle żelaznym. 
O kosztach własnych wytwórczości stali w Anglii, 
Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-und 
HUtteowesen (1904) NQ 33. a) Przelllyst żela.c;ny 
1.v Rosyi (pocz.). Streszczenie odczytu E. Holza. 
Rzut oka na stan przemysłu żelaznego oddzielnie 
w każdym z okręgów górniczych. b) A. Lu/w
szewski. Górnictw? i hutnictwo na wysta ~vie '/.V St
Louis (c. d .). c) TV Ze!eny. Gómictwo w Quens
lanrł:;;ie (pocz.). O wy,twórczości złota . d) Przeątyst 
górnic::w-lwtnic.::y Jta Slqsku Górnym w r. 1903 (dok.). 
Dane statystyczne o wytwórczości żelaza, stali, cyn
ku, ołowiu i koksu. e) Wartość ·wvtworóLv przemystu 
gór11iczego na lmli :;;ie•nskiej w r. 1901. f) W Foltz. 
Ryne!? 'l.vęglowv i m etalo :vy w czerwcu IDO-l r. 

NQ :14. a) H. [(ocli. Jias':Jyua wvciqgowa elek
tryczna, posiadajgen ws':Jelkie unJ~ldzenia zabe:::pie
czajqce. Opis maszyny wyciąD'owej, zbudowanej 
przez fabrykę Towarzystwa §iemens- Schuckert 
dla kopalni soli w Inowrodawiu. b) A. Schil/tltzek. 
Żelazobetouo w a obudowa s ta re go sz vbu. Opis spo
sobu zmiany obudowy starego szybu w czasie 
normalnego biegu kopalni. c) R. Sclzojfel. IV spra
wie .siar11owania imi:la wiellwpiecowego. W celu 
rozstrzygnięcia kwestyi, jaki wpływ wywiera żu
żel na wodę, użytą do ziarnowania, autor wyko
nał szereg analiz wody przed i po ziarnowaniu 
i dowiódi na podstawie wyników, że woda, użyta 
do ziarnowania, nie rozpuszcza składowych części 
żużla; przeciwnie wskutek wysokiej temperatury 
pozbywa się ona części soli, wapnia i magnezu, 
znajdujących się w niej w stanie węglanów. d) 
Ameryka1iskie 'I.Vielkie piece o rłttżej wytwórc.so.<ci. 
Streszczenie pracy Kunza, zamieszczonej w Stahl 
und Eisen (r. 190±, M 11). e) Przemvsl żelaz/ty w 
Rosyi (dok.). O warunkach przemysłu żelaznego 
na Uralu i w Królestwie Polskiem. f) A. Luknszew
ski. Górnictwo i hutnictwo na wystawie <V St. Lou
is (c. d.). g) W. Zeleny. Górnictwo w Quenslau
dzie .(dok.). · O wytwórczości srebm, ołowiu, mie
dzi, cyny, węgla i drogich kamieni. 

Stahl' und Eisen (1904) NQ 15. a) Nowourza
dzone 1>nale i średnie walcownie (pocz.). Opis wal-

cowni drutu w Haspe, urządzonej przez Towa
rzystwo budowy maszyn w Duisburgu. b) O. Sim~ 
nzersbach. O 7vp~ywie samoczvnnego zadawmlia ua
bojów na bieg wielkiego pieca i jego P7'ofil. Zasto
sowanie przyrządów do samoczym1eO'o zadawania 
nabojów do wielkiego pieca nie dal~ w Ameryce 
wyników pomyślnych; praktyka dotychczasowa 
dowi~dła, że spożycie koksu jest w tym wypad
ku w1ększe, niż przy obsludze ręcznej; pochodzi 
t~ stąd, że koks, przesypywany kilkakrotnie, nie
kiedy 6-7 razy, da.je dużo mialu, skutkiem cze
go cierpi równomierny bieg pieca. Ponieważ za
sypywany materyał me układa się równo w pie
cu, ściany jego niszczą się bardzo prędko, ulega
jąc silnemu tareiu dużych kawalów rudy i koksu. 
Autor daje opis nowego przyrządu do zasypywa
nia nabojów, zbudowanego przez Pohliga; do pod
noszenia nabojów zastosowano w tym przyrządzie 
duże wózki z otwierającemi się dnami, co daje 
możność wsypywania ich zawartości bezpośrednio 
do przyrządu. c) O. Leyde. Che ,nia stosowana i 
odlewnictwo (do k.). d) B. Nelt'nawt. f~yrób żela
za i stopów żelaznych droga elelztroternziczna (c. d.). 
Zestawienie danych, dotyczących ilości siły elek
trycznej, potrzebnej do wyrobu tonny surowca 
lub sta~i za pomocą k3:źdego z naj bardziej znanych 
sposobow elektrotenmcznych. e) L. Fricke. Ozna
czanie jluaru w żw!Jlu martenowski111. f) Oznaczanie 
siar/d w surowcu i stali zapomocq miauowania jodem 
i tiosiarc.sanem so tu. Sposób polega 11a rozpuszcze
:liu stali. w .kwasie solnym, pochł'onięciu wydziela
JąCego s1ę Siarkowodoru octanem kadmu, miarowa
niu roztworem jodu i odwrotnem miarowaniu tio
siarczanem sodu. g) O o.c;11aczailitt litaligailu sposo
bem Knorrea. O zmianach i uproszczeniach, wpro
wadzonych przez Liiderta w sposobie. oznaczania 
manganu persulfatem. h) jodometrvczny sposób o.sna
czania żelaza. i) B. Osawz. Stal lana i odlewnict'l.VO 
stali (dok). O odlewach do użytku dróg żelaznych, 
wyrobu maszyn parowych i gazowych, pomp, pod
nośnic i in. 

NQ 16. a) Nowourzq.rłzone. nt'lle i średnie wal
co w11ie (dok.). O pi s walcowni: Schellmiihl pod 
Gdańskiem, Geisweid pod Siege11, Bogoslowsk na 
Uralu, Ostrowiec i Zawiercie w Królestwie Pol
skiem. b) Ledebttr. O specyalnvch gatunkach stali. 
Streszczenie prac Guilleta, zawierających wyniki 
badań nad stopami żelaza z manganem, niklem i 
krzemem. c) B. Neumamt. f)('yrób żelaza i stopów 
żelazllych drogq. elelztrotermicznq (dok.). Z porów
nania cen kosztów wytwarzania surowca i stali 
sposobami elektrotermicznymi i zwykiymi wyni
ka, że w krajach z rozwiniętym przemysłem że
laznym, gdzie obok wielkich zapasów paliwa rqi
neralnego znajdują się rudy małowartościowe wąt
pliwem jest, ażeby proces elektrotermiczny mógl 
stworzyć wspólza wodnictwo wielkopiecowemu; 
przeważna ilość stali będzie również wytwarzana 
sposobami: martenowskim i bessemerowskim;. na
tomiast stal tyglowa ustąpi zapewne miejsca stali, 

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



658 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU TNICZY 1904 

wytwarzanej w piecu elektrycznym; tanie sposoby gulacyi splawu na rzece Odrze. Dla utrzymania 
wytwarzania energii elektrycznej ułatwią rozwój stanu wody w Odrze na poziomie, umożliwiają
wytwórczości stopów żelaza z krzemem, wolfra- cym stale prawidłowe kursowanie statków, należy 
mem i in. W krajach, odczuwających brak pa- utworzyć ol brzymi zbior nik (300 milionów m3), z 
liwa mineralnego, natomiast obfitujących w wodę którego woda w razie potrzeby spuszczanę byla
(Afryka Po!udniowa, Nowa Zelandya), wyrób że- by do Odry. W okolicach Kozla znajduje się 
laza sposobem elektrotermicznym może się dobrze miejscowość, nadająca się do budowy podobnego 
opłacać . d) Z ~~ystawy w St . Louis. Opis hali, zbiorn ika. Piasek, otrzymywany przy budowie 
maszyn i kotłowni . e) Ciężar atonut żelaza. Wed- zbiornika, mógłby być użyty w kopalniach śląs
ług n~wych badań Baxtera ciężar atomu żelaza 

1 

kich, które tym sposobem mogłyby być zaopa
wynosl 55,877. ±) 01dz,ielanie .gli1ll~ od żelaza. trzone na 20 lat w mater_yał po_dsa~z~owy; ażeby 
\Yedlug sposobu Leclere a oddz1eleme wykonywa koszt przewozu wypadl .1ak naJtameJ, należałoby 
s1ę zapomocą mrówczanu amonu. g) O 11wteryale do tego celu używać próżne wagony, wracające 
formierskim dla odlewów stalowyc/t . O składzi e i do kopalń węgla. 
przyrządzaniu mas formierskicl1. h) Nowy sposób j Revue de metallurgie (1904) N!! 7. a) L. 
przygoto~~ywania piaslw formierskiego. Demoz ny. u~~agi ~o sprmvie odpo-wiedniego ~oyboru 

.. Zei~~chrift des Oberschlesischen ~e_rg-und l stal~ uar.s·ęrł.siowej (p?cz). Autor zajmuje . się ba
Huttenmanmschen Veretns (1904). Ltptec. a) damero warunkow, Jakle należy uwzględmć w ce
Wyknz 7"loftci węgla, kol~su i hryldel> wyslan_vch z ]u osiągnięcia dokładnej i szybkiej klasyfikacyi 
Górnego Slq.ska do stacvi w Niemcz ech 1: za granic q stali narzędziowej. b) L. Gtdllet. Stal molybdello
w latac/z 1901- 1902 i 1903. Do Królestwa Pol- wa. Stal molybdenowa podobna jest z wielu wzglę
skiego wysłano w r. 1903 węgla karnimmego dów do stali wolframowej, lecz wpływ molybdenu 
524175 t (w r. 1902-500 820 t), koksu 120180 t (w r. jest cztery razy silniejszy. Stal molybdenowa o 
1902-116767 t). Do Galicyi wyslano w r. 1903 budowie pei-litowej przy 0,2% O zawiera mniej niż 
węgla 588188 t, koksu 22067 t. b) Witte. Dostar- 2%Mo, przy 0,8°/0 0 mniej niż 1°f0 Mo; wytrzy
cz nnie piasku do odbudowy poktadów węgla sposo- malość na rozerwanie i uderzenie oraz granica 
bem zamulania. Liczne kopalnie na Śląsku Gór- sprężystości są wyższe, niż u stali węglowej. Har
nym. pragnąc zastosować nowy sposób odbudowy, towanie wywołuje podobne zmiany jak w stali 
odczuwl'tją brak w pobliżu piasku do zamulania zwyczajnej . Gatunki stali molybdenowej, zawie
wybranych przestrzeni i potrzebę sprowadzania rającej podwójne węgliki, są bardzo twarde, kru
go z miejscowości odległych. Wobec tego autor che i wytrzymale na. rozerwanie; wydłużenie po
rzuca projekt połączenia sprawy zaopatrywania siadają bardzo małe . 
kopaliL w materyal podsadzkowy ze sprawą re- l TV K. 

l{ronika bie~ąca. 
Dotychczasowe wyniki doświadczeń nad niny, w sklad których wchoLlzi przeważni fl smo

nasycaniem drzewa w . kopalniach węgla ka- ła. N ajwiększem rozpowszechnieniem cieszy się 
miennego w Westfalii. Zywe zainteresowanie, ja- ciężka smoła z węgla kamienne~o lub mieszanina 
kie wzbudza w ostatnich czasach w Niemczech a ciężkich destylatów smoły, znana w handlu pod 
gl?wn~e ~ Westfalii sprawa nasycania d~·ze":'a, 1 nazwą karboli!le~m: W kopa~niach Haz~n winckel, 
obJaśma s1ę wzrostem cen na drzewo, wywieraJą- J\~ary_a Anna 1 Stembanl~ stw1erdzono, ~e tworze
cych poważny wplyw na koszta wydobywania me s1 ~ grzyba na drzew1e nasycanem Jest znacz
węgla. PodJ:ug danych statystycznych z r. 1900 nie mniejsze, niż na sm·owem. W kopalni S~harn
wyda~]~i na drzewo, ponosz~ne przez większość horst drzew~ nasycone, zastoso~ane w chodmka?h? 
ważmeJszych kopalń, wynos1ły około 0,715 mar- odprowadzaJących zepsute pow1etrze, trwa dluzeJ 
ki na tonnę wydobytego węgla; przyjąwszy za niż surowe. W kopalni Gladbeck odporność drze
podstawę do obliczeń, że wytwórczość węgla wa na gnicie wskutek nasy.cenia znacznie :v-zra
w Westfalii w r . 1903 wyn iosła o4 690 000 t, o trzy- s ta. W kopalni Holland stwierdzono zupel!l1e do
mamy roczny wydatek na drzewo 461/ 4 miliona kladnie, że drzewo nasycone sluży znaczme dl~
marek. Niedawno ogłoszone zostały opinie za- żej, niż surowe; tworzenia się grzyba na dr~ew1e 
rządów kapalń węgla w Westfalii o wynikach na- nasyconem n~e zauważono. W kopal_ni Pr~s1dent 
sycania drzewa w końcu r. 1903. (Glilcllau.t; r . 1904, przekonano s1ę, że drzewo po nasycenm sluzy d":'a 
M 15). Z wyjątkiem dwóch kopalń, używających razy dłużej. W kopalni Herkules na podstaw:1e 
do nasycania obok karbolineum soli mineralnych, wyników dotychczasowych (próby trwały w Clą
w powszachnem użyciu jest smoła lub też miesza- gu 5 lat) przekonano się, że chzewo nasycone slu-
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żyć może przynajmniej cztery razy dłużej, IJiż su- nasycania przez pogrążanie w smolę dadzą się 
rowe. W kopalni Fryderyk Wielki do obudowy objaśnić tern, że operacya nasycania odbywała się 
chodników powietrznych w miejscach, gdzie ciś- przy zwykl'ej temperaturze, oraz że przecięcia, 
nienie nie było zbyt silne, używano równolegle wykonane w kopalni, nie · były smarowane smołą. 
drzewa nasyconego i surowego. Próby wykazały, Na podstawie doświadczenia, osiągniętego z datych
że gdy drzewo nienasyco11e zgniło na l cm, nasy- czasowej praktyki, można dla sposobu nasycania 
cone było jeszcze zupełnie zdrowe; otrzymane wy- drzewa przez zanurzanie w kąpieli smołowej 
niki uznano za pomyślne. W kopalniach Gelsen- ustanowić zasady następujące: l) Drzewo winno 
kirchen drzewo nasycone, użyte do obudowy ch od- ~ być możliwie suche. Najodpowiedniejsze jest drze
ników, odprowadzających powietrze, trwało dwa wo, ścięte w zimie, jako nie zawierające soków; zmo
razy dłużej niż surowe, a niekiedy na.wet znacz- . czone długotrwałym deszczem nie nadaje się do na
nie dłużej. W chodnikach powietrznych kopalni sycania. Skł'ady drzewa, przeznaczonego do na
Rhein-Elbe I jii surowe drzewo sosnowe po upły- sycauia, powinny znajdować się pod dachem. 2) 
wie roku gniło z powierzchni na 5-10 mm, po Drzewo powiuno być odarte z kory. 3) Płyn 
2 latach zastępowano je świeżem. Użyte na to nasycający ma być ogrzany do temperatury przy
miejsce drzewo nasycone po roku nie zdradzało najmniej 70°C i nie zawierać wody. 4) Okrąglaki 
śladów gnicia, po dwóch latach uległo ledwie wi- powinny przebywać w kąpieli, ogrzanej do 70°C, 
docznym zmianom. Jednocześnie należy zazna- przynajmniej w ciągu 15-20 minut. 5) Drzewo 
czyć, że początkowo (przed trzema laty) nasyca- świeżo nasycone najlepiej skl'adać w miejscu su
nie nie było wykonywane tak dobrze, jak obec- chem, zabezpieczanem od deszczu, żeby miało 
nie, oraz że drzewo używano niedostatecznie su- możność pochłonięcia smoły, oblepiającej ją z 
che. Zarząd kopalni jest przekonany, że w przy- zewnątrz. G) Przecięcia, wykonane na miejscu 
szlości przy staranniejazem nasycaniu drzewo so- zastosowania U.rzewa w kopalni, winny być po
snowe nasycone będzie moglo służyć równie dłu- ciągnięte płynem nasycającym. 7) Baseny do 
go jak dębowe surowe. W kopalni węgla w Miil- nasycania najodpowiedniejsze są z blachy żelaz
heim przekonano się, że wskutek pokrywania drze- nej; mniej odpowiednie są murowane z powodu 
wa z powierzchni zapomocą karbolineum tworzy łatwości przenikania płynu nasycającego przez po
się skorupa, nie zabezpieczająca jednakże wnętrza ry i szczeliny. Basen powinien znajdować się na 
drzewa od gnicia; czas służby drzewa, zabezpie-

1 

powierzchni; umieszczony w ziemi daje się z tra
czonego w ten sposób, nie o wiele się powiększa. eluością czyścić i utrzymywać w porządku; oprócz 
Cokolwiek lepsze wyniki otrzymano nasycaniem tego basen z blachy żelaznej, umieszczony w zie
zapomocą zanurzenia w karbolineum. mi, łatwiej podlega zniszczeniu skutkiem rdzewie-

Stosunkowo niepomyślne wyniki dla sposobu nia. rv. K 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w przeciągu pierwszych czterech miesięcy r. 1904 
(w tysiącach pudów)*). Rok 1903 Rok 1904 
Przez komory morza Bałtyckiego 414 114 

" " zachodniej granicy lądowej 6686 8783 
" pozostałe komory . 31 74 

Razem 7131 8971 
W tej liczbie 

Z Niemiec 305G 3125 
" Anglii 192 117 
" Belgii 3831 5729 s. 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, N 23, •tr. 6")7. 

Przywóz węgla kamiennego z zagranicy 
sięcy r 1904. (w tysiącach pudów) *) 

do Rosyi w przeciągu pierwszych czterech 

Rok 1903 Rok 1904 
Przez komory morza Bałtyckiego 11326 11045 

" " " Czarnego . 497 495 
" zachodniej granicy lądowej 12042 11884 
" pozostale komo1·y . 1554 2104 

Razem 25419 25528 

14780 13462 
W tej liczbie: 

Z Niemiec 
" Anglii . 10480 11620 s. 

- ---
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 23, str. 61ł7. 

mi e-
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Kasa pożyczkowo - oszczędnościowa dla 
pracujących w Towarzystwie Saturn. \V J\~ 14 
Zbioru praw i rozporządzeń rządu z r. 1904 (dział 
II) ogłoszoną została ustawa kasy pożyczkowo
osz('zędnościowej dla pracujących w rrowarzy
stwie przemysłowo-górniczero S.aturn. U czestni
cy kasy płacą 5 ~ pensyi, tantyemy i graty:fika
cyi, drugie 5% wpłaca Towarzystwo Saturn. Każ
dy uczestnik kasy ma otwarte w księgach kasy 
3 rachunki: A, B i C. Na rachunek A zapisują 
się obowiązkowe wkłady uczestnika, na rachunek 
B-wkłady dobrowolne uczestnika, na rachunek C
wkłady Towarzystwa, ofiary oraz wszelkie zyski 
kasy. Od sum, zapisanych na rachunkach A i B, 
kasa zalicza co 1

/ 2 roku na dobro uczestnika 4 ~ . 
Sumy, zapisane na 1·achunku A, wraz z procenta
mi wydawane są uczestnikowi w razie wyjścia z 
kasy; sumy, zapisane na rachuuku B, wraz z pro
centami wydawane są uczestnikowi na każde żą
danie; sumy, zapisane na rar.hunku C, stają się 
własnością członka kasy tylko w r::tzie opuszczenia 
za.jęcia w Towarzystwie na zasadach następują
cych: 

po 

" 
" 
" 
" 

5 latach 
6 
7 

" 
" 

8 " 
9 

" 
" 10 " 

pracy w stosunku 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

50% 
60% 
70~ 
80% 
90 00 

100% 

Jest to w zagłębiu Dąbrowskiero piąta tego 
rodzaju kasa; poprzednio wprowadzone kasy ist
nieją \Y towarzystwach: War.zawskiem, Francusko
Rosyjskiem, Sosnowieckiero i Francusko-Włoskiem. 
Pożądanem byłoby, żeby i pozostale większe przed
siębiorstwa górniczo-hutnicze wprowadziły u sie
bie podobnego rodzaju kasy albo też podjęły sta
rania o otwarcie jednej kasy, wspólnej dla wszyst
kich oficyalistów, pracujących w kopalniach i hu-
tach zagłębia Dąbrowskiego. S. 

Ułatwienie obliczania kosztów przewozu 
drogami żelaznemi. System taryfowy w Rosyi 
jest tak zawiklany, że obliczenie kosztów przewo
zu drogami żelazneroi danego towaru przedstawia 
bardzo wiele trudności. Trzeba stale śledzić za 
taryfami, które często zmieniają się, i w razie po
trzeby szukać w olbrzymich rocznikach Zbioru 
taryf, które nie posiadają dogodnie ułożonych sko
rowidzów. Sprawa ułatwienia obliczania kosztów 
przewozu różnych towarów drogami żelaznami 
w Rosyi stanowi obecnie przedmiot obrad specyal
nej komisyi w Petersburgu, do której należą 
przedstawiciele różnych władz oraz handlu i prze
mysłu. Rzeczona komisya główną uwagę zwró
ciła przedewszystkiem na d·w:ie kwestye: 1) ko
nieczność możliwie rzadkiej zmiany taryf i 2) spo-

sób obliczania. Podlug istniejącego obecnie spo
sobu należność za przewóz towaru oblicza stacya 
wysyłająca, lecz stacya odbierająca sprawdza to 
obliczenie i je_st odpowiedzialna za jego dokład
~ość; zda:rz~ s1ę bard~o cz_ęsto, że stacya odbiera
JąCa zm1ema zupelme pierwotne obliczenie, co 
przedstawia bardzo wiele niedogodności dla wy-
syłających. S . 

Zmiana miejsca zamieszkania jednego 
z inżynierów okręgowych Zachodniego obsza
ru Górniczego *). Biuro inżyniera okręgoweo·o 
okręgu W arszawsko-Piotrkowskiego p . Koco~v
skiego posta11owiono przenieść z Częstochowy do 
Warszawy. Do oh·ęgu górniczego Warszawsko
Piotrkowskiego nah:żą gubernie: Kaliska, Łom
żyńska, Suwalska, Warszawska, Plocka i Piotr
kowskll; z. wyjątkiem. powiatu Będzińskiego. Po
stanowieme powyższe ogłoszone zo~talo w zbio
rze praw i rozporządzm't rządu (r. 1904, dział I, M 
100, art. 1050). S. 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, :.\~ 4, str. 108, J.~ 10, str. \l83 

Praca w dni świąteczne. Minister Rolni
ctwa. i _Dób:· Pań~t,~a porusz:yl kwestyę pracy 
w dm medz1elne, sw1ąteczne, 1 galowe. W wie
lu ~iejscowościa?h w Rosyi liczba takich dni wy
nosiła 120-140 1 zakaz pracy w te dni przyno
sil szkodę tak ludności, jako też rolnictwu i prze
myslo:wi. .o.~ecnie na mocy N aj wyż ej zatwier
dzoneJ opmn Rady Państwa praca w dni nie
d~ielne, świąLe~zne ~ uroczyste k?ścielne oraz cy
wilne pozostawiOną Jest do uznama każdego i żad
na władza nie ma prawa robić pod tym względem 
pracującym żadnych trudności.*) S . 

art. 85S.*) Zbiór praw i rozporządzeń rządu r. 19<'4, dział l, J\! 83, 

Wanad w metalurgii. Badania nad stalą 
wanadową, dokonane przez CaoUBLEYA w hucie 
Firminy w r. 1893, a następnie przez profesora 
I. O. ARNOLDA w Scheffieldzie, wykazały, że bar
dzo mała ilość wanadu (mniejsza niż l~) wystar
cza dla znacznego powiększenia twardości stali. 
Wobec tego wanad zaleca się jako dodatek przy 
wyrobie stali narzędziowej. rv: K . 

(l:tevue Technique, 1003, XXlY, (J23-69..5). 

Syndykat wytwórców węgla w zagłębiu 
Donieckiem. W zaglębiu Donieckiem otwiera 
się syndykat wytwórców węgla kamiennego pod 
nazwą "'l1owarzystwo dla handlu paliwem kopal
nem zagłębia Donieckiego". Syndykat ma postać 
towarzystwa akcyjnego, którego kapitał zakłado
wy wynosi 1000000 rubli (4000 akcyi po 250 rb). 
Zapisy do Towarzystwa przyjmuje p . MrKOLAJ 
AwDAKow w Charkowie (Sumskaja, M 52). Zało
życielami Towarzystwa są p .p . AwDAKow i MAN-
CIARLI. S . 

-------------
ll03BOJJCHO _[JeHsyporo, 2 CCHT516pH 1904 r. 

v..,r drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mi-eczysław Grabiński 
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