
P-RZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia l październil{a 1904 r. M 25. 

(Dokończenie, patrz M 2!, str. 645). 

Jeżeli użyto więcej jak O, l gr ołowiu, to przy 
elektrolizie widoczną się staje skłonność ołowiu 
do wydzielenia na katodzie w postaci igieł krysz
tałów. Elektrolizę trzeba wykonywać w zwyklej 
temperaturze. Temperatura, podniesiona np. do 
60-7()°C, nie tylko nie przyspiesza, lecz owszem 
opóźnia osadzenie. Na anodzie tworzy się zazwy
czaj wodorotlenek manganowy. Barwa osadu by
wa brunatna, w malej liczbie wypadków czerwo
no-miedziana. 

Ulepszenie w metodzie oddz ielenia cynku od 
niklu zapomocq siarkowodoru ·w rozczynie, zawiera
jqcym kwas galusowy. ERNEST A. LEwis. (The Ana
lyst, 1903, 28, 93). Do rozczynu obu metali w po
staci siarczanów dodaje się węglanu sodowego 
aż do powstania slabego osadu, który pomimo 
mieszania rozczynu nie znika. Osad ten rozpusz
cza się w jednej kropli rozcieńczonego kwasu 
siarczanego, rozcieńcza zimną wodą do objętości 
300 cm3, dodaje 2 gr kwasu galusowego, rozpusz
czonego w wodzie, i miesza. Przez rozczyn prze
prowadza się w przeciągu 1

/ 2 godziny dość szybko 
strumień siarkowodoru, poczem sączy przez poje
dynczy szwedzki sączek, osad przemywa się 4-5 
razy zimną wodą i suszy w parowej suszarce, po 
wysuszeniu oddziela o ile · można dokladnie od 
sączka do tygla RosEGO, sączek spopiela na drucie 
platynowym, osad ze spopielonym sączkiem zwil
ża małą ilością kwasu siarczanego, praży nad pal
nikiem BuNsENA w strumieniu czystego wodoru i 
waży jako ZnS. Nikiel, znajdujący się w przesą
czu, może być oznaczony w następujący sposób, 
przyczem należy się trzymać dokladnie przepisu, 
gdyż inaczej otrzymane rezultaty są zbyt nizkie: 
rozczyn stawia się w zlewce na gorącej płycie i 
odparowuje do objętości 15 cwt3

, potem nakrywa 
zlewkę, zdejmuje z płyty i oziębia; teraz dodaje 
się 30 cm3 stężonego kwasu azotowego i nakrywa 
szkłem powtórnie; skoro przeszlo pierwsze burze
nie, stawia się nakrytą zlewkę znowu na gorącą 
płytę; ciemno-brunatny rozczyn gotuje się dotąd, 
póki nie zmieni barwy na zieloną, obmywa szkło, 
dodaje 1 cn13 kwasu siarczanego i odparowuje w 
szali porcelanowej na łaźni wodnej prawie do su-

chości, następnie ogrzewa na drucianej siatce nad 
plomieniem do zupełnego wydalenia kwasu siar
czanego, potem silniej w celu wypalenia substan
cyi organicznych a wreszcie ochładza, gotuje po
zostałość z wodą, zawierającą nieco kwasu siar
czanego i sączy; przesącz chwyta się w zlewce 
objętości 500 cm3 , pozostalość na sączku przemy
wa raz rozcieńczonym kwasem siarczanym, a po
tem kilkakrotnie wodą, dodaje 10 cm3 stężonego 
amoniaku, potem 3 gr rozpuszczonego w wodzie 
szczawianu amonowego, rozcieńcza rozczyn do 
300 cm3, ogrzewa go mniej więcej do 40°C i elek
trolizuje 3-ma elementami BuNBENA lub prądem z 
równie silnego źródła. Rozczyn podczas elektro
lizy, która kończy się w 3-4 godzin, utrzymy
wać trzeba ciągle w temperaturze 40°C. Koniec 
elektrolizy rozpoznaje się w zwykły sposób zapo
mocą dodatku siarczku amonu. 

Stożek platynowy, na którym osadzono me
tal, należy wymyć dokladnie najprzód zimną wo
dą, potem alkoholem, wysuszyć w parowej su
szarce i zważyć. Podlug tej samej metody moż
na również oddzielić cynk od żelaza i glin od 
manganu. Podczas oddzielenia cynku od kobaltu 
ten ostatni częściowo osadza ię wraz z cynkiem. 

O 71liarowen'l olzreśleniu cynku. I. E. CLENNEL. 
(Chemical News. 1903, 87, 121). Podlug metody, 
podanej przez autora, cynk strąca się zapomocą 
0,2% rozczynu siarku sodowego, dodawanego w 
nadmiarze. Nadmiar siarczku określa się zapo
mocą cyanku srebra i potasu podług następają
cego wzoru. 

Na2S+2KAg(CN)2=Ag2S+NaCN+2KCN 
Cynk, zawarty w rudach, przeprowadza się 

do rozczynu w zwykły sposób, a rozczyn ten, za
prawiony wodorotlenkiem sodu lub amoniakiem 
do silnie alkalicznej reakcyi, gotuje się, rozcień
cza wodą i w danym razie sączy. W rozczynach 
cyanowych można siarczek zastosować wprost, w 
niektórych jednak wypadkach może się okazać 
potrzeba wydalenia cyanu. Roztwór, przeznaczo
ny do analizy, miesza się z małym nadmiarem 
oznaczonej objętości 0,2-procentowego rozczynu 
siarczku sodowego, a następnie wytrząsa w zam
kniętej butelce. Aby przyspieszyć osiadanie, nie-
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którzy chemicy dodają wapna. Teraz odsącza się 
caŁą ilość albo też oznaczoną część rozczynu z 
o~tadem i dodaje roztworu cyanku srebra i potasu 
w nadmiarze. Osad Ag2S osiada wogóle dość szyb
ko i daje się Łatwo sączyć i wymywać. Do prze
sączu dodaje się okoŁo 5 cm3 l-procentowego roz
czynu jodku potasowego i ciecz miaruje rozczynem 
azotanu srebra, aż do pojawienia się bladożółtego 
zabarwienia. l gr KCN =0,3 gr N a2S=0,25 gr Z n. 
Ta sama metoda da się użyć naturalnie do ozna
czenia siarczków alkalii. Jeżeli ciecz zawiera 
cyanki, to oddzielna część pierwotnego rozczynu 
musi być miarcwana azotanem srebra, używając 
jod jako wskaźnik, po poprzedniem dziaŁaniu kwa
sami w celu wydalenia siarczków. 

Oznaczenie cynku jako siarczku. A. THIEL i A. 
M. KJESER. (Zeitschr. f. anorg. Chemie, 1903, 34, 
198). Niedawno jeden z wymienionych autorów 
opisał (Chemik. Zeitung Rep., 1902, 26, 355; Zeit
schrift f. anorg. Chemie, 1902, 33, l) uproszczenie 
metody określenia cynku, które polega na tern, 
że sączenie siarczku cynkowego jest zbyteczne. 
Jeżeli ten sposób postępowania by l prosty wobec 
innych metali, będących w rozczynie, to autorowie 
w poszczególnych wypadkach metodę tę skracają 
i ułatwiają jeszcze bardziej. Mianowicie postępu
ją oni tak: 10-20 Clll3 rozczynu cynku przenoszą 
zapomocą pipetki cLo kolbki ERLENMEYERA o pojem
ności 50 cm3, dodają amoniaku do zupełnego strą
cenia osadu a następnie dodają siarczku amonu 
w nadmiarze. Kolbkę zatyka się korkiem i, jak 
to wspomniano w pierwszej pracy, wstawia do ką
pieli wodnej w atmosferę pary, przyozem na po
wierzchnię cieczy puszcza się strumień powietrza. 
Skoro zawartość kolbki wyschła, ogrzewa się ją 
jeszcze 1

/ 2-1 godziny do 120°, poezero praży w 
znany sposób w prądzie siarkowodoru. Jeżeli w 
rozczynie był chlorek lub azotan cynkowy, to 
się tylko zagrzewa. Gdy otrzymano stały ciężar, 
to przed astatniem prażeniem dobrze jest dodać 
kilka kropli siarczku amonu i wyparować go w 
kolbie. Autorowie podają kilka przykładów ana
liz. 

Od sprawozdawcy. O ile w szybkość meto
dy, pozbawionej operacyi sączenia, łatwo uwie
rzyć, o tyle dokiadność wzbudza wiele wątpli
wości, bo niepodobna przypuścić, aby rozczyn 
cynku, jeżeli pochodzi z minerału, nie zawieraŁ 
śladów innych metali. Taki sposób postępowania, 
jaki podają autorowie, możebny jest i to tylko w 
ostateczności tam, gdzie chodzi o analizę chemicz
nie czystego rozczynu soli cynkowej, a taki wy
padek możebny jest w labaratoryurn szkolnem, nie 
zaś w praktycznem. 

1\.nt9mon i c9na .. 
Oddzielenie an~vmonu od cyny zapom.ocq lzwa

su szczawiowego. F. HENZ. (Zeitschr. f. anorg. 
Chemie, 1903, 37, 1). Autor zbadaŁ dokladnie spo
soby określenia antymonu i cyny tudzież oddzie-

lenia tych metali i przyszedł do następujących • 
wniosków: 

Oznaczenie antymonu w postaci trójsiarczku 
daje bardzo dobre rezultaty. Błędy, zarzucane 
tej metodzie, :są nieuzasadnione, gdyż przewyższa 
ona wszystkie inne dokładnością, Łatwością i szyb
kością w wykonaniu. Oznaczenie w postaci trój
tlenku podŁug BuNsENA i poprawki, wprowadzonej 
w ostatnich czasach przez BRUNOKA i RossrNGA, 
jest dobre. Elektrolityczne określenie z roztwo
ru siarczków alkalicznych przy użyciu siarczku 
sodowego lub cyanku potasu daje stale rezultaty. 
Nie używając środków redukujących, wynik za
leży od wypadku, gdyż nie wiemy, czy, przery
wając elektrolizę, otrzymujemy całą ilość metalu. 
Jeżeli elektroliza trwa dłużej, niż pewien ozna
czony czas, albo też jeżeli już na początku obec
ne były wielosiarczki. to caŁkowite wydzielenie 
metalu nie nastąpi. 

Co się tyczy cyny, to najlepszy sposób. okre
ślenia jej polega na elektrolizie rozczyn u w kwa
sie szczawiowym podług C LASSEN A. Jeżeli w roz
tworze niema· chlorków, to otrzymuje się liczby 
teoretyczne. Elektrolityczne wydzielenie z siarcz
ku amonu należałoby zarzucić, gdyż metal wy
dzielony jest gąbczasty i pokazuje zwykle zbyt 
wysoki ciężar. 

Metoda CLAJ{KA i RossJNGA nie pozwala od
dzielić całkowicie nawet przez powtórzenie ope
racyi. Natomiast przez jednorazową operacyę 
oddzielenie jest caŁkowite, jeżeli siarczki w silnie 
alkalicznym rozczynie w obecności kwasu wino
wego, zupełnie utlenione, zaprawimy kwasem 
szczawiowym i podczas gotowania antymon osa-
dzamy siarkowodorem. . 

Przyczynele do elelztroli~yc.rmego określenia an
tymonu i oddzielenie go od cyn v. A. FISCHER. (Ber. 
d. d. ch. Gesel., 1903, 36, 2348). Autor oglasza 
doświadczenia, dotycząee zastosowania cyanku 
potasu przy osadzeniu antymonu drogą elektro
lityczną. Wiadomo, że określanie elektrolityczne 
antymonu z rozczynu soli siarczków w siarczku 
sodowym podŁug Cr.AssENA daje zbyt małe rezul
taty, bo wielosiarczki działają na antymon roz
puszczająco. Autor próbowal dodawać do elek
trolitów odczynników, rozkładających wielosiarcz
ki, a mianowicie cyanku potasu, siarczku i wodo
rosiarczku sodowego. Pierwszy z tych odczyn
ników działa najlepiej. Cyanek potasu działa na 
wielosiarczki amonu, potasu i sodu rozkładająco 
na zimno i na gorąco, a to mianowicie w ten spo
sób, że wydzielona siarka tworzy siarkocyan. 

N a2S4+3KCN =N a2S+3KCNS. 
Małą niedogodność w użyciu cyanku potaso

wego stanowi ta okoliczność, że anody platynowe 
wykazują czasem stratę na wadze w miligramach. 
Strata ta jest większa, jeżeli elektrody są matowe, 
niż gdy są polerowane. Autor dowodzi, że cya
nek pot~sowy da się stosować do określeń anty-
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monu nie tylko w obec11ości innych metali, ale 
również w obecności cyny dla pięcio i trójatomo
wego antymonu. 

-----

czenia w formie zasadowego węglanu, zato czas, 
potrzebny do wykonania, szczególniej, gdy jest du
żo miedzi, jest znacznie krótszy. 

B. t Kolorymetryetany sposób określe1zia bizmutu. 
tzmu · PAUL PLAUEs. (Journ. f. Pharm. und Chemie 1903 

· O wpty·wie bizmutu na określenie srebra .sapo- \ ser. 6, 18, 385) .. Wiadomo, że po dodaniu do' kwaś~ 
nwcq próby tyglowej. K. SANDER. (Berg-und Hut- nego rozwodmonego rozczynu soli bizmutowej 
tenmanni~che Zeitsch~·., ~900, 62, ~1). Przy próbi~ wodnego rozt:voru j?dku potasowego powstaje 
rud ołowianych, zawieraJących bizmut, ten ostatm brunatny osad JOdku bizmutowego. Jeżeli odwrot
przechodzi do króla ołowianego. vVielu chemi- nie rozczyn bizmutu dodajemy do rozczynu jod
ków przypusze;za, że dokładności następnego ozna- ku potasowego, to z początku nie otrzymujemy 
czenia srebra przeszkadza bizmut. Autor do sto- żadnego osadu, lecz tylko mniej lub więcej ciem
pu ołowiu z bizmutem dodawał przed odpędze- ne żMto-pornarańczowe zabarwienie, a dopiero 
niem oznaczone ilości czystego srebra i dwie pró- , gdy dodamy nadmiar rozczynu bizmutu, możn~ 
by, mianowicie jedną ze srebrem a drugą bez nie- spostrzedz tworzenie się osadu jodku bizmutu. 
go poddał' odpędzeniu. Rezultaty wykazały, że Autor stwierdził, że jeżeli rozczyn bizmutn za.pra
bizmut w tych. ilościach: w jakich znajduje się wi się równ~ objętością 3~-stop?iowej gliceryny, 
w rudach ołowianych, me ma wpływu na doklad- to dodatek JOdku potasu me daJe żadnego osadu 
n ość oznaczenia srebra. Strata srebra, mian owi- lecz tylko wywołuje zabarwienie. Jodek bizmut~ 
cie ulotnienie i wsiąknięcie w tygiel wynosiła z powodu obecności gliceryny pozostaje w raz
średnio w próbach z bizmutem 3,17%, bez bizmu- czynie. Nadto PLAUEs zauważył, że pomarańczo
tu 3,27%. Aby oznaczyć bizmut w rudzie olo- wo-żólte 11abarwienie jest proporcyonalne: 1) do 
wianej, topi autor 20 gr w tyglu żelaznym. króla ilości jvdku potasowego, którego dodano w nad
rozpuszcza w kwasie azotnym, ołów osadza kwa- miarze do rozczynu bizmutu, 2) do ilości I'Ozczy
sem siarczanym, przesącz zaprawia amoniakiem, nu bizmutowego, dodanego w nadmiarze do roz
osad ołowiu i bizmutu rozpuszcza w możebnie czynu jodku potasu. Na tej reakcyi osnuta jest 
malej ilości kwasu solnego i rozciel'JCza wodą. wypracowana przez autora kolorymetryczna me
Przy odpędzeniu bizmut można poznać po bru- toda określenia bizmutu. 
natnej okrąglej plamie pod ziarnem srebra. W końcu wspomnieć tu jeszcze muszę o elek-

Objętościowe oz1wczenie bizmutu jako molibde- f:rolitycz"em o:znacze11iu bizmutu i oddzie!elliu go od 
nian i oddzielellie go od rniedzi. HERMAN S. RIE- umych meta/z A. L . KAMMEREHA, pomieszczonem 
DERER. (J ourn. Amer. Chem. Soc., 1903, 25, 907). w J <?urn al Amer. Chem. Soc. 1903, 25, 83. 
Wnioski, jakie wyprowadza autor po zbadaniu i l{ b lt · ·t.· 1 
przerobieniu rozmaitych metod określenia bizmu- 0 a 1 nt"\te · 
tu, są następujące: metoda szczawianowa WAR- O metodzie oddzielenia l~obaltu od 11iklu i o obję-
WICKA i KYLEA (Eng. and M.in. Journal, 1901, str. tościowem oznaczeniu kobaltu. R. L. TAYLOH. (Chem. 
459; Chem. Ztg. R., 1901, 25, 148) opiera się na N ews. 1903, 88, 184). Wiadomo, że kobalt można 
starej zasadzie a zmiany, wprowadzone przez wy- strącać z rozczynu, jako wyższe tlenki węglana
mienionych chemików, czynią metodę nieużytecz- mi baru, strątu i wapna w obecności chloru lub 
ną. Bizmut strąca się całkowicie siarkowodorem bromu. To zachowanie się kobaltu zastosował: 
w roztworze, przygotowanym w następujący spo- RosE, jako środek do oddzielenia kobaltu od ni
sób: do kwaśnego rozczynu dodaje się kwasu wi- klu. TAYLOR znalazł, że kobalt w rozczynie zu
nowego, nast9pnie zapomocą alkalii robi rozczyn pelnie obojętnym i niezbyt stężonym opada pod 
alkalicznym, dodaje mał:y nadmiar cyanku potasu / działaniem węglanu barowego lub wapniowego w 
i osadza siarkowodorem. V\T takich warunkach obecności wody bromowej jako czarny tlenek. W 
miedź pozostaje w rozczynie. Małe ilości bizmu- , przeciągu 5-10 minu. t strącenie jest zupełne i 
tu można w ten sposób latwo i szybko oddzielić ilościowe . Skład chemiczny osadu zbliża się do 
od miedzi. formuły Co90 14 i Co7 0 11 • Autor przypuszcza, że 

Bizmut strąca się również całkowicie jako skJ'ad ten jest dostatecznie równomierny, aby tle
molibdenian amonowo-bizmutowy zapomocą mo- nek ten mógł służyć do objętościowego oznacze
libdenianu amonowe~o w rozczynie, zakwaszonym nia kobaltu, jeżeli określi się ilość oswobodzone
kwasem azotowym. Utrzymany tym sposobem osad go przezeń jodu. Dotychczasowe doświadczenia 
wymywa się 3-procentowym siarczanem amono- z rudami kobaltowerui dały rezultaty zadawala
wyro i w celu oznaczenia bizmutu rozpuszcza w jące. 
kwasie siarczanym, kwas molibdenowy redukuj e, Elelztrolitycz ny sposób osadzenia lliklu z ro.s
a następnie utlenia go, miarując nadmanganianem czynu josforauu. WALTER T. TAGGART. (J ourn. 
potasu, zupełnie tak samo, jak to ma miejsce przy Amer. Chem. Soc., 1903, 25, 1039). :Nietoda polega 
oznaczeniu kwasu fosforowego. Oddz.ielenie i ozna- na tern, że rozczyn siarczanu niklu strąca się 
czenie stanowią równocześnie jedną metodę, któ- zmienneroi ilościami dwufosforanu sodowego o 
rej dokładność jest takaż sama, jak metody ozna- c. w. 1,038, osad rozpuszcza się w kwasie fos.fo-

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



664 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1904. 

rowym o c. w. 1,34:7 i roztwór po rozcieńczeniu 
wodą elektrolizuje zapomocą prądu zmiennego i 
pod zmiennem ciśnieniem. Osadzenie odbywa ·się 
w parownicy platynowej, która służy jako kato
da; jako anodu używa się spiral z płaskiej platy
nowej wstążki. Strącenie jes.t całkowite. Rezul
tat zależy w wysokim stopniu od tego, czy się 
parownicę nakrywa i często obmywa dla zastą
pienia wody wyparowanej i zapobiegania osiada
niu soli niklowej na bokach parownicy. Oddzie
lanie niklu od manganu, żelaza, glinu i chromu 
nie udaje się. Sole chromowe w obecności dwu
fosforanu sodowego i wolnego kwasu fosforowego 
utleniają się pod wpływem prądu elektrycznego 
na chromiany. 

Złoto i srebro. 
Oddzielenie srebra od aiZtymonu z apomocq elek

trolizy. A. FrscHER. (Ber. d. d. ch. Gesel., 1903, 
36, 3345). Oddzielenie srebra od antymonu zasa
dza się na elektrolizowaniu rozczynów obu meta
li zapomocą prądu o zmiennem napięciu. Autor 
znalazł, że do oddzielenia srebra od antymonu w 
rozczynie kwasu azotowego (z dodatkiem kwasu 
winowego) najlepiej wykonać w następujący spo
sób: po upływie 3 godzin działania prądem o 
natężeniu 1,35 V wydziela się największa ilość sre
bra, a wtedy zwiększa się natężenie do 1,4-1,45 V: 
Takim sposobem osadzone srebro posiada budowę 
krystaliczną, piękny połysk, jest wolne od anty
monu, gdyż takowy przy tych samych warun
kach redukuje się dopiero w prądzie 1,5-1,6 V: 
Jako najlepszy stosunek kwasu, okazała się zawar
tość 5 gr kwasu winowego na 2 cm3 kwasu azot
nago o c. w. 1,4 przy ogólnej objętości rozczynu 
160 cnz3

• Oddzielenie da się wykonać w zwyklej 
temperaturze, jako też i w 50-60°. W pierwszym 
wypadku ilościowe wydzielenie srebra trwa przy 
0,05-0,01A-18 godzin, w drugim przy 0,12-0,02A 
tylko 8-9 godzin. 

Oznaczenie antymonu w rozczynie, uwolnio
nym od srebra, odbywa się bardzo łatwo; roz
czyn stęża się przez wyparowanie, alkalizuje za
pomoeą czystego wodanu sodowego, zaprawia w 
celu zamiany antymonu na sól siarczaną 80 cm3 

nasyconego rozczynu siarku sodowego i elektro
lizuje 1-1,5A przy 1,3-1,6 V w 60-70°. Autor 
omawia jeszcze w dalszym ciągu swej pracy od
dzielenie antymonu i srebra w rozczynie cyanku 
potasu (z dodatkiem kwasu winowego). Użycie 
rozczynu w kwasie azotowym zaleca się w stosun-

ku ilościowym kwasu 
0
° Ag <1, metoda cyanku po-

Sb 

tasu w stosunku 
0
0

Ag >l. 
Sb 

Sucha metoda określenia zlata i srebra w mie
dz i. WALTER G. PERKINs. (Transac. Amer. Inst. 
Min. Eng. New Haren Meet.). Sposób polega na 
zamianie metalicznej miedzi na kamień miedziany 

zapomocą dodatku siarki do tygla. Otrzymany 
kamień utlenia się znowu częściowo zapomocą 
topnika, przyczem część miedzi przechodzi do żuż
la, a złoto i srebro do króla ołowianego. Przed 
rozdzieleniem i w celu wydalenia miedzi króle 
przetapia się dwa razy. Odważa się 0,8-0,9 gr 
wiórkow miedzianych, dzieli je na 3 części, wsy
puje próby w małe 20 gr ważące tygle, w które 
wsypuje nadto po 0,8 gr siarki, 1,8 gr węglanu so
dowo-potasowego, 28gr tlenku ołowiowego, l ,8 gr 
kwasu krzemowego i pokrywa to wszystko war
stwą soli kuchennej. Tygle stawia się w mu:B.u, 
ogrzanym do ciemno-czerwonego i w przeciągu 
35 minut, podnosi tem~eraturę jeg~ do _jasn~go 
żaru. Głownym warunkiem udama s1ę proby Jest 
utrzymanie w mu:B.u redukującej atmosfery, wsku
tek czego unika się strat srebra. Tygle trzeba 
od czasu do czasu ostukiwać, aby kuleczki ołowiu 
zgromadzać na dnie. Odbite króliki ołowiane wa
żą około 18 gr. Przetapia się je jeszcze raz, spusz
cza z nich żużel, otrzymując ołów w ilości 5-6 
gramów. Te króle miesza się z 20 gr ołowiu i 
topi jeszcze raz w nizkiej temperaturze, aż do 
powtórnego otrzymania króli 5-6 gr wagi. 

Zawartość złota podług tej metody znajduje 
się zwykle dokladnie w tej ilości, jaką daje sama 
próba topienia. Zawartość srebra zgadza l:'ię zaw
sze z zawartością, otrzymaną zapomocą innych 
metod suchych lub mokrych. 

Badania rozczynów cyanowych. J. E. 0LENNEL. 
(Eng. and Min. Journ., 1903, 75, 968). W ~abry
kach, gdzie złoto i srebro ługują roztworami cya
nowymi, analiza chemiczna zajmuje się głównie 
oznaczeniem zawartości cyanu i alkalii. Miaro
wanie cyanu w rozczynach cyanowych wykonuje 
się zapomocą metody LrEBIGA azotanem srebrowym, 
a mianowicie: 

AgN03+KCN=AgCN+KN03 , 

dalej AgCN+KCN=KAg(Ol\1)2 

Reakcyę końcową rozpoznaje się po zmęt
nieniu rozczynu. Dla bardzo rozcieńczonych łu
gów cyanowych używa się w praktyce roztworu 
srebrowego, zawierającego 6,519 gr w litrze, któ
rego 1 cm3 odpowiada 0,005 gr KCN. Jedyna zmia
na w metodzie polega na dodawaniu jodku pota
sowego, co ma zapobiegać przeszkodom,. jakie 
stawiają obecne alkalia, amoniak, .węglan ~ chlo
rek amonu, żelazocyanek, podsiarczan 1 t. d. 
'BETTEL dodaje żelazocyanku potasowego. Te do
datki nie stanowią jednak zupełnie pewnych 
środków przeciwdziałających przy miar?wani~, 
ale dla praktyki są jako takie wystarczaJącymi. 
50 cm3 ługu cyanowego zaprawia się 5 C!'7'l

3 .1-p:r:o
centowego rozczynu JOdku potasow~g? 1 m~aruJ,e. 
Mętne rozczyny muszą być oczyw1śc1e naJprzod 
przesączone. Dodawanie wapna w celu wyklaro
wania ługu cyanowego prowadzi do złych rezul
tatów. 

W celu określenia swobodnych alkalii mia-
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ruje się (jeżeli niema cynku) azotanem srebra aż bodzony jod ~dbarwia się najprzód tiosiarczanem, 
do zmętnienia, dodaje fenolftaleiny i miaruje nlO a potem ~od~Je ~·ozczynu kr~)Chmalu i miaruje jo-

dem d~ m~b1eshego zabarw1enia. W wielu wy-
kwasem. Jeżeli w rozczynie jest obecny cynk, to padkacn. w1doezną była barwa różowa i tylko w 
zawartość alkalii wynika zbyt mała. W praktyce tym raz1e, gdy krochmal nie doznał hydrolitycz
pomagają sobie w ten sposób, że przed miarowa- nego rozkładu. zjawiała się barwa czysto niebies
niem azotanem srebra dodają żelozocyanku pota- l ka. lYietoda d.aje zup~lnie dokładne rezultaty. 
sowego. Jak autor daleJ dowodz1, metoda. zaproponowana 

Kolorymetrycz ne ollreślenie ztota ~CJ roz czynie przez Ru:PA do o~naczenia bardzo małych ilości 
cyanowvm. HENRY R. CAsSEL. (Eng. and lYiin. Jour- złota, daJe zupelme fałszywe wyniki. lYietoda ta 
nal, 1903, 76, 661). Zwykła metoda określenia polega na osadzeniu złota z roztworu chlorku za
zawartości złota w rozczynie cyanowym polega na pomocą I_Jadmi~ru miarowane~o rozczynu As20 3 

tern, że rozczyn ten odparowuje się w parownicy podług rownama 3As203+4Auvl3+6H2,0=As~P5+ 
ołowianej, a potem ją wraz z osadem przerabia. +12HOl+4Au, i odwrotnem miarowaniu zbytecz
lYietoda jest nieco zmudna, ale zato bardzo do- nego AszOa. 
kładna. Autor starał się znaleźć metodę, mniej Sposoby oz nacze11ia srebra i ::::lota ~CJ roz czvnach 
dokŁadną, ale dającą się w praktyce szybciej wy- cyanowych. ALBERT ARENTS. (En g. and lYiin. J om· n., 
konać. Określenie w formie purpury CAssmszA da 1903, 75, 446). Sposoby określania srebra i złota 
się zastosować dla chlorków, ale się. nie nadaje w rozczynach cyanowych polegają na tern, że 
dla rozczynów cyanowych szczególniej bez po- srebro _i złoto wydziela się z rozczynu kwaśnego 
przedniego utlenienia. Jako najlepszy środek w stam~ me_talicznym. Rozczyny, zawierające zło
utleniający uważa autor bromian potasowy i kwas to, zadaJe s1ę kwasem siarczanym i gotuje z drab-
siarczany. Reakcya chemiczna jest następująca: no sproszkowaną miedzią. W krótkim przeciągu 

2KA.u(CN) +6KBrO +4H SO = 4K SO + . czas? osadza się_ cała ilo_ść srebra i zlot~. Po od-
2 3 , z 4 2 4 sta~m odsącza s1ę osad 1 wraz z sączkiem prze-

+2AuBr3+4COz+2N2+4H20+30z rabia zapo~ocą_pró_by tyglowej._ Zamiast używać 
W ten sposób można wydalić cyan a wtedy do. osadzama miedzi cementoweJ lub proszku ruie

określenie złota udaje się. W l tonnie rozczynu dz~, można również użyć rozczynu siarczanu ruie
można tą drogą wykryć jeszcze 0,06 gr złota, jak- dzwwego, zakwasić słabo i dodać kilka kawalków 
kolwiek w praktyce nie używa się metod do te- blachy glinowej. Sposób ten wymaga dłuższego 
go stopnia czułych. Do 10 cm3 rozczynu cyano- gotow_ar.tia, ~le daje takie same rezultaty. Im 
wego dodaje się 0.5 gr bromianu potasowego i drobmeJszy Jest proszek miedzi, tern prędzej i 
podczas mieszania dopuszcza się czystego stężo- energiczniej następuje strącanie. Autor używa 
nego kwasu siarczanego, dopóki nie przestanie 

1

250 ~171 3 rozczynu, zakwasza go kilkoma cm3 kwa
uchodzić gaz. Fotem dodaje się jeszcze kilka kro- su s1arc~anego i dodaje l gr miedzi cementowej, 
pel kwasu i po kropli nasyconego rozczynu chlor- następme og_rzewa do wrzenia, got.uje 10 minut, 
ku cynawego. Występuje zabarwienie, które po l sączy, kładz1e na sączek 1

/ 3 część topnika, drugą 
uplyw~e 1

/
2 

minuty staje się najwyraźniejsze, po 1
/ 3 cz~ść kła:dzie do tygl?' na dno i. topi masę. 

upływ1e pewnego czasu barwa blednie wskutek Topmk zawiera 30 gr gleJty boraksu 1 sody. Dal
dalszego wywiązywania się bromu. Autor szukał sza analiza odbywa się w zwykły sposób. 
jeszcze innych środków utleniających, a jako naj- N a zakończenie wspomnę tu jeszcze o zasto
lepsze, mogące zastąpić wyżej przytoczony, poda- sowaniu redukujqc_·vch wlasności glinu, które mogq 
je bromek potasowy, dwutlenek sodu i kwas siar- odegrać pewnq rolę ~u analiz ie ilościowej. Referat 
czany. Inna metoda. służąca do usunięcia cyanu, N. Tarugi w ?azett~ ~llimica italiana (1903, 33, 
polega na tern, że do rozczynu cyanowego doda- Vol. 2. str. 223). J ezeh do rozczynu srebra, za
je się 1/ą objętości mocnego amoniaku, a potem kwaszonego k~asei?- siarcza:nym, wpuścimy bla~z
kwasu s1arczanego do zupełnego zobojętnienia. kę czystego glinu 1 zagrzeJemy płyn do wrzema, 

Jodometrycz ne określenie z lota ~v rozcieńczo11ym to w przeciągu 2- 3 godzin srebro redukuje się 
roz czy?tie. RALF N. MAzsoN .. (Zeitschr. f. anorg. zup~lnie i_ opada. Po .. wymyc~u i wysuszeni~ moż
Chemle, 1903. 37, 81). N1edawno stwierdzono na Je zwazyć. Rezul.,aty maJą być zupelme za
(GoocH i lYioRLEY. Amer. J our. Science, 1899 8 da walające. Podobne doświadczenia robiono z 
261), że w odpowiednich warunkach jodek p~ta~ siarczan~m _miedzi w rozmaitych warunkach, po
sowy działa na rozczyn chlorku złota podług rów- ~azal~ s1ę Jedr.tak, że w ty~ w~padku . red1_1kcya 
nan~a ~KJ+AuCl3=3KOl+AuJ+J2. Ta reakcya Jest mecałk?w1t~, dlatego ghn me nadaJe s1ę do 
zdaJe s1ę być podstawową dla określania mały<'h oznaczeń miedzi. 
ilości złota; wykonanie odbywa się tak, że oswo- Henryk Wdowisz ewski. 
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Przemysł górniczo-hutniczy w Calicyi w r. 1903. 
Z rocznika statystycznego Ministerstwa Rol- l sprowadzonego z Niemiec, za sumę 101 014 c. m., 

nictwa wyjmujemy następująP-e dane, dotyczące dalej 1947 c. m za 16 700 k. blendy cynkowej, 
przemysłu górniczo-hutniczego w Galicyi w ro- J zakupionej w kraju, i 166 503 c. m., zakupionej na 
ku 1903. l Śląsku Pruskim, za sumę 1102 336 k.; oprócz tego 

Rudę żelwmq. wydobywało i przerabiało w 11351 c. m. materyalu cynkowego, zakupionego w 
całej Galicyi jedno tylko przedsiębiorstwo, amia- Jl kraju, za sumę 179 501 k., a 7 603 c. m., zakupio
nowicie huta Arcyksięcia Fryderyka w Węgier- n ego w Prusach, za kwotę 148 734 k. Do prze
ski ej Górce; zajętych przytern bylo ogółem 247 robienia cynku spotrzebowano koksu własnego 
robotników, a wytopiono okol o 80 000 centna- 18 899 c. m. wartości 5 670 k., zakupiono w kraju 
rów metrycznych surowca wartości przeszlo mi- 13 658 c. m. wartości 9 347 k., sprowadzono z Nie
lion koron. Cena surowca wynosiła 8 koron 60 h. miec 45 277 c. m., z Rosyi 150 c. m. ogólnej war
za l cent. metr., odlewów 16 k. Odlewy miały tości 38 922 k. Użyto również 412 929 c. m. ga
zbyt w Galicyi i Bukowinie, Morawie, Śląsku, licyjskiego węgla kam~ennego wartości 175 346 k. 
Czechach, Austryi Dolnej, Tyrolu i Dalmacyi. i 225 9±8 c. m. ze Sląska Pruskiego wartości 
Wytwórczość surowca zwiększyła się w roku 1903 180858 k. 
o 5729 c. m., natomiast cena surowca obniżyła się Fabryka bieli cynkowej w Niedzieliskach 
w stosunku do roku poprzedniego o 53 h. przerobiła 7 063 c. m. krajowego cynku wartości 

Ruda olowiu. Jedno tylko przedsiębiorstwo 1309 940 k. i 14127 c. m. cyn ku ze Sląska Pruskie
wydobywało w Galicyi rudę ołowiu, przyozem go wartości 619 881 k., t. j. razem 21190 c. m. 
bylo zajętych 467 robotników. Wydobyto rudy ogólnej wartości 929821 k. Przy 11życiu 3702 c. m. 
ołowianej 72412 c. m. wartości84:6650 k., o 30238 1 koksu krajowego a 19700 c. m. niemieckiego wę
c. m. czyli o 71,70% więcej, za sumę o 385,823 k., gla kamiennego wartości 41023 k. otrzymano 
czyli 83,72% większą, niż w roku poprzednim. 21527 c. m. za 880 905 k. bieli cynkowej. Z po
Cena ~a 1 cent. met. w:~nosila 11 k. 69 h., byla za- l wodu, że cena bieli cynkowej .spadła .w rok:u bie~ 
tern większą o 76 h., mz w roku 1902. Calą wy- żącym o 2 k. 16 h., byl dochod pom1mo większeJ 
dobytą rudę wygylano do huty Walter-Croneck 1 wytwórczości bieli o 45 164 k. mniejszy. 
tudzież do huty Wiłhelminy obok Szopienic na Zbyt cynku wynosił w kraju 27 794 c. m., 
Śląsku Górnym. pylku cynkowego 265 c. m., bieli cynkowej 5490 

Rudy cynkowej wydobyto ogółem 48,832 c. m. c. m. Oprócz tego wysłano 220 c. m. cynku do 
wartościłącznej 50444k.awięcwydobytoo15501 Węgier, 179±0 c. m. cynku do Anglii, 1800 c.m. 
c. m., t. j. 46,51% więcej, niż w roku poprzednim, pylku cynkowego do Niemiec, a 1067 c. m. do 
a pobrano 24 045 k., czyli 91,08% więcej, niż w Anglii i Ameryki, wreszcie 16249 c. m. bieli cyn
roku 1903. Cena przeciętna wynosiła za l c. m. kowej do Anglii, Niemiec, Rosyi i Skandynawii. 
l k. 03 h., to jest byla o 2± h. większą, niż w rd- Węgiel brunatnv wydobywano tylko w Ga
ku poprzednim. Z wyciobytej rudy oddano do licyi wschodniej w sześciu kopalniach, które za
huty w Krzu 43636 c. fU., do huty Walter-Gro- trudnialy razem 581 robotników. Wydobyto 
neck i Wiłhelminy na Sląsku Górnym 5 106 c. m. 652 445 c. m. węgla brunatnego, wartości ogólnej 
Oprócz tego wydobywało jedno przedsiębiorstwo 670560 k., z czego przypada na: 
oook rudy ołowianej rudę cynkową w ilości 5106 
c. m. wartości 43424 k. Trzy huty cynkowe wy- l) Dżurow-Now?si~lic~, własność 
tapialy cynk w ogólnej ilości 53195 c. m. rocznie Leo:r:olda Lity'ó.sheg~ · 

., , , , 

363345 
169600 
97500 
22000 " 

" 

c.m. 

,, 
t. j. o 7 341 c. m., czyli 16,01% więcej, niż w roku 2) Skwa~zawę ( wlasnośc · 
poprzednim. łącznej wartości 2 424 781 k., czyli o 13) Po.t!hcze ( Roman.a · 
606 654 k czyli 33 37% więceJ· niż w roku 1902 4) Ghnsko ' Potockiego 
za cenę przeciętną 45 k. 58 h., czyli o 5 k. 93 h. Wytwórczość by la o 137 866 c. m., czyli o 
na cent. met. więcej, niż w roku poprzednim. Otrzy- 17,44% mniejszą, niż w roku ubiegłym, a cena 
mano również 1987 c. m. pylu cynkowego war- przeciętna wynosiła za l cent. met. l k. 2,78 h. 
tości 78070 k. po cenie 39 k. 29 h., a więc o t. j. byla o 8,92 h. większą, niż w roku 1902. Ilość 
2 k. 72 h. za cent. met. drożej, niż w roku po- przeciętna, wydobyta przez jednego robotnika, 
przednim. Cała wytwórczość cynku wynosiła wynosiła w tym roku 1,123 cent. met. wartości 
zatem 55182 c. m. wartości 2 502851 k., czyli o 1154 k., czyli była o 254 cent. met. i 138 k. mniej-
570 411 k., t. j. 29,52% więcej, niż w roku 1902. szą, niż w roku poprzednim. Wydobyty w po
Do wytwórczości tej użyto 25550 c. m. galmanu wyższych kopalniach węgiel brunatny mial zbyt 
wartości 10780 k., z tego 3036 c. m. galmanu, za- tylko częściowo w okolicy, gdyż głównym od
kupionego w kraju, wartości 5633 k., 24847 c. m., biorcą węgla byla c. k. kolej państwowa. Nie-
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znaczna ilość węgla z Dżurowa miala zbyt i na 
Bukowinie. 

Węgiel kamiennv wydobywalo sześć przed
siębior;tw kopalnianych, a wszystkie "! Wielkiero 
Księstwie Krakowskiem. W kopa;ln~ach węgla 
kamiennego pracowało 3914 rob?tmkow, a wy~o: 
byto 8155 324 c. m. :vęgla ~a~1ennego wartosc1 
3 695 426 k. Z wytworczośc1 teJ przypada na ko
palnie: 
l) w Jaworznie . . . . . . . . 3976076 c. m. 
2) hr. Jędrzeja Potockiego w Sierszy 3100 986 " 
3) " w Tenczynku 418326 " 

" " 321600 4) Dorosa . . . . . . . . . " 
5) Juliusza Przewarskiego w Ten-

czynku . . . . . . . . . 307 336 " 
6) Laskowskiego i spadkobierców . 31100 " 

Razem wydobyto 488206c.m., 

czyli o 5.65% wartośc~ 326361 k., czyli ę,n% mniej. 
niż w roku poprzedmm. Cena przeCiętna węgla 
kamiennego wynosiła 45,31 h. za cent. met., była 
zatem o 1,22 h. niższą. od ce~y w roku 1~02. 
Wytwórczość, przypadaJąCa ~a Jednego robotmka, 
wynosiła 2084 c. m. wa~·t?śCI 9~~ k., była zatem 
o 253 c. m. i 147 k. mmeJszą, mz w roku 1902 .. 

Z całej wytwórczości, która wraz z zapasami 
z lat poprzednich wynosiła 6~02658 c. ~·· s~la 
przeważna ilość do trzech glownych odb10rcow, 
t. j. do kolei państwowej pólnocnej (Cesar.za Fer
dynanda) i do wyrobu sody w Szcza.koweJ. Część 
wytwórczości zaopatrywała także Śląsk, Morawy 
górne i Austryę dolną. . 

Na rzece Wiśle i Przemszy spławiOno 147300 
c. m. Wysyłka węgla kamiennego wynosiła ogó
łem 7 999 c. m., z czego przypada na: 

l) Rosyę 723 c. m. 
2) Niemcy. 2900 " 
3) Węgry . 4376 " 

Znaczny spadek wytwórczości węgla kamie: 
nego w roku 1903 spowodowanr zost3;l w cz~śc1 
zmniejszonym p~pytem. na węg1el. kraJOWY: ktory 
miał do walczema z s1lnem wspolzawodmctwem 
wę.;.la śląsko-pruskiego, i w części katastrofą w 
kopalni w Jaworznie, t. j. pożarem szybów i bu
dynków zakładowych, w~kutek czego ws_trzyma
nie ruchu maszyn wodoCią~owych stało s1ę przy
czyną częściowego zalewu kopalni. Roboty o~o
lo pokonania zalewu i przebudowy trwały me
mai przez rok caly. 
~ artość ogólna wyszczególnionych powyżej 

płodów kopalnianych. wyno~~la .5 263416 .. k.' by la 
zatem o 11555 k., t . J· 0,22 :{J w1ększą, mz w roku 
poprzednim. W artość ogólna wytworów hutniczych 
wynosiła 2 79o 261 k., by la zatem o 602 616 k., czy· 
li 27,47% większą, niż w. roku 1902. Przy eksplo
atacyi powyższych plodow spotrzebowano mate
ryalów: 

l) drzewnych za sumę 
2) żelaza i stali " 

622 230 k 
157 969 " 

3) dynamitu i prochu za sumę 187 839 k. 
4) lontów . . . . " " 19 381 " 

Razem użyto materyalów za kwotę 987 419 k. 

W artość czystej wytwórczości górniczo-hut
niczej wynosiła w r~ku pop~·zednim na jedneę;o 
robotnika l 072 k. C1ekawe Jest bardzo zestawle
nie tej wytwórczości z odnośneroi. daneroi w in
nych krajach cesa~·stwa ~ustryaclnego; na. Bnk?
winie w Tyrolu 1 Istry1 była ta wytworczosć 
mniejszą. gdyż wynosił;t tylko 736, ~79 i ę37 k., 
natomiast w Czechach, Morawach 1 lstry1 była 
dwa razy większa, gdyż vo:ynosila 2 Oóę, 2102 i 
2291 k. na jednego robotmka, a w okoliCy Trye
stu nawet pięć razy w~ększą, gd:yż czysta y;y
twórczość górniczo-hutmcza wyn? 1la tam na Jed
neo·o robotnika aż 5 275 k. roczme. 

o Sól. W Galicyi zachodniej, t. j. w kopalniach 
soli Wieliczki i Bochni zajętych było 1490 robot
ników, wydobyto 273 341 c.- m. soli kamiennejJ 
522 376 c. m soli fabryczneJ, a 312 555 c. m. soh 
dla bydła, razem l 108 272 c. m. soli wartości 
8 048 720 k., czyli o 442 519 c. m. za 640 725 k. 
więcej, niż w roku ubiegłym. Pr?cz ~ego otJ:zy
mano 155 661. hl solanki naturalneJ. Sol kamlen
ną w iloś~i 334380 c. m. sprzedano w Galicyi za
chodniej na Śląsku i Morawach. ~ól ~abryczną w 
ilości 394 658 c. m., dla by dla w 1lośc1 199 812 c. 
m. w Galicyi, Śląsku, Morawach, qzech.ach,. Au
stryi górnej i dolnej: Do wydobycia teJ soh zu
żyte zostały następuJąCe materyały: 

l) d 126459 k. rzewa za. . . 
2) stali i żelaza 156 060 kg. . 51500 " 
3) materyałów wybuchowych 13165 " 
4) lontów . . . 2405 " 

W okręgu Drohobyckim w Galicyi wschod
niej były w ruchu 4 saliny: Bolechów, Drocho
bycz, Lacko i Stebnik. Salina w ~olinie, k~óra 
zgorzała d. 26 listopada .1898 r., znaJdowala: s1ę w 
stanie odbudowy. Na salwach tych było zaJętych 
634 robotników. Otrzymano 295 585 c. m. soli 
warzonki za sumę 5320530 k., czyli o 7244 c .. m. 
wartości 1.30392 k. więcej, niż w roku poprzedmm, 
i 159 c. m. soli fabrycznej wartości 2671 k. p~ 
wywarzenia tej soli zużyto l 063 664 hl solanki 1 
spotrzebowano 71069 metr. sześc. drzew~ opalo
wego wartości 371 483 k. ~ okręgu Stamslawow
skim były w ruchu 4 sahny. Delatyn, Kalusz, 
Kossów i Lanczyn, na których pracowalo 457 r~
botników. Otrzymano 228 821. c. m. warzonki, 
i 4 600 c. m. soli dla by dla. Wszystko w ":art~
ści ogólnej 4149458 ~.,t. j. o 291,122 k._ wi.ęceJ, 
niż w roku poprzedmm Do wytworczośCI teJ zu
żyto 412483 hl solanki naturalnej, a 364169 hl so
lanki sztucznej i spotrzebowano 47 649 met. sześc. 
drzewa opalowego za o~ó~ną sumę 2~0073 k. 

Oprócz wyszczegolmonych ~0!1 otrzymano 
jeszcze w Kałuszu 61.000 c. m. ka1mtu w kawal
kach i 66000 c. m. drobnego za sumę 72786 k. 
Wytwórczość była o 541 c. m. mniejszą, niż w 
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roku poprzednim. Kainit miał zbyt w Galicyi, 11) za pł'ody górnicze 
Bukowinie, Śląsku, Austryi niższej i Dalmacyi. 2) " " hutnicze 

Przy salinach w ca!ej Galicyi zajętych było 3) " " sól. 
ogółem 2581 robotników, a otrzymano razem 4) " " kainit 
273 341 c. m. soli kamiennej, 524406 c. m. wa-

1904 

5263416 k. 
2796261 " 

17 521379 " 
72786 " 

Razem: 25 653 842 k. 
rzonki, 839 881 c. m. soli fabrycznej; wszystko 
wartości 17 521379 k., ezyli że sprzedano w roku 
1903 za l 061 718 k. więcej soli, niż w roku 1902. 

Sumując dochody za płody górnicze i hut
nicze oraz sól i kainit w roku 1903 z wyjątkiem 
nafty i wosku ziemnego, otrzymamy: 

';('a~ się prz~dstawia dochód ogólny za pło
dy go~mczo-hut~1Cze w roku, 1903 z pominięciem 
nafty 1 wosku z1emnego, ktorej to aalęzi prze-
mysłu należy się rozdział osobny. 

0 

Zdzistaw Kami1zski. 

Urządzenia elektryczne w górnictwie. 
(Ciąg dalszy, p. j\~ 24, str. 639). 

P rzewodniki gołe. uledz :porażeniu. Otóż. w; razie, gdy szyny od-
Przewodniki, zakładane w kopalniach, wy- grywaJą rolę przewodmkow, na porażonego działa 

maga.ją dobrej izolacyi. Wypływa to z dwóch całkowite napięcie sieci, w przeciwnym zaś razie 
względów: l) mimowolne dotknięcie się do go- tylko polowa napięcia (przy prądzie stałym i jed
lych przewodników grozi życiu ludzkiemu; 2) n~f~zowym) lub nieco .więcej niż polowa (miano
przypadkowe zetknięcie się przewodników wytwa- WICie 58% przy prądz1e trzyfazowym). Nawiasem 
rza iskry, które wobec obfitości materyalów ł'a- mówiąc, za prowadze-
twepalnych mogą spowodować pożar. Pomimo niem wszystkich prze-
to w niektórych kopalniach (szczególniej w An- wodników górą prze-
g~ii) do dziś dnia istnieją. urządzenia o zupełnie mawia jeszcze trudność 
me1zolowanych przewodmkach. Za stosowaniem utrzymywania szyn kc-
drutów gołych przemawia głównie oszczędność lejowych w dobrem po-
(przewodniki izolowane znacznie są droższe) a w łączeniu elektrycznem. 
niektórych wypadkach, jak w kolejkach elek- Posiłkując się prze-
trycznych, i konieczność techniczna. Wiadomo wodnikami gołymi dla. 
bowiem, że elektro\vÓz, posuwając się, musi być celów ruchu, należy 
w ciągłym styku z przewodnikami. również wzbraniać lu-

Wprawdzie elektrowozy z akumulatorami dziom jeżdżenia w wa-
zupelnie obywają się bez przewodników, ale do R_vs. l. gonikach. Przytoczy-
kopalń nie nadają się. Silne wstrząśnienia wsku- my tu z dz1eb D-ra ERHARDA "Der elektrische Be
tek nierównego toru źle wpływają na akumula- trie~ im Bergbau" opis wypadku porażenia przy 
tory: a przytern ladowanie a~umulatorów w ko- koleJe~ elektrycznej ~ kopalni Boch':a. P~wien 
p~lmach . z byt bywa kł'opoth we. J eże~i na po- l ro botmk wbrew ~ bowiązuJącym p1:zep1som Je chał 
w1erzchm elektrowozy z akumulatorami pomimo w pustym wagomku. Gdy wagomk zatrzymano, 
dużego ciężaru martwego znajdują gdzieniegdzie chciał' on wysiąść i przeszedł' do obok stojącego 
zastosowanie, to jedynie wskutek trudności za- wagonika naładowanego. Przy tem przesiadaniu 
kladania przewodnika górnego; w kopalniach na- dotkJ?-ąl przewodnika i padł śmiertelnie rażony. 
tomiast umocowanie przewodników jest bardzo KoleJka elektryczna w tych kopalniach korzysta
ułatwione. ?a z szyn jako przewodników, tak że na poraźo-

Przy kolejkach elektrycznych dla utrudnie- nego dzialał'o całkowite napięcie 300V prądu sta
nia przypadkowego dotknięcia do przewodników lego.. Wypadek ten prawdopodobnie nie zdarzyl
zakłada się z obu stron i równolegle do tych by s1ę, gdyby oba przewodniki byly przeprawa
ostatnich deski w położeniu pionowem (rys. l); d~one u góry_, .gdyby .ściśle przestrzegano prze
deski te powinny zachodzić o kilka cm niżej, niż p1su, wzbramaJącego Jazdy w wagonikach, lub 
przewodniki. Naturalnie sposób ten jest tylko gdyby były założone deski ochronne. Naturalnie, 
wówczas możliwy, gdy jako kontakt służą rolki wszystkie wyżej wymienione środki zapobiegaw
a nie kabłąk. Drugim środkiem zaradczym jest cze st<;>sują się jedynie do nizkich chodników; w 
prowadzel?-ie wszystkich .przewo~i"ków górą, gdyż chodmka~h wysokich, deski .oc.hro~ne są zby~ecz
korzystame z szyn koleJowych, ,1ako przewodni- ne, a zarowno przewoz ludz1, Jak 1 korzystame z 
ków, pociąga za sobą znaczne niebezpieczeństwo szyn dla prądu może być dozwolone. 
~la życia. W nizkich chodnikach człowiek, sto- Prowadząc przewodniki gole w chodnikach, 
JąC na szynach, może dotknąć przewodników i zaklada się je na izolatorach porcelanowych, przy-
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czem izolatory winny zawsze stać pionowo, inaczej 
bowiem mijają się ze swem przeznaczeniem i ·za
miast odprowadzać skroploną wodę, są jej zbior
nikami. Gdy przewodniki idą po bokach chod
nika, używa się izolatorów ze zwykłymi hakami 
(rys. 2), natomiast gdy idą po piętrze używa się 
albo innych haków (rys. 3), albo też specyalnych 
izolatorów kopalnianych (rys. 4), inaczej zwanych 
rolkami dzwonkowemi. Zwykle izolatory, umo
cowane na piętrze, były by w położeniu poziomem 
(rys. 5), a więc nieprawidlowem. Wszystkie w o-

RYs. 2. RYs. 3. RYS. 4. RYs. o. 

prądu, dla ludzi nieszkodliwem (llOV-prąd zmien
ny. 300V-prąd stały). 

W niektórych kopalniach (głównie w Anglii) 
przewodniki nieizolowane znalazly zastosowanie 
również i w szybach. Używa się wówczas specyal
nych izolatorów z czapkami żelazneroi (rys. 10), 

do których przymoco
wują się przewodniki. 
Trzeba przyznać, że 
w szybie znacznie lat
wiej niż w chodnikach 
uczynić przewodniki 
niedostępnymi. Nato
miast przy naprawia
niu lub podczas prze
glądu szybu wskutek 
przypadkowego do
tknięcia przewodni-

RYS. 8. ków może nastąpić 
porażenie elektryczne, które, choćby nawet samo 
przez się nie było śmiertelne, odbierze robotni
kowi przytomuość i może spowodować upadek. 

góle przewodniki gole w chodnikach, podobnie Gdyby znów wskutek jakiejkolwiek przyczyny 
jak druty górne przy kolejka<.;h elektrycznych, /. ), (np. przez wpadnięcie 
zabezpiecza się od dotknięcia deskami ochronne- · ·· .. ~ .. ,"., ... ,,.,,.,), .... '"'''\ do szybu ciężkiego 
mi. Gdzie to możliwe, należy ograniczać się ezę- ..>~ przedmiotu) uszkodzi-
ściowem zasłonięciem przewodników (rys. 6, 7 i 8), ły się przewodniki, 

gdyż w zupełnie zam- mogłoby powstać mię-
kniętych żłobach (rys. dzy klatką i przewod-
9), zarówno odpływ nikiem połączenie elek-
wody skroplonej, jak tryczne, które nieza-
i przewiew powietrza wodnie pociągnęloby 
jest utrudniony. Swo- za sobą wypadki nie-
ją drogą zarówno cał- szczęśliwe. Wobec po-
kowite, jak i częścio- wyższych względów w 
we za5lonięcie gołych RYs. 9· szybie przewodniki go-
przewodników nie mo- le powinny być stanowczo wzbronione. 
że być uważan~ za do- Dla kopalń z gazami wybuchowymi pr~epi
stateczn~, g~yz. drze- sy bezpieczeństwa muszą być daleko ostrzeJSZ~. 

RYs 6 w o ':. w1lgoc.1 me sta- Iskry, które powstają przy pęknięciu_ przew~dm-
. · now1 1zolacy1, a w su- ~ ka lub przy nadmiernem zbliżeniu s1ę drutow o 

chyc~ chodnikach,_ jako mat~ryał łatw:opalny, różnych potencyalach, .moęsą za:palić ęsazy koJ?al-
ulatwia wybuch pozaru; wreszCie wobec medbale- mane. R.owmeż mebezp1ecznem Jest 
go obchodzenia się górników. z :vs_zelkiemi ur~ą- 1 rozżarzenie się przewodnikó.w . od 

... 1 • ..· .. - • dzemam1 złoby .drewma- zbyt silnego prądu. Przy Jakich 
!,....... ,,,, .... '. :.·i, ... ~ ne szybko ulegaJą uszko- warunkach żarzące przewodniki lub 

dzeniu. Wobec te;so na- iskry elektryczne powodują wybu-
leżałoby stosowame go- chy aazów ściśle określić trudno. 
łych przewodników za- Bada~1ia n~d tym przedmiotem pro-
r~ucić w tych wszys~- wadzą się już od lat dwudziestu*), 
klch . wypadkach, . gd~1e ale pomimo bardzo dokladnJ:'ch, mo-
za mm1 przemawia Je- zolnych i kosztownych doświadczeń, 
dyn~e oszczędność, _a nie wyniki ich są bardzo skromne. Ba-
komeczność techmczna. dania dotychczasowe wykazały prze-
Wyj~t~owo chyba dru- dewszystkiem: l) rozżarzone przewodniki miedzia
ty me1zolowane mogły- ne i srebrne same przez się nie mogą wywołać 

RYS. 7. by być dozwolone: l) w - --
h d 'k h l · h (' k" b · k *) Badaniami zajmowali się: W\illner i Lehmann w Nicm-

C O Dl ac wyso n c Ja 1e np. yWaJ ą W 0- czech w r.l885, Malla.rd, Le Ohatelieri Ohesneau we Francyi w r. 1899, 

Palniach soli), W których przypadkowe dotknię- l:toberti-Lintermans, Libert, Disery i Derplaye w Belgii w r. 1894, Het-

k · · se i Dr. Thiem w Niemczech w r. 1897, Oouriot i 1\feunier we Francyi cie jest utrudnione, i 2) przy niz iem nap1ęcm w r. 1898. 
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wybuchu gazów; wybuch może nastąpić dopiero wodniki gole dozwolone są tylko wtedy, gdy sta
wówczas, gdy przewodnik przepali się i powsta- le połączone są z ziemią i gdy nie służą dla clo
ną iskry; 2) przewodniki platynowe i żelazne prowadzenia prądu do przesuwających się lub to
przez żarzenie się mogą spowodować wybuch, czących kontaktów. 
przyczem przewodniki grube wywołają go latwiej Jeszcze ostrzejsze są przepisy belgijskie. W 
(t. j. przy niższej temperaturze), niż cienkie; 3) kopalniach z gazami wybuchowymi stosowanie 
od żarzących przewodników zapalają się gazy ko- przewodników nieizolowanych jest zupełn ie wzbro
palniane tem łatwiej, im mniejszą jest szybkość, nione. W kopalniach bez gazów wolno posilko
z jaką płynie powietrze (wskutek przewietrzania); l wać się nimi jedynie dla kolejek*) i to tylko 
natomiast temperatura mieszaniny powietrza i ga- przy prądzie stałym o napięciu niższem niż 500 V. 
zu nie ma żadnego wpływu na wybuch; 4) iskry, N a.stępnie przewodniki gole mogą być prowadza
spowodowane przerwaniem przewodnika, tem ła- ne jedynie w tych chodnikach, gdzie obudowa 
twiej wywołują wybuch, im większą siłę prądu, nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa pod 
a także im większy współczynnik samoindukcyi względem pożarowym. Przewodniki te powinny 
posiada przerwany obwód elektryczny.*) by6 założone na izolatorach i zabezpieczone od 

Dopóki nie uda się ściśle określić granicy wilgoei; od przedmiotów mer.alicznych (np. rur) 
bezpieczeństwa iskier w atmosferze gazu wybu- przewodniki należy oddzielić zapomocą przepony 
choweg?, należy uważać: l) wszelkie iskry elek- izolacyjnej. Odległość pomiędzy przewodnikami 
tryczne za niebezpieczne, a 2) rozżarzone prze- nieizolowanymi ma wynosić conajmniej 50 c/n, a 
wodniki miedziane o tyle tylko niebezpieczne, o odległość ich od spodka 2m. Wreszeie przepisy 
ile grozi im stopienie. belgijskie stanowczo nie pozwalają korzystać z 

W o be c powyższego w kopalniach z gazami ziemi, szyn, rur i . t. p., jak o przewodników ele
wybuchowymi nie powinno się urządzać kolejek ktryczności. 
elektrycznych (ze względu na iskry, powstające . . . 
między przewodnikiem górnym i kontaktem), oraz Przewodnlkl iZOlowane. 
nie p~nv_inno się wogóle ~akladać ,gołych prze- ~ Przewodniki z izolacyą gumową i włóknistą 
wodmkow. (ze wzglę~u _na 1skry, ktore pov_vstaly- mniej są niebezpieczne dla życia ludzkiego, jako 
by . .Pr~y ICh . p~kmęm~ lub przy nadm1ernem też i ze względu na możliwość pożaru, n iż prze
zbhzemu do s1eb1e drutow ~ r?zny_m -rote~c.yale). wodniki gole. W skutek tego pole dla zastosowy-

.. ~ozpatr~my tera_z roS;YJslne, mem1eckie 1 beJ- wania przewodników izolowanych jest daleko szer
giJsln_e :przep1sy bezp1eczenstwa, dotyczące prze- sze. Przewodniki te zakłada się bądź na izolato-
wodmkow e?ołych . , . . rach, bądź w rurkach żelaznych. 

N a_ w~:nose_k. Gormczego K?m1tet:u ~ aukowe- N a izolatorach można zakładać druty izolo-
go rosyJskie Mm1ste~stwo Rolmctwa 1_ Dob~· Pań- wane w miejscach suchych lub nieco wilgotnych, 
s~wa wydało n~s~ępuJąCe rozpor~ądzeme: "me?sło- 0 ile tylko druty te nie są narażone na u zko
męte przewo~mki ~lektryczne wmny b,yć ro~m1esz- dzenia mechaniczne, nie są łatwo dostępne i o ile 
czone w taki sposob, aby podczas dz1ałam_a . pr~- napięcie prądu nie jest zbyt wysokie. Przewod
du była wręcz wykluczona wszelka mozhwosć niki izolowane zakłada się na izolatorach zupeł
przypadko"_Vego _dot~nię_cia ich pr~ez robotnik?w". nie w ten sam sposób, jak i przewodniki gołe. 

Przep1sy _mem1eck1.e_ ~n.aczme są ost_rzeJsze. Rolki porcelanowe, jakie zazwyczaj używa się 
Prz~dewszysthem .r?zrozm~Ją one ~o:J?alme -~ ga- zamiast izolatorów w budynkach zamkniętych, 
zam1 wybuchowym1 1 bez mch, tudz1ez rozrozma- nie powinny być stosowane w kopalniach ze 
j~ chodniki . (do. których ?prócz chodnik?v_v po· względu na wilgoć. 
zwmyc~ zahczaJą pochJ:lme z upadem mmeJszym Druty izolowane pomimo opony bawełnianej 
od 45°) l szyby (~ądź wonowe, bądź pochyle. ~ i warstwy gumowej nie są jednak zupełnie bez
upadem ponad 4? ). Otoz ": szybach przewo_dmkl pieczne dla życia ludzkiego. Izolacya pod wpły
gole są zupełme wzbromone. W chodmkach wem wilgoci, wysokiej temperatury (np. w chod
bez gazu wybuchoweg:o s~ one dozwolone: ~) gdy nikach z rurami parowemi) i uderzeń mechanicz
stale_ połączone są z z1em1ą, lub 2) gdy sluzą dla nych łatwo ulega zepsuciu. Wystarczy nieraz na
koleJek elektrycznych. . . ciśnięcie paznogcia, ażeby izolacya przepuściJa 

W chodmkach z gazam1 wybuchowym1 prze- prąd. z tego powodu już n~eraz v:rynikaly por.~
żenia elektryczne. W kopalm Armm (w Saksom1) 
zdarzył się wypadek śmiertelny przez dotknięcie 
przewodnika (o średnicy 1 1/~ mlll), który, jak się 

*) Mieszanina powietrza z 90J0 metanu podczas prób Wiillne
ra i Lehmanna przy przerywaniu obwodu elektrycznego be~< samoin· 
dukcyi wybuchała od iskier dopiero przy prądlilie wyżs~<ym, nit 

16 Amp. przy pr~<ewodnikach miedzianych 
14 żelaznych 
12 " " " mosię:tnych 
16 " " " węglowych 

W obwod~<ie "' samoindukcye, granice te se, ni:tsze i im większy 
w~półc~<ynnik samoindukcyi, tem słabsze pr e,dy wywołuje, wybuch. 

*) Przepis ten stosuje się wyłe,nznie do górnych przewodni 
ków kontaktowych natomiast przewodniki zasilające, chociaż służe, 
dla celów ruchu, ,n:;_usz~ byó izolowane. 
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okazało. miał tylko drobne uszkodzenia warstwy scowościach, gdzie wytryska lub sączy się woda, 
izolacyjnej. Przewodnik doprowadzał prąd trzy- zawierająca substancyę gryzącą, juta asfaltowana 
fazowy o 500V napięcia do lamp żarowych i był nie wystarcza dla zabezpieczenia pancerza żelaz
przeprowadzony na wysokości 2m. Podobny wy- nego i stosuje się tam kable z dwiema pow~oka
padek, tylko przy niższem napięciu, (210V), zda- mi ołowianemi, z których jedna znajduje się pod 
rzył się w Rykowskich kopalniach (zagłębie Do- pancerzem, druga otacza pancerz z zewnątrz. 
nieckie). Najczęściej używany kabel ma następującą 

Jako środek, zapobiegający tym wypadkom, budowę. Każda żyła miedziana otoczona jest war
może służyć częściowe zasłonięcie przewodników stwą materyalu wł'óknistego. nasyconego specyal
deskarni ochronneroi (rys. G, 7, 8). Deski te jed- ną masą izolacyjną. Przewodniki te, skręcone w 
nak, jak już mówiliśmy poprzednio, zwiększają sznur, otoczone są wspólną powłoką z izolacyjne
niebezpieczeństwo poża1·u. go materyału włóknistego. N a to idzie powfoka 

Daleko lepszem z punktu widzenia bezpie- ołowiana, opona z materyału włóknistego, pancerz 
czeństwa. jest umieszczanie przewodników w rur- z drutów żelaznych i wreszcie jeszcze jedna opo
kach żelaznych lub stalowych. Rurki te zabez- na z juty asfaltowanej. 
pieczają przewodniki od uszkodzeń, kopalnię od Oprócz wyżej opisanych plecionych kabli 
pożarów, a ludzi od porażeń, o ile n a turalnie rur- wiełożyłowych bywają jeszcze koncentryczne, któ
ki połączone są z ziemią*). Natomiast kłopotli- re jednak używają się rzadziej wskutek trudniej
wero jest tu utrzymywanie rur w ciągłem połą- szego montażu, wskutek swej wysokiej ce11y, jak 
czeniu elektrycznem i w takiej zczelności, ażeby również wskutek znacznej pojemności elektrycz
nie przepuszczały do wnętrza wilgoci. nej. która może stać się przyczyną nienormalnego 

Stopniem przejści.owym pomiędzy przewod- podwyższenia napięcia w sieci prądów zmiennych. 
nikami izolowanymi i opancerzonymi kablami są Kable opancerzone pomimo iylu warstw izo
giętkie kable, jakich używa się dla cloprowa.dze- lacyjnych i ochronnych mogą przepuścić jednak 
nia prądu do przenośnyd1 maszyn elektrycznych naz~wnątrz pr~d i wywoł~.ć :poraż~nie. 'rego ro
(maszyn wiertniczych, małych wentylatorów i dzaJU wypadki zdarzały się JUŻ meraz. W kopal
pomp). W tym celu w chodnikach, gdzie mają ni Deutschland (Saksonia) przy prądzie trzyfazo
owe maszyny pracować, zakłada się specyalne wym o 500 V kabel opancerzony silnie poparzył 
żelazne pudełka dla odgałęzień i przyłącza się robotnika, a innym razem śmiertelnie poraził. 
je do sieci. Z pudełek, w których mieszczą się W obu wypadkach uszkodzenie izolacyi było tak 
bezpieczniki, hermetycznie zamknięte, wychodzą nikłe, że je z ledwością odnaleziono. Uszkodze
kable giętkie o długości mniej więcej 3 m i za- nie to wywołane było silnerui uderzeniami. W 
kończone zatyczką. Zatyczki wkłada się do spe- kopalni Ekaterynowka (zagłębie Donieckie) zda
cyalnych kontaktów w bębnie, przyczem na bę- rzył się wypadek przy prądzie stałym o 500V: 
ben nawija się giętki kabel dwu lub trzyżyłowy, Robotnik, pracując w szybie, uderzył krawędzią 
który doprowadza prąd do silnicy i który odwi- rury o kabel opancerzony, uszkodził go i został 
ja się z bębna w miarę przesuwania maszyny. śmiertelnie rażony. By zapobiedz tym wypadkom 
Pudelko do odgałęzień rozstawia się w odległości trzeba stosować s]ę do następujących przepisów: 
50-200m jedno od drugiego, t. j. mniej więeej 1 l) kabel powinien być założony w ten sposób, że
tyle, ile wynosi długość nawiniętego na bęben by o ile możności był niedostępny, 2) pancerze 
kabla. Ze względu na bezpieczeństwo buduje się kabli należy łączyć 11 ziemią, 3) gdy w pobliżu 
zatyczki w ten sposób, że wszystkie części meta- kabla odbywa się jaka robota, przy której tenże 
liczne, lJrzeprowadzające lJrąd, są niedostępne, a może zostać uszkodzonym, należy prąd wyłączyć. 
kabel giętki otacza się pancerzem z drutów sta- Ze względu na możliwość pożaru kable nie 
lowych. mogą być również uważane za absolutnie bez-

.r ajodpowiedniejszymi przewodnikami dla ko- pieczne. Pod wpływem działania sjl zewnętrz
palń, ale też i najdroższymi są kable opancerza- nych kabe] może pęknąć, może powstać krótkie 
ne. Budowa ich bywa bardzo rozmaitą. Gołe i połączenie pomiędzy żyłami miedzianemi, jednem 
asfaltowane wystarczają tylko tam, gdzie nie za- słowem mo$ą utworzyć się iskry, które wywoła
chodzi obawa uszkodzeń mechanicznych. Od tych ją pożar. tizczególniej w kopalniach z gazami 
uszkodzeń zabezpiecza się kabel pancerzem żelaz- wybuchowymi iskry takie są bardzo niebezpiecz
nym, zrobionym bądź z drutów, bądź z dwóch ne. Próbowano nawet budować specyalne kable, 
wst~g spiralnych. W szyhach ~aklada się. zaz":y- w któryc~ możliwość tworzenia si_ę iskier była
czaJ kable, opancerzone drutami żelaznymi, ktore by zupelme wykluczoną. W Angln swego czasu 
to kable więcej są wytrzymałe na rozciąganie, stosowano takzw.kable ATKINSONA. Budowa ich by
niż kable z pancerzem wstążkowym. Ażeby uchro- la następująca. Każdy pojedynczy kabel (dodatni 
nić pancerz od zmian chemicznych, nawija się i ujemny) składa.ł się z dwóch przewodników: 
nań Jeszcze oponę z juty asfaltowanej. W miej- jednego właściwego (który grubością odpowi.adał 

całej sile prądu) i drugiego pomocniczego. Zyły 
ziemi ;*~ta~ 1~~:i~i~~:~~~l~~~~zolacyi prąd przepływa po rurce do te wzdłuż calego kabla były od siebie izolowane, 

l 
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a przytern przewodnik pomocniczy, zwinięty śli- względu na działanie magnetyczne. Otóż budową 
makowato, otacza! glówną żylę z zewnątrz lub kabli wielożylowych, które bylyby jednocześnie 
umieszczony by l wewnątrz niej. N a końcach ka- kablami bezpieczeństwa, dotychczas nikt się nie 
bli obie żyly byly z sobą połączone, a przewod- zajmował. Jeżeli jednak pojedyncze kable bez
nik pomocniczy przechodzi! jeszcze przez "relais" pieczeństwa okazaly się niepraktyczne i zbyt zlo
(przewodniki), samodzielnie wylączające prąd w żone, to tem bardziej bylyby złożonymi kable 
razie nadmiernego wzrostu sily. Działanie tego wielożylowe. Przytern zwykłe kable wieloży l owe 
kabla miało być następujące. Przy rozeiągnię- mają jedną własność, dzięki której można je uwa
ciu pęka przedewszystkiem właściwy przewodnik, żać za bardzo bezpieczne. Chodzi o to, że w 
przewodnik pomocniczy zaś, zwinięty spiralnie, razie nadmiernego ściśnięcia kabla powstaje we
nie zrywa się, a tylko rozciąga. N atomiast przez wnątrz krótkie połączenie, które powoduje spa
ten ostatni przepływa już nie część, lecz calko- lenie się bezpieczników, a więc i wyłączenie prą
wity prąd, który natychmiast działa na przenoś- du. Gdy weźmiemy wreszcie pod uwagę, że ści
niki i sam się wyłącza. Urządzenie to mialo za- śnięcie kabla daleko częściej zdarza się, niż ro
pobiegać tworzeniu się iskier. W rzeczywistości zerwanie. będziemy hlizcy prawdy, gdy nazwiemy 
jednak podczas pęknięcia g;lównej ży:ty iskry po- kable wielożylowe, założone w miejscu pewnem 
kazywaly się, a czasem nawet wpierw pękał drut i niedostępnem, najpraktyczniejszymi kablami bez
pomocniczy, niż przewodnik i ca~·e urządzenie mi- pieczeństwa. 
Jalo się z przeznaczeniem. Kabel krKINSONA mial Kabel zakłada się zwykle w stanie wiszącym 
również działać przy nadmiarnem ściśnięciu. Wy- i przymocowuje do obudowy chodnika lub szybu 
o?raż~no sobie, że przez zetk?ięcie obu żJ:l wzroś~ s:pecyalnym~ pętami. Najp~·ostsze pęta składają 
me s1la prądu w przewodmku pornoemczym 1 s1ę z drewmanego klocka 1 ze skobla żelaznego 
przenośnik wyłączy go. Tymczasem zetknięcie (rys. 11) Pęta zaś wyrobu firmy SIEMENs i SeRu
się tych żyl, które w każdym punkcie kabla ma- l CKERT pokazane są na rys. 12 i 13. N aj pierw za-
ją jednakowy potencyal, w żadnym razie nie mo- . ~ _ . klada się bolce, które zaopa-
glo wyw?łać zwiększenia. prądu .. Druga próba ~-.\-~, ~~'~ .. ).~ trzone są bądź w główki czw?-
zbudowama kabla zupełme bezpiecznego byla j _. --::-.'/.'1 '=+ ~ • rokątne (,·1) dla umocowama 
podjęta :przez CHAHLETONA. Kabel ten również ~ i' ... :~~·.' '· ~J.' , :1 ich do belek. bądź też w 
skladal srę z dwóch żyl, żyla pomocnicza nie była l ~ Ą, \i)/, ; < -. · . końcówki (B) dla zacemento-
jednak śli~ako:vatą, lecz vrosto.linijną, gdy.ż miala ~' 1{: ~ /!/ wania 'Y murze .. N astęp!lie za-
przy rozc1ągamu kabla prerweJ pękać, mż wła- ~ - ' kJada s1ę klocki drewmane z 
ściwy przewodnik. W tym celu była ona zrobio- RYs. 11. kablem i zaśrubowuje. Dla 
ną z miękkiego drutu stalowego. Trzeba przyznać, / kilku kabli, idących obok siebie, dolny klocek by
że kabel ten byl znacznie bezpieczniejszy, niż po- wa wspólny, górne zaś oddzielne dla każdego 
przedni, i jedyną zlą .stroną .ie&:o była ta okolicz- ka:bla .. w swojej praktyce używa~n pęt n~eco od
ność, że drut pornoemczy pęka:! zbyt często bez m1enneJ budowy (rys. 14). Klocki drewmane za
prawdziwej potrzeby i przez to powstawały przer- ciska się w ramkę z plaskiego żelaza. Jedna część 
wy w działaniu urządzeń elektrycznych. ramki kształtu litery T jest zaopatrzona w śrubę, 

Wreszcie kable podług propozycyi NoLETA i druga zaś, podobna do litery .52.., przymocowuje 
HETJLERA skladaly się również z dwóch żył, lecz f. się do pierwszej malemi śrub-
żyły te, pomieszczone w ,jednym kablu, różniły ~~ karni. Do wyrobu klocków, 
się biegunami, to znaczy, że przewodnik+mial ściskających kabel, używa się 
obok siebie pomocniczy drueik-i odwrotnie. Przy 1 drzewa . bukowego lub dębo-
rozciąganiu kabla najpierw pękał przewodnik do- •.. 

1 1 1 
w ego, nasyconego rozczynem 

datni, co wywolywa.l'o wyłączenie prądu, a przy a- ..~,~ siarczanu miedzi (dla większej 
ś~iśnięciu ka)Jla wskutek polą?ze~ia ~yl o różnej j;'_t ·, : lJ • • ···:,. odporności na w~lgoć). Długość 
b1egunowośC1 prąd wzrasta! 1 rowmeż wyłącza! r-_g_-~ -rfr:.s1 klocków wynosi 150-250 IIII n. 
się samoczynnie. Oprócz tego kabel posiadał A ~e :J -·· · Kable, założone na pę-
urządzenie, dzi~ki któremu prąd wyłączał się tyl-

1
.. tach, można zasłaniać deska-

ka wówczas, gdy zachodziła prawdziwa tego po- mi ochronneroi w ten sam spo-
trzeba ze względu na możliwość ukazania się is- sób, jak zasłania się przewocl-
kier. Kabel ten wskutek swej złożonej budowy niki gole i izolowane (rys. G, 
nie znalazł jednak zastosowania. c 7 i 8). Od uszkodzeń mecha-

Wszystkie powyżej opisane kable bezpie- l nicznych deski te niewiele 
czeństwa, jako kable pojedyncze, przeznaczone zabezpieczają, natomiast ula-
byly wylącznie dla prądu stałego. Przy prądzie _ twiają odnalezienie uszkodzeń, 
z
1 

miennydm _ ndatomiastb wsdzyst(
2
kie przewodd~ik~, dna- RYs. 12. gd:y:ż j.edJ?-oc,zebśnie 

0
z ~abletm 

eżące o Je nego o wo u przy prą z1e Je no- psuJą s1ę 1 ż1.0 y. procz e-
fazowym i 3 przy trzyfazowym), muszą być za- go żloby utrudniają dostęp do kabla, a tem sa
warte w jednym pancerzu żelaznym, a to ze mem zabezpieczają ludzi od pomżeń. 
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Kabel można zakładać równie_ż w żelaznych 1 przewodniki miedziane łąezy zaciskami a pozosta
lub stalowych rurach. Sposób ten Jednak ma swo- łe miejsce w mufie wypełnia się masą izolacyjną. 
je ~łe _strony. _R ura, chroniąca kab_el, jest sztyw- W kopalniach z gazami wybuchowymi, gdzie nie 
ną 1 ~1e daJe s1ę przesuwać, przeCiwme zaś ka- można pracować z otwartym płomieniem, o luto
bel Wiszący z pewnem ugięciem, można w raz1e waniu przewodników i nagrzewaniu masy izola-

cyjnej nie może być mowy. Spawanie przewod
ników zastępuje się zaciskaniem ich*), a masę 
izolacyjną rozgrzewa się na powierzchni ziemi i 
szybko przewozi się na miejsce łączenia kabli. 

f .-

98 
L .. 

RYs. 13. 

~__.,=M="..,--, Zazwyczaj każdą mufę łączy się z ziemią przy 
a pomocy drutu miedzianego i płyty, wpuszczonej 

do wody lub zakopanej w spodek w miejscu wil
gotnem. Korpus mufy łączy się również z oło
wianą warstwą kabli i w ten sposób osiągamy 
najłatwiejsze i najpewniejsze zziemienie pancerza. 
W razie przebicia izolacyi prąd przez ołów i 
korpus mufy przepłynie do ziemi, nie pociągając 
za sobą żadnych wypadków nieszczęśliwych. Mu
fy i pudla rozdziałowe umieszcza się zwykle w 
specyalnych komorach, zamykanych na klucz. 

potrzeby (np. przy naprawie obudowy) wyprężyć 
i przenieść na inną stronę chodnika lub też po
lożyć na spodek. Wilgoć, która zakrada się do 
rur, źle dziala na :Pancerz żelazny, nawet pomimo 
opony asfaltowaneJ . Biorąc to pod uwagę, w ru
rach zakłada się kable jedynie tylko tam, gdzie 
kable narażone są na częste i poważne uszkodzenia. 

Zakładanie kabli w szybie związane jest z 
pewneroi trudnościami . Gdy bęben z kablem 
mieści si ę na · klatce, wówczas kabel w miarę 
opuszczania klatki odwija się z bębna i umoco
wuje do cembrowania. Sposób ten może być sto
sowany tylko przy cienkich kablach i przy ob
szernych a nie głębokich szybach. Natomiast, gdy 
bęben nie mieści się na klatce, stawia się go na 
powierzchni, a kabel stopniowo odwija się z 
bębna i opuszcza do szybu. Ponieważ wytrzyma
łość kabla na rozciąganie pomimo pancerza dru
cianego nie jest wielka. wraz z kablem opuszcza 
się linę stalową i do niej umocowuje kabel. W 
tym celu nawija się linę na bęben maszyny wy
ciągowej i przy pomocy rolek kierujących opusz
cza do szybu mniej więcej w tern miejscu, gdzie 
ma być umocowany kabel. Jeżeli kabel ma być 
przeprowadzony zdala od drabin, wówczas jeden 
z bębnów maszyny przeznacza się dla opuszczania 
kabla, a drugi dla opuszczania klatki z ludźmi, 

1 którzy, trzymając koniec kabla, baczą, ażeby ten 
l ostatni nie zaczepiał się o belki, znajdujące się 

w szybie. Klatka i kabel opuszczają się jedno-
RYs. 14. cześnie. Gdy kabel dojdzie do podszybia, bęben 

Ostatni wreszcie sposób zakładania kabli z liną !cablo>yą ~dlą~za się od walu. (albo linę tę 
przedstawia zakopywanie ich w spodek. Sposób zup~lme zdeJIDUJe . s1ę z bębna), azeby maszyna 
ten, zalecany przez przepisy belgijskie, nie jest w_yc1ągowa p~d~os1la ty~ko klatkę. K~atkę st?p
jednakże praktyczny. Przedewszystkiem spodek 1 mow? _podnosi s~~ ~o gory, a ::obotmcy, _stOJąC 
w kopalniach węgla jest niestały i często pod- l na m~J, odłączaJą hnę od kabla 1 ten ostatm ':!mo
nosi się do góry, a wskutek tego kabel narażony cow':l~ą do :pęt. ~dy kabel pr~epro~adza s1ę w 
bywa na znaczne odkształcenia mechaniczne*). _pobhzu drabm, wowczas klatka Jest mepotrzeb?ą 
Następnie w wilgotnych chodnikach na spodku 1 calą robotę J:?-Ożna wykonać _wprost z _dr~bm. 
zbiera się woda, która szkodliwie działa na K:abel. Przy_ spusz?zamu k~bla zaleca_ s1ę rozstaw1~me w 
Wreszcie zakopany kabel trudno przeglądać, tru- s~yb1e l~dz1 dla naklero:vywa~1a kabla, gdy_-z przy 
dno odszukiwać w nim uszkodzenia i naprawiać. n~eos~roznem opuszcza~m moze ten ostatm zacze-

Polączenia i odgałęzienia kabli wykonywują p1ć s1ę o s~czebel_dra~m:y lub o belkę, przez co 
się przy pomocy specyalnych muf z żelaza lane- utwor~y ~1ę _ pęthc~ 1 1zolacya popęka. Kabel 
go. N a końcach kabla zdejmuje się izolacyę, przywiązuJe s1ę do hny w odstępach 3-5 m . Zale-

*) Dr Erhard. Der elektrische Betrieb im Bergbau. 
*) Przy łe,czeniu drutów izolowanych w kopalniach z gazami 

trzeba również uciec się do zacisków, ażeby unikne,6 lutowania. 
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ca się*) pomi<;dzy kabel i linę w miejscach umo
cowania zakladać dla bezpieczeństwa przekładki 
drewniane lub skórzane. Przywiązywanie paku
lami lub sznurami nie wystarcza, gdyż kabel dzię
ki swemu ciężarowi wysuwałby się z zawiązek 
(rys. 15) i zaczepia! o przedmioty postronne. N a
tomiast pęta drewniane (rys. 16), zaciskające ka-

RYS. 16. 

RYS. 15. 
bel i linę, okazały się bardzo praktycznemi. Jak 
wiadomo, liny mają tę własność, że przy opusz
czaniu przybierają ruch obrotowy. \Vskutek te
go kabel owija się ślimakowato wokoło liny. 
Przed umocowaniem kabla do cembrowania nale
ży go odkręcić. To rozplątywanie jednak bywa 
tak zmudne, że czasem, aby ułatwić sobie pracę, 
przecina się linę w jednym lub w kilku miejscach. 
Z tego powodu zaleca się używać liny starej, tern 
bardziej, że taka Jina mniej skręca się niż nowa. 

Przepisy belgijskie rozróżniają kopalnie bez 
gazów wybuchowych, z gazami 1-go rzędu (gdy 
ilość ich jest malą), z gazami 2-go rzędu (stałe 
ukazywanie się gazów bez obfitych napływów) i 
z gazami 3-go rzędu (gdzie można się spodziewać 
raptownego przypływu). \V kopalniach bez gazu 
dozwolone są wszelkie izolowane przewodniki, by
le tylko były niedostępne i odporne na te wa
runki, w jakich znajdują się. W kopalniach z 
gazami wybuchowymi maj~ być stosowane jedy
nie przewodniki opancerzone lub w rurkach że
laznych. Przewodniki te dzielą się podług prze
pisów belgijskich na zwykłe i zupełnie bezpiecz
ne. Do zupełnie bezpiecznych zaliczają się kable 
wielo:llylowe, a kable jednożyłowe o tyle tylko, 
o ile są zakopane na głębokości conajmniej 30 cm. 
W kopalniach z gazami 1-go i 2-go rzędu kable 
zupełnie bezpieczne mogą być zakładane wszę
dv.ie, a zwykło kable tylko w tych szybach, chod
nikach i komorach, które stale przewietrzają się 
świeżero powietrzem bez gazu (t. j. powietrzem, 
które przedtem nie przechodzi przez żaden przo
dek). W kopalniach 3-go rzędu zwykle kable mo
gą być zakładane tylko w szybach, wychodzą
cych na powierzchnię. 

Przepisy niemieckie są następujące. W szy
bie zakłada się wyłącznie kable z pancerzem dru
cianym i umocowuje pętami z drzewa nasyconego; 

*) Siemens i Ha.lske. Die ElektrimHit im Bergba.u. 

odległość pomiędzy pętami ma wynosić co najwy
żej 6 71lj do przewodników prowizorycznych prze
pisy powyższe nie stosują się. W chodnikach za
kłada się druty izolowane tylko przy napięciu 
poniżej 250V (pomiędzy przewodnikiem i ziemią)' 
i 500 V (pomiędzy przewodnikami); gdy napięcie 
pomiędzy przewodnikami i ziemią większe jest 
od 125 V, należy przewodniki zakładać na wyso
kości 3 m od spodka; odległości pomiędzy druta
mi izolowanymi, umocowanymi na izolatorach 
lub rolkach dzwonkowych, wynoszą: 

20 cm przy przelotach ponad 6 nz. 
15 cm " " 4-6 " 
10 CI/l " " 2-4 " 
ó cnz " " 1 " 

a odległość od ściany względnie od belek eonaj
mniej 5 cm; druty izolowane należy co rok po
ciągać lakiem konserwującym, odpornym na wil
goć. W rurkach żelaznych lub stalowych prze
wodniki zakłada się również tylko do 250 r• na
pięcia (pomiędzy przewodnikiem i ziemią); rurki 
łączy się elektrycznie ze sobą. Gdzie nie wolno 
posiłkować się drutami izolowanymi, zak.l'ada się 
kable opancerzone; odległość pomiędzy pętami 
3 nz; zaleca się zziemienie pancerza; ukla~anie ka
bli bezpośrednio na spodku dozwala s1ę tylko 
czasowo. Przewodniki giętkie mogą być stoso
wane tylko do 500 V (pomiędzy żyłami); przytern 
izolowane żyły muszą być otoczone wspólną war
stwą izolacyjną i zabezpieczone pancerz~m .ze 
splecionych drutó_w stalowycl~; bęben :rr;tUsl 1m~ć 
dostateczną średmcę, ażeby 1zolacya me pękała 
przy częstem n_awijani.u i roz~ijaniu. '? kopal
niach z gazam1 wybuchowymi druty 1zolowane 
powinno się zakładać jedynie w rurkach żelaz
nych lub stalowych. 

Tablic e rozdziałowe i przyrządy. 
Ponieważ prowadzenie oddzielnego kabla dla 

każdej podziemnej maszyny byłoby zarówno kos~
towne, jak i bezcelowe, zakłada się w szyb1e 
zwykle tylko jeden kabel zasilający, który 'Y' po~ 
bliżu podszybia łączy się z kilku przewodmkam1 
rozprowadzającymi. Te ostatnie albo wprost do
prowadzają prąd do silnie, albo znowu rozga~ę
ziają się, a czasami nawet tworzą obwód zaill:km~
ty lub sieć. \V punktach węz_lowy_c~ usta~1a s1_ę 
tablice rozdziałowe z wylączmkam1 1 bezp1eczm
kami, ażeby przy uszkodzeniu, je~nej l~n~i m~ż
na ją było wylączy.ć i zakl~ceJ?1e. umieJSCOWIĆ . 
Oprócz tego w pobliżu każdeJ s1lmc:y potrzebne 
są tabliczki z przyrządami (amperom1erz~m, wy
łącznikiem i bezpiecznikiem), żeby maszymsta zcl~
wał sobie sprawę z działania silnicy, a w raz1e 
potrzeby (np. podczas czyszczenia lub n:'lprawy) 
wylączal prąd. Brak wylącznika w pobhzu ~a
szyny był już nieraz przyczyną wypadkow 
śmiertelnych. 

(c. n. N.). Stanistaw Wysocki. 
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WYTWÓRCZOŚĆ WĘGLA W KOPALNIACH KRÓLESTWA POLSKIEGO. 
l 

(w centnarach metrycznych). 1 · 

~ l Nazwa. kopal:li 11 r. 1894 r. 1895 r. 1896 r . 1897 r. 1888 r. 1898 r. 1900 1 r. 1901 r. 1902 r. 1903 N2 

1 l N:l~!el k~mienny . ~~ 7 821 813 8 67>9 940 8 7 ~J7 425 r 8 1:-!7 565 8 786 230 •8 6~2 480 1 6 7B l 772 ~ 3~0 006J5 785 281 1 6 402-~) 1 
2 Barbara . . - 1 - - l - - 1 - J 2 
:3 )[or~imer . l 4 03! l n 4 7 J 1158 3 9iil 965 4 369 130 ii 026 930 3 940 011 4274 illl 4 025 873 4440 913 4458 897 3 
4 llfil owice . l 782 684 2 432 721 2 666 8 LO 2 588 572 2 204 076 2112 !90 2 981 :~70 3 027 990 3 l:} l 091 3 753 832 4 
5 1 Rr.Renard '1 4-!05501 5085070 -!72-!704 -!'l8H19 5238676 5528276 5858-!02 5820943 5328091 "6020769 5 

~ ~:~r:e~ n_ 48 8Hi 52483 -!7 905 22 778 = l = j l8 )i85 3~ ~~~ 191 564

11 

~ 
8 Kazimierz. 3 030 000 3 3~ 000 l 3 OU 000 3 113 000 3 753 000 3 982 000 3 552410 4 273 1501 4 224 635 4 365 005 8 
9 Feliks. 1 262 046 1 490 738 l 505 824 l 470 560 . l 2-!7 036 l 376 000 l 314 000 1180 500 l 278 2~0 l 294 025 9 

l~ i:l~~:l~w. f~rg~~ ~M~~~~ i~~Un H~~~~t r~n~~~ !±314650 4487436 4466 !53 4336153 41151 455
1 
i~ 

12 Saturn 3 602 207 3 582 780 3 478 2'\5 3 873 246 4 001 244 1 4216 641 4395 229 4 30:'> 725 3 251 229 4951 367 12 
13 Czeladź 1350909 1678432 1518571 1170!l05 2326500 2425370 2398512 2671000 1 3773666 4367998' ' 13 

}t ~!::i~zek 1 178 512 1104 322 l 055 506 l 203 ii40 125il l 30 j! 515 715 1 75144H l957 238 1 2 106 743 2237194 i~ 
16 Jan l . li68 431 609 64 7 789 i'>93 923 248 849 710 538 459 631 238 748 014 713 557 571 870 11 16 
17 Grodziec l. 270 323 235 60() 260 840 349 :!42 356 838 385 141 246 602 436 153 567 965 1 404 846 17 
18 Grodziec li 26 653 143 065 395 236 18 
19 Antoni 61 365 78 972 77 056 '53 536 81 454 60 !:!56 471130 592 290 848 820 837 100 19 
20 Reden. 112 847 4H 951 ll 632 196 897 799 683 l 021 88 4 1 066 501 20 
21 'fadeusz H. 31 304 137 598 173 :328 21 
22 Staszyc I . - l 12192 22 
23 Staszyc H . = l 

21 
.,

78
1 = 1 021 48 950 1321 41 23 

24 llfikołaj 61 976 155 532 15 588 ~ 77 644 30 856 13 891 16 740 24 
25 Helena 20 8i5 220 116 158 262 163 733 25 
26 Andrzej I . 30 086 221 561 182 760 163 732 11 26 
27 Stella . . lil f!Oó 72 660 67 295 8 610 27 
28 Alwina . 44 798 168 528 82 748 55 364 1 28 

30 llfatylda . 17 139 27 882 4 7 269 52 003 30 
29 1 Flotz Rudolf 36 430 267 956 269 903 286 520 29 

31 Tadeusz l . 43 359 75 772 11 930 31 
32 Jakób . . 9 062 111 802 115 689 32 
33 Wańczyków • , 17 586 18 405 10 551 33 
34 L eokadya . 50 372 165 660 210 590 93 227 j 17 H80 34 
35 Wiktor li . l 007 35 
36 Nowa R edan 172 894 193 011 7 300 · 36 
37 N owa . 166 404 18 899 87 
38 Saryusz 18 222 21 372 38 
39 Lipna · j16 412 2 53o" 39 
40 Wiktorya . 40 
41 Czesław 6 8U 21 943 41 
42 R yszard . :34 887 3H 624 42 
43 Odkrywka Rudolf . 1 20 020 42 080 43 
44 'feodor 6 320 1·1 44 
45 Zofia . 480 45 
46 Teodozya . 1 1 085 46 

·------------------~~--~~--------~----~--~~----~-----~----~-
RAZE?>1 

Węgiel brunatny. 

1 K atarzyna 
2' Ludwika 

d 
3 Nierada 
4 Ryszar 
5 Adolf 
6 Konrad 
7 Henryk 
8 Gustaw 
9 Anna 

RAZEllf 

W ogóle 

33 17\l 830 36 360 625 36 132 326 37 087 436 40 il80 591 3H 081 971 40 HO 791 j41 404 393 42 322 866 47 478 121} ,, 

l 
l 

11 

o~ !i5R 211:362 224 257 65 521

1 

n9 5571 70 730 80 387 / 147 390 140 300 217 500 1 

478141 1 450710 416943 472516 3 
illO 35tl 274 726 305 544 518 433 4ts:l565 593 695 :.l63 783 285 225 1 239 655

1 

219 710 2 

- - - - - -
- - -

l 
- - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -5 738 1 - - 983 4 590 5 427 1 

378 916 1 486 088 1 530 784 / 588 5441 548 549 1 670163 / 

33 664 105 207 
61 661 9 243 
16 040 31935 
- l 10 945 1 
14 955 1 

750 

949 381 1 l 040 655 1 

98 882 
-
-

l 
-
-
-

895 780 l 

-
-
-
-
-
-

909 726 

11 

4 
5 
o 
7 
8 
9 

' ' 1133 558 746 i36 846 713 J36 663 110 /37 675 980/40 929 140139 752134 /41 090 172 /42 445 048 /43 218 646j48 387 846 l 

R oman Kinastowski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W czerwcu r. 1904 wytwórczość galmanu byla następująca: -

Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), ni.ż w r. 1903 

l 

Nazwa kopalni l Od poczl\tku l Od J>oCZI\tku Od początku roku 
Czerwiec l roku do 30 Czerwiec roku do 30 Czerwiec do 30 czerwca cze1·wca czerwca 

-
p u d ó W• pudów 1 % pudów l % 

Boleslaw ~342 l 515 Ggg 81 252 48! 754 + 11 gro + '7 - 33935 - 7 
Józef. 104 soS 

l 

6252g6 l 54 404 8;o 342 + 49 8g6 + 48 + 245 046 + 39 
Ulisses 158823 l '49 sor 24000) l 358 002 + g, 182 + 51 + zo8 SOI + !8 

Razem l 3326J3 1 22go4g6 1 475661 \ 27IOIC8 1 +142g88 l + 43 1+ 419612 1 + 19 

Podług gatunków wytwórczość galmanu byla następująca: gruby 169907 pudów i drobny 305 754 
pudy. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olowiu byla następująca: · 

Nazwa kopalni 

oleslaw B 
J 
u 

ózef. 
lis s es 

Rok 1903 Rok 1904 

l l o• po"'"" l o• poo•"'" Czerwiec roku Czerwiec roku 
do 30 czerwca do 30 czerwca 

l ---
p u d ó 'V 

18407 143 327 24687 l8o 549 
- - - -

2717 24479 3965 23 361 

-W r. 1904 wydobyto więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 1903 

Czerwiec 
Od początku roku 

do 30 czerwca 

l % Q! pudów 
l 

pudów l lO 

+ 6280 + 34 + 37222 + 26 
- - - -

+ l 248 + 47 - l Il8 - 5 

Razem 21124 l 1678o61 28652 l 203910 l+ 7528 1+ 351 +36104 1 + 21 

Dnia 30 czerwca pozostalość wydobytego 27 805 rubli. Przeciętny zarobek jednego robotni
galmanu na kopalniach wynosiła 2411395 :pu- ka wyuosil na dniówkę 92 kop. Wypadków nie
dów, galmanu z błyszczemolowiu 122G 645 pudow. szczęśliwych z robotnikami bylo: 8, zakończonych 

W czerwcu r. 1904 w 3 czynnych kopalniach częściową niezdolnością do pracy, i 5, zakończo
galmanu przeciętna liczba robotników wynosila nych wyzdrowieniem zupefnem. 
1256. Robotnicy odrobili 30153 dniówki i zarobili 

Płukanie ~almanu. W czarwcu r. 1904 wytwórczość galmanu płukanego byla następująca: 

Nazwa pluczki 

lesławska Bo 
Ol 
Me 

kuska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1903 

Czerwiec 
Od poczl\tku 

roku 
do 30 czerwca 

p u 

7866o 3go827 
18000 32000 

120000 716ggo 

2Jó66o l l 139817 

Rok 1904 

Od pOCZI\tku 
Czerwiec roku 

do 30 czerwca 

d ó w 

87230 521 6g7 
- 15 000 

123 594 76g 539 

W r. 1904 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1903 

Czerwiec 
Od początku roku 
do 30 czerwca 

pudów l % pudów l % 

+ 8 570 + II + 13o8;o l+ 33 
- r8ooo - 100 - 17000 - 53 
+ 3 594 + 3 + 52549 + 7 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu byla następująca: 

Nazwa płuczki 

-
olesławska B 

o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1903 

Czerwiec 
Od początku 

r oku 
do 30 c ze rwca 

p u d 

3846 21 225 
- -

- -

Rok 1904 

-
Czerwiec 

Od początku 
roku 

do 30 czerwca 

-ó w 

5o6o l 25 120 
- -

ISO 2 8oo 

-
W r . 1904 otrzymano więcej C+) 

albo mniej C-), niż w r. 1903 

Czerwiec 
Od początku roku 
do 30 czerwca 

pudó w l % pudów l % 

+ I2I4 + 34 + 38gs + I8 
- - - -

+ ISO + - +28oo + -

Razem . l 3846 l 21225 l 52Io l 27920 l + 1364 1 + 35 1 + 66gs l + 32 

Dnia 30 czerwca r . 1904 pozostaiość galma- trudnionych robotników wynosiła 213. Robotnicy 
nu płukanego na płuczkach wynosiła 485011 pu- odrobili 4674 dniówki i zarobili 2 776 rubli. P rze
dów, błyszczu olawiu 11532 pudy. ciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy

W czerwcu r . 1904 w 2 czynnych pluczkach nosił 59 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna l~czba za- nikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W czerwcu r . 1904 wytwórczość cynku byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
I 
B 
{on stan ty 
ędzin 

Rok 1903 Rok 1904 

- l 
. Od pocz.,tku . l Od pocz.,tku 

Czerwiec roku Czerwiec l roku 
d o 30 c z erwca do 30 czerwca 

p u d ó 'V 

20 453,24 11 3 07·h99 27 263·75 143 -1°3,50 
'3 °43 7I 447 12001 73 378 
16 8gg 101 461 171g8 102 639 

1 

W r . 1904 wytopiono cynku więcej 
C+) albo mniej C-), niż w r . 1903 

Czerwiec l Od początku rok 
do 30 czerwca 

pudów l o/o - pudów l 0/ 0 

u 

+6 810,51 + 33 + 30 328,;I + 27 
-l 042 - 8 + 1931 + 3 
+ 299 + 2 +l '78 + l 

Razem l 5o 395,24 1 285g82,99 1 56462,75 r 319 42o,5o 1+6 00],5' l + 12 1 +33 437,51 1 + I2 

Wytwórczość pylku cynkowego była następująca: - . 
Rok 1903 Rok 1904 W r.1904 otrzymano pylku więcej 

(+)albo mniej (-), mż w r. 1903 

Nazwa huty Od pocz.,tku Od p ocz!\tku Od początku roku 
Czerwiec l roku Czerwiec l roku Czerwiec do 30 czerwca 

do ao czerwca d o ao czerwca 

p u d ó w pudów l % pudów l % 

Paulina . ' 876,&:> 12 956,7o l 055~30 10 632,30 - 821,50 - 44 - 2 324,40 - ,g 

Konstanty 4Ó7 26g4 4°3 2 784 - 64 - '4 + go + 3 
Będzin 384 2721 451 2971 + 67 + '7 + 250 + 9 -

Razem l 2727,80 l 18 371,70 l 1 gog,3o 1 16 387,30 l - 818,so l - 30 1- 1 g84,40 l - II 

Dnia 30 czerwca r. 1904 pozostalość wyto- dniówek i zarobili 24 470 rubli. Przeciętny zarobek 
pionego cynku w hutach wynosiła 12113,72 pu- jednego robotnika wynosił na dniówkę 1 rub. 22 
dów, pylku cynkowego 2398,45 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych ~ robotnikami 

W czerwcu r. 1904 w 3 czynnych huta.ch bylo 6, zakończonych wyzdrowieniem zupel
-cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- nem 
botników wynosiła 667. Robotnicy odrobili 20018 R. K. 
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----------------~--

WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w sierpniu r. 1904. 

Nazwa 

kopalni 

Droga telazna 
Warszawsko -Wiedańska 

Niwko. 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabio. J:teno.rd 
Pary~ 

Kazimierz i F 
Saturn 

eliks 

Czeladź 

Floro.. 
Jan . 

ciszek . 

Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Fra.n 
Matylda. . 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej n i Ta.d 
Jakób. 
Fliitz Rudolf 
Andrzej l. 
Helena 
Tadeusz l . 
Al wina 

eusz n. 

Stel! a 
Wańczyków 

Grodziec n 
Nierada . 
Katarzyna i L udwika. 

Raz em. 

lazna Droga 1a 
Iwanarudzko-D ,browska 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia Hena1'd 
Pary t 
Kazimierz 
Antoni 
Red en 
Andrzej I. 
Heleno. 
Matylda . 
Tadeusz I. 
Jo.kób. 
Wa.ńczyków 

Franciszek 

l 

Rok 1903 -~ 
_____.!'--------

Rok 1904 

WYSŁANO W Ę G L A 

W mi~si9,cu Od pocz9,tku ro- W miesi9,cu 
sierpniu ku do 31 sierp n i o. sierpniu 

Od pocz9,tku ro
ku do 31 sierpnia 

2 5J8 102 17 977 93 2 082 80 18 133 93 
1 748 70 12 764 66 1604 62 13 691 70 
2 306 !12 16 236 84 2 023 78 20 6fl3 106 
2482 99 18 755 97 2 071 80 19 090 98 
1 674 67 13 008 68 l 832 70 15 315 79 
2 295 92 16 238 8J 1 768 68 16 643 .8f> 
3 058 122 24 265 126 2 637 101 24 576 126 
2 770 111 21 987 114 2 538 98 21 357 110 
1443 58 10 J76 54 1 291'> 50 10 &99 5fl 

165 6 2 701 14 289 11 2119 11 
496 20 4229 22 495 19 4122 21 
- - 11 o - - - -

32 1 3!8 2 51 2 3Jf> 2 
24 1 99 1 - - 73 o 

- - 160 1 - - - -
28 1 188 l 2 o J7 o 
20 1 237 1 108 4 l 247 6 

- - 130 1 57 2 169 l 
56 2 1 36!> 7 180 7 1 708 9 
27 1 168 1 43 2 32-t 2 
92 4 398 2 47 2 380 2 

- - 65 o 6 o 51 o 
41 2 262 1 23 l 184 1 

- - 48 o - - - -
- - 17 o - - - -
202 8 861 4 423 16 2 775 14 
216 9 

l 
2362 1 12 

l 
242 9 

l 
2053 11 

138 5 1084 6 80 =~ 82f> 4 

21 861 874 166 409 862 19 8!!6 765 176 619 906 

1191 48 10 830 56 1 0-il 40 11171 l 57 
478 19 3 957 21 284 11 3 348 17 

1163 46 10 051 52 1178 45 10 692 55 
889 36 7 853 41 729 28 8 359 43 
817 33 8 721 45 1 301 50 9 355 48 
- - 7 o - - - -

94 4 4J1 2 88 4 952 5 
52 2 469 3 82 3 664 3 
32 1 419 2 25 1 137 1 
13 o 77 o - - 11 o 

- - 15 o 2 o 19 o 
10 o 106 1 50 2 672 4 
- - 21 o - - - -

2 o 9 o - - 2 o 
l 

W r. 1904 wyslano węgla wię
cei ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 1903 

-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-

T 
-
-

i 
+ -
+ 
-

r~ 
-

-
-
+ -
+ 

-
+ -
-

t 
-

W miesi9ecu 

sierpniu 

W okresie czasu 
od pocz9,tku roku 

do 31 sierpnia 

% wagonów-~--%--

4(i6 - 18 t 156 

! 
1 

148 - 8 927 7 
"t8:.! - 12 

I 
H5i 27 

411 - 17 335 2 
158 + 9 2 307 i 18 
527 - 23 <lOn 2 
421 - 14 311 1 
232 - 8 - 630 - 3 
148 - 10 + 223 + 2 
124 + 75 - 592 - 22 

1 - o - 107 - 3 
- - - 11 - 100 

19 + 59 + 27 + 8 
u - 100 - 26 - 26 

- - - 160 - 100 
26 - 93 - Hl - 75 
88 + 440 

! 
1 010 

ł 
426 

57 t - 39 30 
l U 22 1 343 25 
16 + 67 156 92 
45 - 49 - 18 - 5 
6 + - - H - 22 

18 - 44 - 78 - 30 
- - - 48 - 100 
- - - 17 - 100 
221 t 109 + 1 914 + 222 

26 12 , - 309 l - 14 
58 - 42 - 259 - 24 

1965 - 9 + 10 210 + 6 

150 - 13 + 341 + 3 
194 - 41 - 609 - 15 
15 + 1 i 641 t 6 

160 - 18 506 7 
484 + 59 634 + 7 
- - - 7 - 100 

6 - 6 t 511 + 116 
30 + 58 195 + 42 

7 - 22 - 282 - 67 
13 - 100 - 66 - 84 

2 + - t 4 t 27 
40 400 566 532 

- - - 21 - 100 
2 - 100 - 7 - 78 

Razem · l 4 741 l 189 l 42 976 l 223 l 4780 / 184 l 45 382 l 233 l + 39 l + 

W 0 lt ó l e l 26 602 l 1 063 l 209 385 / 1 085 l 24 676 l 949 f 222 001 / 1139 1- 1 926 / -

11 + 24061 + 

7 1+12616\ + 

6 

6 
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W sierpniu roku 1904 przypadało do podzia
łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowsk~ego 
po 900 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej 
na dzień roboczy, z których rozdzielono pomię
dzy kopalnie tylko 837 (nie przyjęto przeto 1635 
wagonów), co czyni na cały miesiąc 21631 wago
nów. Z liczby tej kopalnie odwołały 3241 wa
gon, czyli 15°/0 ; winny były przeto otrzymać 
18 390 wagonów; przyjęły dodatkowo ponad normę 
665 wagonów. właściwe odwolanie wynosiło przeto 
2576 wagonów, czyli 12% . Droga żelazna podstawi
la 19055 wagonów czyli 733 wagony na dzień ro
boczy, a przeto o 665 wagonów, czyli 40fo więcej, 
niż kopalnie winny były otrzymać. Oprócz tego 
droga żelazna podstawiła kopalniom ponad normę 
737 wagonów austryackich. 

W sierpniu roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 260 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow· 
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 
6 705 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wolały 
1982 wagony, czyli 'dOOfo, przyjęły dodatkowo 
ponad normę 47 wagonów, właściwe odwołanie 
wynosiło przeto J 935 wagonów czyli 290Jo. Droga 
żelazna podstawiła 4 770 wagonów czyli 183 wa
gony na dzień roboczy, a przeto o 47 wago
nów czyli o lOfo więcej, niż kopalnie winny byly 
otrzymać. 

W sierpniu roku 1904 przypadalo do podzia
łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 908 wa
gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
w Golonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
browskiej. Kopalnie wyslaly tą drogą 1370 wa
gonów, czyli 53 wagony na dzień roboczy, a 
przeto o 462 wagony, czyli o 51% więcej, niż 
przypadało z podziału. 

W sierpniu roku 1904 kopalnie wyslaly do 
Warszawy 3889 wagonów węgla czyli 150 wagonów 
na dzień roboczy; mniej. niż w sierpniu r. 1903, o 
130 wagonów, czyli o 30fo. W okresie czasu od 
l stycznia do 31 sierpnia r. 1904 kopalnie wysla
ly do Warszawy 34233 wagony węgla, czyli 176 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1903 o 2323 wagony, czyli o 
70fo. W sierpniu r. 1904 kopalnie wysłały do 
Łodzi 4 131 wagonów węgla, czyli 159 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż w sierpniu r . 1903 
o 1777 wagonów, czyli o 300fo. W okresie czasu 
od l stycznia do 31 sierpnia r. 1904 kopalnie wy
siały do Łodzi 35 758 wagonów węgla, czyli 183 
wagony na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1903, o 7062 wagony, czy
li o 170fo. 

R. K. 

J rzeg fąa fi teratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art9i{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1904). Czerwiec. a) Spra- również wskazanie wymiarów normalnych, naj
wazdanie pruskiej komisyi dla z badallia sposobów odpowiedniejszych dla danego pieca. c) E. Fedo
zapobiegania wypadkom, wyllikajq,cym z przyczyiły row. Jfilleralogiczny i petrograficzny opis brzegów 
obrywania się węgla i skat ptonnyclt (dok.). Referat lllorza Biatego (c. d.). d) Przemyst żelazny w Ro
podkomisyi dla Śląska Dolnego zawiera uwagi, syi w r. 1903. Tablice statystyczne, ulożone na 
dotyczące sposobów odbudowy i warunków natu- podstawie danych, ogłaszanych przez redakcyę 
ralnych, w jakich znajdują się badane kopalnie; Torgowo-Promyszlellnoj Ca sety. 
wnioski praktyczne i projekty podkomisyi posia- Lipiec. a) A. Skoczy1'zski. Teoretyczne bada
dają znaczenie wyłącznie miejscowe. b) L. Roma- nia zasadnicz ego prawa ruchu powietrza w kopalni 
no w. Badam:a !lad biegiem pieca martenowskiego (pocz.). Jest to początek obszernej pracy, odno
w z al<tadach ·w Ztatouście. Bilans ciepła pieca szącej się do teoryi przewietrzania robót górni
martenowskiego zasadowego, idącego na drzewie. czych. Część pierwsza zawiera ogólną charakte
Praca zawiera: badania nad składem, temperaturą rystykę ruehu powietrza w kopalni przy uwzględ
i wartością opalową gazu w generatorze i piecu; nieniu zmian w jego skladzie chemicznym i wa
badania kalorymetryczne pieca, metalu i żużla 

1 

runków aerodynamicznych, w jakich ten ruch 
przy zimnym i gorącym biegu, w czasie topienia odbywa się, t. j. ciśnienia i temperatury, wagi 
i przed spustem; badania kalorymetryczne strat powietrza i szybkości ruchu. b) fV. Bokow. O 
przez promieniowanie; wyliczenie ilości i skladu celltralllem wypalaniu węgla drzewnego w lasach 
materyałów surowych, metalu i żużla. Wyniki skarbowych w Ztatouście. Opis systemów pieców, 
zawierają: określenie współczynników pracy po- ~ zastosowanych do wypalania, i dane o wytwór
żytecznej generatora i pieca oraz wpływu wy- cz~ści węgla drzewnego. c) W. Ponomarewski
miarów generatora i pieca na bilans ciepła, jak -Swiderski. Przyczy11ek do sprawy zbadania we-
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wnętrznych napięć w stali. Pod napięciem wewnętrz
nem w stali 11ależy uważać wzajemne oddziaływa
nie różnych warstw metalu, wchodzącego w skład· 
danego przedmiotu. Napięcia powstają wskutek 
odlewu, hartowania, kucia lub walcowania. N a
pięcia, powstające przy odlewie, znajdują się w 
prostym stosunku do ilości zawartego w metalu 
węgla i innych domieszek. Przez niewypełnienie 
niektórych warunków praktycznych, a głównie 
nierównomierne ogrzewanie podczas hartowania 
lub walcowania na przedmiotach obrabianych 
powstają rysy. Miarą stopnia napięcia wewnętrz
nego służyć może powiększenie objętości stali 
wskutek hartowania a odwrotnie zmniejszenie jej 
przy odpuszczaniu. d) E. Fedorow. Alineralogicz
ny i petYogl'afiiczny opis brz egów morz a Bialego. 
(dok.). e) M. Siergiejew. Gagry. Warunki rozdzia
łu wód slodkich w najbliższej okolicy stacyi kli
matycznej Gagry (Kaukaz). 

GlUckauf (1904) NQ 35. a) Bazun. Najuow· 
sze !tlepsz ellia w dziedzinie odwadJtimłia kopabl oraz 
badanie pomp różJtych systemów (c. d.). O pompach, 
poruszanych hydraulicznie. Opis urządzeń wo
dociągowych i próby pomp systemu Kaselowsky
Protl w kopalni Dannenbaum II; opis pompy sto
jącej hydraulicznej firmy Schwarzkopff, wyko
nanej dla kopalni Rhein-Elbe. b) C. Bichel. rv 
sprwwie z apalauia się ga.r1ó·w wybuchajqcych przy 
zastoso•waniu mateYyatów wybuchowych. Wyniki ba
dań porównawczych, dokonanych nad różnego ro
dzaju materyałami wybuchowymi; badania tempe
ratury, ellugości płomienia, stosunku czasu trwa
nia wybuchu do czasu spalania się materyału wy
buchowego, wreszcie określenie stopnia bezpie
czeństwa użycia materyałów wybuchowych w 
obecności gazów. e) B. Neumann. Hutnictwo że
laz ne w r. 1903. Streszczenie postępów techniki 
hutniczej i dane statystyczne za r. 1903. d) Kosz
ta wtasne ·wytwórczości węgla kamiennego w Pen
sylwauii. 

NQ 36 i 37. a) Bawn. .Vajuowsze ulepsz enia 
w dz iedz inie od1.vadniania kopalil ora.r1 badanie pomp 
różllych systemów (c. d.). O urządzeniach wodocią
gowych i pompach, poruszany(')h elektrycznością. 
O pompach odśrodkowych systemów: Rateau, 
Brown-Boveri, Sulzer, Borsig, Jager, Kugel-Gelp
ke; pompy różniczkowe Haniel i Lueg, pompy 
express Riedlera; próby pomp systemów Ehrardta 
i Schmera oraz Kleina i S-ki. b) G. A. MeyeY. 
O najświeższych postępaclz rato w nictwa ze sz cz egól
nem uwzględnieniem doświadczdz, dokonanych w ko
pallli Shanzroclo: I / II. Obszerny artykuł, zawiera
jący wiele cennych uwag i wiadomości, dotyczą
cych ratownictwa.. Opis przyrządów ratunkowych, 
wykonanych w fabryce tlenu w Berlinie (modele 
r. 1903 i 1904).· W budowie przyrządów fabryka 
wykazała znaczny postęp, czego dowiodły anali
zy prób powietrz~t, branego z różnych miejsc 
przyrządów w czasie pracy, trwającej przy zasto
sowaniu modelu · z 1903 r. l godz. 44 m. a dla 

modelu z 1904 r. 2 godz. 5 m.; największa ilość 
dwutlenku węgla wynosiła w pierwszym 7% , w 
drugim dosięgła zaledwie 4,4%, czyli mniej wię
cej tyle, ile człowiek może znieść bez szkody 
dla organizmu. Tak pomyślne wyniki udało się. 
osiągnąć głównie wskutek zmiany w urządzeniu 
rury oddechowej, pozwalającej na możliwie szyb
kie usuwanie powietrza wydychanego, 11a miej
sce którego wchodzi niezwłocznie powietrze świe
że; z tego powodu nie może mieć miejsca wypa
dek wdychania powtórnie powietrza zepsutego. 
N aj większy zarzut, jaki można uczynić tym przy
rządom, dotyczy ich stosunkowo wielkiej wagi; 
ważą około 18 lzg. Dalej następuje opis przyrzą
dów Dragera z chełmero lub bez i wreszcie przy
rządów do oddychania zapomocą powietrza, wtła
czanego pompą ręczną. c) Jfentrel. pyzyczynek 
do sprawy z badania dolomitu, spotykmzego w pakla
dach 7.vęgla kamie!lnego. Autor zajmuje się bada
niem pochodzenia bryl dolomitu, spotykanego w 
niektóryeh pokładach węgla. Badania mikrosko
powe dowiodły, że są to cząstki poebodzenia ro
slinnego, składem chemicznym zbliżone do dolo
mitu. d) O przyczynach powstawania wypuklin na 
kottac/z parowych w kopalni Rhein-Elbe III. Wyni
ki badań, dokonanych przez stowarzyszenie kotło
we w celu odkrycia przyczyny prawie jednocze
snego uszkodzenia 15 kotłów z ogólnej liczby 18 
czynnych w kopalni; przyczyną byla niedostatecz
nie oczyszczona ze smarów woda skroplona, uży
wana do sycenia kotłów. e) Jungst. Wz Yost wy-
7.VO.f11t wegla angielskiego od r. 1850 do r . 1903 . 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-und 
HUtteowesen (1904) NQ 35. K Bal/ing. Określa
uie szerolwści filarów oporowych i pyowadzenie w 
lliclz robót górniczyc/z ·w pótnocno-zachodniem czes
kiem zaglebiu weglowem i projekt zmian w dotych
czasowym sposobie S.?f(lCOW{IllŻa (pocz.). b) A. Czer,;zak. 
Puszczenie w ruc/1 koksowni z ulawianiem wytwo
rów dystylac_vi pyzy .zastosowaniu silnie spielzającego 
się 1.vęgla kamiennego (pocz.). Opis trudności, na
stręczających się w początkach wypalania koksu. 
c) Przepisy i rozpoYZCJdzeuia, do~yczqce górnictwa z a 
granicq (pocz.) Serbia. N owe prawo o zatwier
dzaniu nadań górniczych. d) B. fVe1tdebom. O 
wydobywaniu z tota .s blys.r1cz u telu.Yowego metodq 
cyanowq. e) A. Lulzaszewski. Górllictwo i hutnic
two na 1.vystawie w St. Louis (c. d.). 

Revue de metatlurgie (1904) N2 8. a) .M. 
Guillery. O nowyl/l sposobie mechanicz tLPgo badania 
111etali. Opis przyrządów, wykonanych i zastoso
wanych przez autora w zakładach w Denain. Przy
rządy do badania wytrzymałości materyalów na 
rozerwanie zbudowane zostały według zasad Brin
nella i polegają na wgniataniu kulki stalowej pod 
stalero ciśnieniem. Jeden z tych przyrządów 
jest przenośny, ręczny i służy do przybliżonego 
badania kolb, branych do walcowania, drugi zaś 
stały, używany wyłącznie do badań dokładnych. 
Przyrząd ostatni służyć również może do okreś- · 
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dania granicy sprężystości sposobem Fremonta. / solą miedzi i po~ączona drutami platynowymi z 
Dla badania kruchości stali s~uży przyrząd, dzia- ogniwem Leclanche, staje się z~ym lub dobrym 
lający jak kafar obrotowy, zbudowany przez au- przewodnikiem prądu zależnie od tego, czy znaj
tara. b) L. Demozay. Uwagi, dotyczqce wyboru duje się w atmosferze gazów utleniających lub 
stali narzędziowej (dok.). c) C. Le Chatelier. TVpryw redukujących. · 
obróbki na kruchość blachy 1zotlowej. d) H Le Cha- Revue universełle des mines (1904) Lipiec. 
'!elier. O sposobie wykonywania Sffybkich prób dy- a) R. Henry. Teoretycz ne i pral~tvczne badania ma
mu palenisk przemystowych. Opis przyrządu, ob- szyny wyciqgowej. Artyku~ zawiera opis badanej 
myślonego przez autora i slużące~o do C'iąglej maszyny; badania i osiągnięte na ich podstawie 
kontroli procesu spalania materya~ow opalowych. wyniki; pogląd na przysz~ość maszyny parowej 
Dla przekonani~ się, czy il?ść po~ietrza, wc~o- wyciągowej; korzyści . stosowania popędu elek-

. dząca do palen~ska, odpo:VIada ściśle po~rzebie, trycznego; zużytkowame pary odchodowej według 
wystarcza, zamiast zbadama składu chemiCznego pomysłu Rateau. b) E. Lagage. Wyniki badań, 
gazów spalania, przekonać się: czy posiadają one dokonanych nad welltylatorem Guibala. Opis badań 
własności utleniające lub redukujące. Przyrząd, nad wentylatorem Guibala, założonego w kopalni 
mogący każdej chwili dawać dokładne o tern węgla Fontaine-l'Eveque na miejsce dwóch wen
wskazówki, polega na własności miedzi utleniania tylatorów systemu Lamberta. c) L. i G. Campre
się pod działaniem tlenu w temperaturze 400-500° don. Oznacz anie matych ilości olowiu, m.iedzi i cyn
i odwrotnie redukowaniu się tlenku miedzi pod ku ·w rudach żelaznych Opis sposobu podaje się 

. działaniem gazów redukujących; gałka. sk~aclają- poniżej w streszczeniu. 
ca się z mieszaniny azbestu z gliną, nasycona W. K. 

Kronika bic~ąea. 
Oznaczenie małych ilości ołowiu, miedzi 

i cynku w rudach żelaznych. CAMPREDON (Revue 
universelle ries mines, r. 1904, lipiec) podaje dwa 
sposoby oznaczania ma~ych ilości ołowiu, miedzi 
i cynku w rudach żelaznych; zapomocą tych spo
sobów można według zapewnień autora otrzymy
wać dokładne wyniki. 

S p o s ó b I. 5 gr rudy zalać wodą królew
ską (20 cm3 kwasu azotowego+50 cm3 kwasu sol
nego); odparować do suchości, rozpuścić ponownie 
w 20 cnt3 kwasu solnego stężonego, przesączyć do 
kolby o objętości 600 cm3, osad przemyć starannie 
kwasem solnym rozcieńczonym i wodą gorącą; 
roztwór przesączony zobojętnić amoniakiem, za
kwasić 10 cm3 kwasu solnego rozcieńczonego (pól 
na pól z wodą) i zagotować; dodać 4-5 cm3 kwaś
nego siarczyn u sodu dla strącenia żelaza. Ilość 
kwaśnego siarczynu sodu powinna być za.wsze 
proporcyonalna do ilości żelaza i do stopnia za
kwaszenia roztworu, dlatego dobrze jest do zobo
jętnionego roztworu dodawać zawsze jedną i tą 
samą ilość kwasu solnego. Po odpędzeniu kwasu 

.siarkawego przez d~ugotrwa~e wrzenie roztwór 
ostudzić, zobojętnić amoniakiem, dodać 30 cm3 

kwasu octowego krystalicznego; ostudzić i strącić 
na zimno siarkowodorem w postaci siarczków 
olów, miedź, cynk, arsen, antymon i t. d.; pozo

· stawić na pewien czas w spokoju, sączyć przez 
gładki sączek i obmywać wodą siarkowodorową, 

·zawierającą kwas octowy. Następnie przez prze
·dziurawiony sączek osad zmywa się do zlewka 
·zapomocą tryskawki, a sączek obmywa kwasem 

azotowym gorącym. Roztwór po dodaniu 10 cm3 

kwasu siarczanego rozcieńczonego (pó~ na pół z 
wodą) odparowuje się do ukazania białej pary; 
pozostalość odparowaną rozpuścić w wodzie i 
przesączyć; pozostały na sączku siarczan ołowiu 
rozpuścić wrzącym octanem amonu, otrzymany 
w roztworze olów strącić dwuchromianem potasu, 
przesączyć przez sączek wysuszony i zważony~ 
wysuszyć i zwa~yć PbCr04X0,64X20=Pb%. Po 
oddzieleniu siarczanu ołowiu strącić z roztworu 
miedź i inne metale siarkowodorem, otrzymane 
siarczki zebrać na sączek, przemyć, wysuszyć . i 
spalić. W pozosta~ości po spaleniu sączka ozna
czyć miedź zapomocą mianowania jodkiem potasu 
i tiosiarczanem. Roztwór, oswobodzony od oło
wiu, miedzi, arsenu, antymonu zagotować dla od
pędzenia siarkowodoru. utlenić 5 cm 3 kwasu azo
towego, pozostale ślady żelaza strącić amoniakiem 
i przesączyć. Cynk mianuje się w zimnym roz~ 
tworze siarkiero sodu. 

Przykład analizy: o~owiu 1,33 % 
miedzi 0,338 " 
cynku 0,56 " 

S p o s ó b II. 5 gr rudy zalać wodą królew
ską, odparować do suchości, rozpuścić w 20 cm3 

kwasu solnego mocnego, rozcieńczyć, przesączyć 
osad, przemywać na sączku wodą gorącą i kwa
sem solnym; roztwór odparować po raz drugi do 
suchości dla odpędzenia kwasu azotnego, rozpuś
cić w 30 cm3 kwasu solnego o c. w. 1,12 (2 cz. 
kwasu solnego, l cz. wody), przelać do aparatu 
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RoTHA, ulepszonego przez CARNOTA, i oddzielić że
lazo eterem. Roztwór, zakwaszony kwasem sol
nym, zawierający ołów, cynk, miedź i t. d., po 
dodaniu 10 cm 3 kwasu siarczanego (pól na pól z 
wodą), odparować do ukazania się białej pary i 
rozpuścić w wodzie. Otrzymany roztwór przesą
czyć; na sączku otrzymujemy siarczan ołowiu. 
Dalszy ciąg analizy podług sposobu pierwszego. 

W. K. 

Zniesienie cła od smoły. Jako środek cza
sowy, zniesione zostało na 10 lat cło od przywo
żonej do Rosyi smoły, idącej z zagranicy dla za
kładów, wyrabiających brykiety węglowe.*) Śro
dek ten ma na celu popieranie w Rosyi wyrobu 
brykiet z węgla kamiennego i spożytkowywanie 
w tym celu miału węglowego. Cło od smoły wy
nosiło dotychczas 30 kop. od puda. Głównym 
dostawcą smoły do Rosyi były Niemcy. W aha
nia cen smoły w Niemczech były następujące (w 
markach za tonnę): 

Koniec roku 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

41-45 
37-40 
37-39 
41-481/2 

451
/ 

41 
2 

31,6 
31 
36 
44 
42 
43 

56-58 s. 

*) Zbiór praw i rozporz!\dzeń rz!\dU, r. 1904, dział I, M 71 
art . 784. 

Bilans Towarzystwa Warszawskiego. W 
N~ 24-ym TViestnika Finansow, Promyszlennosti i 
Torgowli z r. 1904-go ogłoszony został bilans War
szawskiego Towarzystwa kopalń węgla i zakła
dów hutniczych za rok 1903. W roku sprawo
zdawczym Towarzystwo osiągnęło 622062 rub. zys
ku (włącznie z zyskiem, pozostałym z roku po
przedniego), z którego przeznaczono na powięk
szenie funduszu amortyzacyjnego 133 639 rub., a 
resztę, t. j. 488423 rub., postanowiono podzielić, 
jak następuje: wynagrodzenie członków rady za
rządzającej i innych osób 60606 rub., na kapitał 
pomocy dla oficyalistów i robotników 16106 rub., 
na otwarcie szkoly górniczej 8053 rub., na pol8p
szenie bytu oficyalistów i robotników 20 000 rub., 
na różne cele dobroczynn e 6000 rub., na dywiden
dę 375000 rub. (25% ); pozostale 2658 rub. posta
nowiono zaliczyć do zysków roku następnego. 
Stan czynny bilansu składa się z nas.tępujących 
pozycyi: nieruchomości i kopalnie 3714942 rub., 
ruchomości i materyaly 205840 rub., różne sumy 
w stanie czynnym 2311231 rub., gotówka w ka-

sie 18693 rub., depozyty 745965 rub.; stan bierny: 
kapitał akcyjny 1500000 rub., fundusz amortyza
cyJny 2865911 rub., kapitał zapasowy 500000 rub., 
różne pozycye w stanie biernym 896 372 rub., de-
pozyty 745965 rub., zysk 488423 rub. S. 

Stosunek wytwórczości węgla w Rosyi do 
przywozu z zagranicy. 

Całe państwo Rosyjskie // Królestwo Polskie 

Stosunek 11 Stosunek 

Rok 
procentowy PrzY:Vóz z za-~ procentowy Przy~óz z za-

wy- do ,f~,rlł~io;;'!X:t . wy- do ,f~:it~io:!r;t. 
twór- przy- wytwórczo- ~ twór- przy- wytwórczo-
czości 'vozu ści czości wozu ści 
miej- z za.-. miej- z za~ 

scowej g~~Dl· scowej gr~;l· 

" 
r869 4' 59 146 63 37 58 
1870 45 55 121 64 36 56 
!87' 40 6o 149 52 48 91 
1872 51 49 94 11 59 4' 6g 
1873 63 37 59 62 38 61 
!874 57 . 43 15 63 37 6o 
1875 54 46 86 li 6J 39 63 
1876 47 53 115 54 46 84 
1877 49 51 104 73 27 37 
1878 59 41 7' ,, 8o 20 24 
1879 0 33 49 li 82 ,g 22 
188o 64 36 57 

li 
76 24 32 

188! 66 34 51 78 22 32 
!882 6g 3' 45 8o 20 26 
1883 0 33 49 77 23 30 
1884 68 32 47 82 18 24 
!885 71 29 41 84 16 19 
1886 72 28 39 85 '5 17 
!887 76 24 35 l go 10 (! 

1888 76 24 3' 94 6 g 
1g8g 77 23 31 

li 
94 6 7 

18go 8o 20 26 g6 6 6 
r8g1 &> 20 25 l 95 5 5 
18g2 83 '7 21 g6 4 4 
!893 81 '9 24 g6 4 4 
1894 82 ,g 22 94 6 6 
I8g5 83 '7 21 95 5 6 
I8g6 82 ,g 21 93 7 7 
lg97 ! g 8 g4 16 19 92 
18g8 g3 '7 21 go IQ II 

18gg 78 28 l 
g3 22 l 17 20 

Igoo 8o 20 24 ! g3 17 21 
lgDI 8o '9 

l 
84 16 20 

l 
19 

IgD2 g s 15 ,g 

li 
87 13 '3 

1903 ? ? ? go 10 12 -
s. 
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Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu cynkowego w czerwcu r. 1904 (w ty
siącach pudów*). 

Cynk w plytach i kawalkach oraz pylek cynkowy 
Blacha cynkowa, nie poluyta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Biel cynkowa . 

Rok 1903 Rok 1904 
. Od l st.ycznia do 

czerwlec 30 cze-rwca czerwiec 

55 274 50 
2 8 2 

27 123 20 

Od. l stycznia do 
BO czerwca 

354 
12 

123 
PodŁug ważniejszych krajów przywóz cynku wynosi! w okresie czasu od l stycznia do 30 czerw

ca (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Belgii . 

*) PTzegla,d Górniczo-Hutniczy ;N! 23, str. 636. 

Rok 1903 
222 

6 
13 

Rok 1904 
304 

12 
16 K. 

Przywóz węgła kamiennego z zagranicy do Rosyi w mai u r 1904. (w tysiącach pudów)*) 

Przez komory morza Bałtyckiego 
" " " Czarnego . 
" zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

Razem 

Rok 1903 Rok 1904 
Maj 

16300 

2365 
557 

19222 

Od l stycznia 
do 31 maja 

27626 
497 

14407 
2111 

44641 

]\,faj Od l stycznia 
do 31 maja 

16953 27998 
23 518 

2600 14484 
712 2816 

20288 45816 
Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego wynosił w okresie czasu od l stycz

nia do 31 maja (w tysiącach pudów). 

Z Niemiec .. 
" Anglii . 

----
*) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, M 24, str. 659. 

Rok 1903 
17954 
25534 

Rok 1904 
16800 
28123 S. 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w maju r. 1904 (w tysiącach pudów)*). 
Rok 1903 Rok 1904 

komory morza Bałtyckiego . 
Maj 

Od l stycznia 
Maj 

Od l stycznia 
do 31 maja do 31 maja 

729 1143 379 493 Przez 

" 
" zachodniej granicy lądowej 1641 8327 1650 10433 

" 
pozostale komory . 56 87 62 136 

Razem 

Podług ważniejszych krajów przywóz koksu wynosiŁ w 
ja (w tysiącach pudów): 

2426 9557 
okresie czasu 

Rok 1903 

od 

2091 11062 

l stycznia do 31 ma-

Rok 1904 
Z Niemiec 
" Anglii . . . 
" Austryi. . 

*) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, J\!24, str. 659. 

Liczba wagonów, przeznaczona przez dro
gę żelazną Warszawsko-Wiedeńską do nała
dowania węglem w zimie r. 1904/5. Droga 
żelazna Warszawsko-Wiedeńska przeznaczyła na 
okres zimowy r. 1904/5 do podzialu pomiędzy 
kopalnie zaglębia Dąbrowskiego dla naładowania 
węglem następującą liczbę wagonów na dzień ro
boczy: 

3911 3933 . 
552 191 

4821 6680 s. 

Węglarki Wagony kryte Razem 

w październiku r. 1904 950 15 965 
" listopa:dzie " " . 970 20 990 
" grudmu " " . 990 20 l 010 
" styczniu r. 1905 1040 25 l 065 
" lutym " " . 975 20 995 

W latach poprzednich droga żelazna W ar
sza wsko-Wiedeńska przeznaczała na okres zimowy 
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do podziaJ:u pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrow- Wspomnienie pozgonne. Dnia 2 września 
skiego dla naladowania węglem następującą licz- r. 1904 zmarł w Czeladzi inżynier górniczy ś. P~
bę wagonów na dzień roboczy: Józef Tomaszewski , dyrektor Towarzystwa 

r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 kopalń węgla Czeladź. Ś. p. JÓZEF ToMASZEWSKI 
w październiku 870 870 890 880 940 urodził się dnia 23 października r. 1852 w N owo-
" listopadzie 900 920 920 935 965 radomsku, w r. 1862 wstąpił do gimnazyum w 
" grudniu 900 920 920 935 1 000 Piotrkowie, poczem w r . 1865 przeniósł się do . 

r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 r. 1904 gimnazyum w Lublinie; następnie po ukończeniu· 
w styczniu 920 950 950 956 10451 w r. 1870 gimnazyum lubelskiego wstąpił do uni-
" lutym 910 940 920 895 l 000 wersytetu Warszawskiego na wydział fizyko-ma-
" marcu . 900 920 880 910 850 tematyczny; w r. 1874 opuścił uniwersytet, jako. 

I\opal:ne wysylaJy. drog~ żelazną W ~rszaw- student o-go kursu, i wst.ąpil do instytutu górni-
sko-W1ed~nską następuJącą hczbę wagonow wę- czego w Petersburgu, ktory skończył w r. 1879,.. 
gla na dz1eń roboczy: i w tymże roku wysłany został na praktykę 

r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 li rządową do rozporządzenia zarządu garniczego 
w październiku 749 798 802 911 963 w Dąbrowie; w dwa lata potem został odkomen-· 
" listopadzie 828 882 875 943 1000 derowany do rozporządzenia inżyniera okręgowe-
" grudniu 814 828 926 991 1095 go I-go okręgu górniczego a w r. 1883 zol-<tal za-

r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 r. 1904 twierdzony na stanowisku pomocnika tegoż · inży-
w styczniu 832 878 886 1060 1180 niera okręgowego; na tem stanowisku pozostawał 
" lutym 859 782 839 961 1022 do roku 
" marcu 884 782 867 835 956 1899, t. j .. 

Bilans Towarzystwa Saturn. W M 28-ym do chwi-
m:estnika Finansow, Promyszlemwsti i Torgowli z r. li skaso-
1904 ogłoszony został bilans Towarzystwa prze- wania tej 
mysiowo-górniczego Saturn za rok 1903/4 (za czas p o s a dy, 
od 1 kwietnia r. 1903 do 31 marca r. 1904). To- p o c z e m 
warzystwo w okresie sprawozdawczym przynio lo objął sta-
836620 rub. zysku (włącznie z zyskiem, pozosta-

1 
nowisko 

lym z roku poprzedniego), który postanowiono inżyniera;. 
podzielić, jak następuje: na powiększenie kapita- okręgo-
lu zapasowego 40 460 rub., na powiększenie kapi- wego we 
taJ:u amortyzacyjnego 201726 rub .. na wynagro- Wiodzi--
dzenie członków rady zarządzającej i komisyi mierzu; 
rewizyjnej oraz tantyemy i gratyfikacye dla pra- po opusz-. 
cujących 52727 rub., na oplacenie podatku prze- c z e n i u 
myslowego 42316 rub., na powiększenie środków s l u ż by 
specyalnych 5000 rub., na dywidendę 475000 rub. rządowej 
(91

/ 2 % ); pozostale 9891 rub. postanowiono zali- o bj ąl w 
czyć do zysków roku następnego. Stan czynny r. 19 O O 
bilansu składa się z następujących pozycyi: nada- stanowi-
nia górnic.ze 3294525 rub., majątki ziemskie, lasy, sko dy-
budynki i maszyny 3322578 rub .. kasa i rachun- rektora 
ki w bankach 843729 rub., papiery procentowe T-wa ko-
1813 504 rub., weksle 12 055 rub., kaucye 83 775 palń wę-
rub., dłużnicy 459 967 rui..>., magazyny 125 411 gla Oze-
rub., depozyty w kasie rady zarządzającej 240000 ladź i na 
rub., roboty przygotowawcze w Wojkowicach tem sta-
96 231 rub., rachunki przechodnie 9 070 rub.; stan no wisku zaskoczyła go śmierć. Zmarły w przecią
bierny: kapit.al akcyjny 5000000 rub., obligaeye gu 25 lat pracowal w zagłębiu Dąbrowskiem i po-
2461000 rub., obligacye wylosowane 13500 rub., zyskał powszechne uznanie i życzliwość tak po
kapitał zapasowy i amortyzacyjny 1390 629 rub., śród przedstawicieli przemysłu, z którymi mial 
wierzyciele 262887 rub., niepodniesiona za rok wiele do czynienia podczas pełnienia obowiązków 
ubiegły dywidenda 812 rub., kaucye 84375 rub., pomocnika inżyniera okręg-owego, jako i w gro
pozostaJość środków specyalnych 11022 rub., de- nie swoich bliższych znajomych. Ożeniony w r. 
pozyty członków rady zarządzającej 240 000 rub , 1887 z Jadwigą z Adamieckich, córką długoletnie
pozostałość zysku z r. 1902/3-17 920 rub., zysk za go i zas{użonego działacza górniczego, zmarly 
rok 1903/4-818700 rub. S. osierocił żonę i troje drobnych dzieci. 

ll;osBOJieHo IJeHsypoi<>, 18 ceHrn6pn 190-'i- r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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