
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISMO, POSWIĘOONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO l HUrl'NIOZEGO. 

~ 14 (44 ). Dąbrowa , dnia 15 lipca 1905 r. Tom II. 

Wobec olbrzymiego światowego rozgłosu, / NESTA LunwJKA, a wywiercony w roku 1900, wy_
który zyskalo sobie Bad N aubeim (tego samego konany zosta~· dopiero przed czterema laty, t. J. 
nazwiska miejscowość N auheim jest w wielkiero l gdy przypływy źródła VII i XII zaczęły cokol
księstwie Hessen obok Gros- Gerau), jako uzdro- wiek słabnąć. Rezultat ~1ie okazał się tak świet
wisko, stanęła salina N auheimska tak bardzo w l ny, jak przypuszczano. Zródło XIV razem z po
cieniu, że nikt z przyjezdnych wcale się nią nie przed11iemi dało wprawdzie większy nieco przy
interesuje. Wiele kosztowało mię czasu i nie plyw, osłabiło jednak równocześnie dopływy źró
malo zapytań, zanim mi wskazano tutejszy za- de:t VII i XII, z czego wnioskować można, że 
rząd salinarny, którego przełożonym jest radca dalsze bicie otworów wiertniczych dla osiągnię
górniczy HEUSCHEL. Opodal nowego miasta, gdzie cia większego dopływu chybiłoby zupełnie celu. 
piętrzą się wspaniałe wille, raczej plejada pała- \V szystkie otwory wiertnicze zarurowane są 
ców, z największym przepychem urządzonych, miedzianeroi rurami, które rozpoczynają się od 
idzie się wązką drożyną obok studni Karola ku średnicy 16 nz111, a kończą średnicą 12 mm. Każ
zbiorowisku nizkich, odrapanych, starych, muro- dy z otworów sięga tylko do podkładu szczeliny, 
wanych budynków, i to jest salina w Nauheim. t. j. do łupku, w którym "niema co szukać". 
Radca HEUSCHEL przyjął mnie bardzo uprzejmie; Wiercenia w samym łupku, wykonane na głębo
widocznie nikt z gości tu mu się zbytnio nie na- kości kilkudziesięciu metrów, nie dały wcale żad
przykrza, bo chętnie sam udzielił' mi wyjaśnień, nych rezultatów. Solanka mocą zawartego gazu 
a następnie polecił' hutmistrzowi oprowadzenie węglowego tryska z siłą z otworów; najsilniej 
mnie po r.ałej salinie. wydobywa się ze źródła XII, które w czasie po-

Solanka, która służy tu do wyrobu soli, gody, gdy jest całym otworem puszczone, docho
ma, risum teneatis, wobec stosunków galicyjskich dzi wysoko'ci wieżyczki nad ł'azienkami M VII, 
3% NaOl. t. j. 8;-10 nt. 

Solanki tej dostarczają trzy otwory wiertni- Zródla zaopatrują rozumie się przedewszyst-
cze ~ VII, x~ XII i ;M XIV. Pierwszy z nich, kiem kąpiele, bo z nich też ma wielkie księstwo 
wywiercony pomiędzy rokiem 1839 i 1841, zwany Heskie dochodów najwięcej i dopiero ta ilość so
" wie~kiem źródłem". (Grosser Sprudel)~ ma 154 1~t.' lanki, która po za kąpielami zostaje. _sprowa~za
dru~l 174 m a trzeci 209m głębokości. Przekl·oJ ną bywa kanałem odkrytym do wielkiego zbwr
pokradów geologicznych, które przebijają otwo- nika betonowego w pobliżu łaźni, z którego pom
ry _wiertnicze, jest w głównych zarysach nastę- puje się ją rurami na tężnie (Gra~irwerke) .. 
puJący: vu XII XIV Do tego pompowania solaDkl na tężme słu-

ży wielkie koło wodne, poruszane z góry ze środ-
jt;; ka wodą rzeczki Uzy, nad którą leży Bad Nau-
,.. ~ g heim. a ze spodu wodą. płynącą kanalem od ła-

łupek (Schiefer) 

Źródło XII, zwane źródłem FRYDERYKA WIL
HEL~A, wywie~·cone między rokiem 1852 i 1855, 
posiada ~ydaJność na dobę około 1200 m3 , a źró
dło VII 1 XIV razem około 1500 m3• Najwięcej 
g~zu węg~owego utajonego ma źródło VII, z naj
większą _s1ł'ą tr.yska źródło XII, najmłodsze i naj
głębsze Jest żrod:to XIV. 

Otwór wiertniczy XIV, zwany źród:t em ER-

zienek, t. j. tą, która już do kąpieli użyta zosta
ła. Solanka po przejściu 6 tężni ma zawartość 
soli około 2~% i taka_ do:piero wprowadz_aną by
wa do panw1 wa:rzelmaneJ. ~ p_owodu, ze. w ru
rach (tak samo pk pod tężmam1) osadza s1ę bar
dzo prędko "Sprudelstein", który otwór przepły
wowy zmniejsza, jest nie tylko rozmiar średnicy 
rur bardzo znaczny, 200-300 mlll, ale są nawet 
nieodzowne rurociągi podwójne, gdyż do połowy 
sezonu letniego jeden z rurociągów tak bywa 
zatkany osadem, że zupełnie nie przepuszcza so
lanki. Rurociąg jest przeważnie mufowy, uszczel-

•) Przedruk zaotrzetony. 
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niony klinami z drzewa miękkiego. Z powodu, 
że tężnie w zimie, t. j. w czasie mrozów, nie mo.
gą być czynne, salina jest w ruchu tylko od mar
ca do listopada; w porze zimowej personel r 'obo
tniczy wykonuje reparacye i oczyszcza kilkaset 
metrów długiego rurociągu. W skutek tego, że 
ze źródeł w zimie mało kto korzysta i że salina 
również nie jest w ruchu, codziennie wypływa 
kilka tysięcy hektolitrów tak znakomitego do 
kąpieli krzepiących nerwy i serca materyalu w 
świat bez użytku i niema na to rady! Ażeby 
choć przynajmniej tak znaczną zawartość gazu wę· 
glowego w solance wyzyskać, potworzyły się tu o
sobne zakłady, które gaz chwytają do odpowied
nio uszczelnionych butelek i rozsyłają w świat. 

Solanka, przeznaczona w warzelni do użytku, 
wprowadzaną bywa do panwi z zawartością 25 
- 260fo. Fanwie mają 100m2 a nawet 120m2 

powierzchni i zrobione są z blachy żelaznej 5 
- 7 1nm grubej. Przestrzeń :pomiędzy murami, 
podtrzymującymi panwie, rozdzielona jest ścianą na 
dwie polowy, z których każda ma swoje ogniska, 
opalane gruboziarnistym węglem kamiennym. 

Wywarzanie soli ziarnistej (Blanksalz) trwa 
przez 5 dni, a obsługuje calą panew jeden tylko 
robotnik. W dniu pierwszym pali się pod pan
wią mocno i gotuje silnie, ażeby zwiększyć za
wartość solanki aż do 270fo, w dniu następnym 
przygasza się plomień i zostawia surowicę w spo
koju, ażeby sól osadzała się, w dniu trzecim ścią
ga się grubą powlokę z powierzchni płynu, a w 
nastę-p,nych dwóch dniach . " wysila", czyli wybiera 
się sol drewnianeroi zgrzeblarni na brzegi panwi. 
Sól taka . jest gruboziarnista wielkości ziarn gry
ki i ma od zawartego w solance żelaza odcień 
czerwonawy. Wybrana sól idzie do izb suszar
nianych (Trockenkammer), pod któremi poprowa
dzone są kanaly, osłonięte blachą żelazną, prze
prowadzające gorące gazy z pod panwi. 8ól tę 
stawia się w koszach kształtu odwróconych stoż
ków o zawartości około jednej ćwierci. Wysu
szona w ten sposób sól zsypuje się do magazy
nów, gdzie pakowana bywa w woreczki po 25 kK. 
Hutmistrz, któremu opowiadałem, że u nas robi 
się topki male jednokilogramowe przez nabijanie 
soli do form, że te się suszy a potem owija w 
papier i dopiero wtedy w handel puszcza, nie 
mogl zrozumieć, po co się to wszystko robi. 

"Po co- mówił- wytwór, który do użvcia 
po wyjściu z panwi zupełnie jest przydatny, prze
rabiać na coś takiego (topkę), z czego musi przez 
tarcie znowu być zmieniony w stan pierwotny"? 

Po pięciodniowem wywarzaniu i wysilaniu 
solanki na panwi otrzymuje się z jednej panwi 
około 100 m powierzchni 108 c. m. soli. To też 
salina N auheim, która zatrudnia 4 urzędników i 30 
robotników, daje rocznie zaledwie 18000 c. m. soli. 

Wszystkie 3 źródła, które zasilają salinę, są 
źródłami termalneroi o średniej temperaturze 
przeszlo 30°C. Najgorętsze jest źródło XII, któ-

re posiada naturalną temperaturę 33,5°C, po niem 
idzie źródło XIV z temperaturą 31,2°C, ostatnie 
miejsce pod tym względem zajmuje źródło VII, 
którego 0ieplota naturalna wynosi 30,5°C. Pod 
względem składników . chemicznych źródła nau
heimskie w porównaniu do ilości i różnorodno
ści składników naszych źródeł solankowych gali
cyjskich są niezmiernie ubogie! Chcąc je wyrazić w 
procentach, trzebaby operować bardzo drobnemi 
liczbami dziesiętneroi i dlatego tamtejszy zarząd 
salinarny podal mi ich zawartość promille. Za
wartość chemiczna tych źródełjest na 1000 litrów 
następująca: 

W źródle VII na 26,350fo0 części stałych 
znajduje się 21,320fo0 N aOl i 1,260fo0 absorbowa
nego kwasu węglowego. 

w źródle xn na 29,290foo części stałych 
znajduj() się 29,29%0 chlorku sody i 1,00fo8 ab
sorbowanego kwasu węglowego. 

W źródle XIV na 29,70fo0 części stałych 
znajduje się 24,00fo0 NaCI i 1,190fo0 absorbowanego 
kwasu węglowego. Analizom powyższym prze
ciwstawmy teraz bogactwo zawartości solanki 
źródel solnych w Galicyi wschodniej. Ku celo
wi temu niech nam posłużą rozbiory chemiczne 
surowicy: zasilającej saliny, które obecnie są w 
ruchu, z wyjątkiem nieznanej nam analizy źró
deł naturalnych saliny w Dolinie, przed kilku 
miesiącami dopiero od czasu pożaru wprowadzo
nej w ruch. Analiza źródeł saliny Dolińskiej, 
sąsiadującej z saliną w Bolechowie, będzie z pew
nością bardzo zbliżoną do wyszczególnionej po
niżej analizy solanki Bolechowskiej. Inaczej rzecz 
się u nas, niż w N auheim, przedstawia! Nie na 
tysiąc części, lecz na sto części podawać będzie
my zawartość solanki naszych źródeł. Jeden hek
tolitr solanki zawiera następujące. części składowe: 

Ozęści Chlorku Innych 
stałych sody soli 

W Łac·ku. . 29,637- 28,770- 0,867 
• Kossowie 30,380 - 29,815 - 0,565 
" Stebniku. 28,500 - 27,504 - 0,993 
" Drohobyczu 31,232 - 30,031 - 1,201 
" Bolechowie 31,788 - 30,988 - 0,800 
" Kałuszu . 31,280 - 30,207 - 1,073 
" Łanczynie . 30,826 - 29,702 - 1,124 
" Deiatynie . 30,097 - 28,823- 1,174 
Analiza części stałych, zawartych w solance 

galicyjskiej, t. z. osadu, po odparowaniu przedsta-
wia się następująco: NaOl I~l'fh 

W Łacku. 97,08 - 2,92 
" Kossowie 98,14- 1,86 
" Stebniku 96,51 - 3,49 
" Drohobyczu 96,15 - 3,85 
" Bolechowie 97.48 - 2,52 
" Kałuszu . . 96,65 - 3,35 
" Łanczynie . 96,36 - 3,64 
" Deiatynie . 96,10 - 3,90 

Szczegół:ową analizę solanki powyższych sa
lin daje nam zestawienie następujące: 
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znakomitymi rezultatami znalazło zastosowanie, \ 
z nauheimskiemi porównać się nawet nie dadzą. 
Czemże są tamte, słabiuchne promille wobec na
szych procenLów. vV jednym tylko kierunku· so- [ 
lanka w Nauheim prześciga nasze, t. j. pod wzglę
dem zawartości absorbowanego gazu węglowego. , 
W tern jednak idzie nam przemysi z pomocą. 
Lwowskiej fabryce przyborów chemicznych 
"Tlen" udało się wynaleźć "kamień filozoficzny" 
kąpieli nauheimskich, który stosownie do użytej 
ilości wytwarzanych przez ten zakład tabletek 
zamienić może naszą kąpiel solankową w nauhe
imski "Termalsprudel" lub "Sprudel Strombad". 
Wyższości solanki nauheimskiej od naszych pod 
względem Lermalnym nie uznaję wcale, bo taką 
temperaturę 31°C (26-27°R) każdy po zagrzaniu 
kilku konewek cieplej wody z łatwością wytwo
rzyć sobie może. Ma ona więc tylko dla urzą
dzających kąpiele znaczenie ekonomiczne, spowo
dowane mniejszem nieco zużyciem materyału 
opalowego; terapeutycznego znaczenia dopatrzeć 
się w niej trudno! 

Ci, dla których źródła solanki są niedostęp
ne, mogą je sobie zastąpić rozpuszczeniem w wo
dzie słodkiej galicyjskiej soli topkowej lub tak 
zwanego omoku (Pfannenkernsalz), który można 
nabyć za tańszą cenę. 

Analizę omoku podajemy jed11ą dla wszyst
kich salin. 

Zawartość w procentach: 
N aCl - 86,128 
MgS04 0,247 
K 280" 0,009 
N a 2S04 3,075 
MgBr2 0,001 
Mo·CF 0.031 
1IgC03 o;01o 
H 20 2 600 

Części nierozpuszczalne 0,210 
Razem 100,041 

kolor-białawoszary 
reakcya-słabo alkaliczna 

Wobec tego bogactwa zawartości składników 
chemicznych źródeł galicyjskich jest wprost rze
czą niepojętą, że u nas w malowniczej uroczej 
okolicy wschodniego Beskidu, gdzie położone są 
saliny Delatyn, Łanczyn i Kossów, nikt dotych
czas nie pomyślał o założeniu choćby jednej je
dynej możliwie urządzonej łazienki publicznej. 
Chcąc być ścisłym w relacyi, nadmienić muszę, 
że jest przecież jedna łazienka w Delatynie, zło
żona z 4 kabin, nad strumykiem wody słonej, 
zwanym Sołoniec. Wybudował ją na własne ry
zyko z opiłków drzewnych własnoręcznie JANKIEL 
PARCH i musi mieć z tego znaczne dochody, kie
dy za wynajęcie gruntu pod taki budynek, opła
ca gminie 400 koron czynszu rocznego. Smiech 
pusty zbiera, gdy się tę brudną, niechlujną kle
conkę z nieocheblowanych tarcic porówna z wspa-

Analiza Boli topkowej przedstawia się jak 
następuje: 
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niałemi łaźniami wielkiego bogatego miasta Nau- wia tylko 500 marek rocznie, to wynika z tego 
heim. Szyderczy ten śmiech ustąpi bez wątpie- dla miasta i kraju dochód l O 250 000 marek. 
nia, gdy przeczyta się historyę powstania -kąpieli Wśród leczących się w Bad-Nauheim zna
nauheimskich. Oto przed rokiem 1833 mało kto lazłem wielu Polaków z Królestwa Polskiego, 
pewnie wiedział o tern, że jest gdzie na świecie Litwy, Księstwa Po-znańskiego, Galicyi. Liczbę 
Jfarktjlecl~. zwany Nauheim, z saliną o małej wy- ich rocznie można bez przesady oznaczyć na 
twórczości . W owym to pamiętnym roku przy- 5000. A więc 2500000 marek my sami, mając 
by l pewnego dnia do N auheim-tak pisze kro ni- takie obfite źródła dochodów, dajemy zarabiać 
ka zakładowa-na wizytacyę saliny inspektor sa- Niemcom! 
linarny KAROL WEiss. któremu towarzyszył star- "Wszystko nam dałeś, co dać mogleś, Fanie, 
szy dyrektor urzędu podatkowego miasta Kassel, lecz wolną wolę musialeś zostawić!" 
p. MEISTERLIN. 1 Dał Bóg skarby solanki ziemi naszej, dał 

Pan MEJSTERLIN kazał sobie na salinie urzą- 1 ~aro w niej nie tylko przyprawę do :potraw, ~le 
dzić kąpiel i tak się uczul nią pokrzepiony, że 1 środek :Vl?rost c~d?wn:;:- do ra:t~wama zdrow1~, 
namówił panującego do postawienia pierwszego ~ IDY: z meJ p1:z~C1ez soh atyck~eJ wyw~rzyć n~e 
skromnego z kilkoma tylko łazienkami zakładu Jestesmy zdo~m 1 . dotychcz.as mestety zaden s1ę 
kąpielowego. Dziś ma Bad-N auheim rocznie oko- Jeszcze polsln MElBTERLIN me znalazt 
lo 25 000 kuracyuszów. Jeżeli każdy z nich zosta- Zdzisław Kamińsld. 

Odkrycie tantalu w roku 1801 zawdzięczamy 1 redukcyę tantalanów zapomocą sodu (metoda Ro
HATSCHETTOWI, właściwie jednak opisuJ związki j sEGo), dalej rafinować zapomocą prądu elektrycz
tego metalu i nadal mu nazwę EKEBERG, który od- nego w próżni . 
kryl go niezależnie w tantalicie, minerale, znajdu- , Sposób pierwszy polega na tern, że z tlen
jącym się w Szweeyi. ków tanta-lu formujemy cienkie nici, które wta-

Próby otrzymania tantalu w stanie czystym piamy wewnątrz gruszki lampy żarowej, a na
wprawdzie datują się oddawna, lecz dopiero w stępnie po wypompowaniu powietrza przepusz
roku ubiegłym doprowadziły do pożądanego re- czarny prąd elektryczny. z początku słaby, na
zultatu. Dla ścisłości historycznej wpomnieć moż- stępnie coraz silniejszy. W czasie przebiegu prą
na pierwsze IJrace BERZELIUSA w roku 1824; dalej l du elektrycznego obserwujemy silne wydzielanie 
pracę RosEGO, który redukował tantalan sodu za- gazu z włókien; gaz ten stanowi czysty tlen; 
pomocą sodu metalicznego; otrzymany przez nie- / chcąc tedy uniknąć reoksydacyi, należy ten tlen 
go wytwór zawierał tylko 58,5% tantalu meta- stopniowo wypompowywać, wzmacniając jedno
licznego. Również MARIGNAC, który próbowal re- cześnie prąd . Gdy żarzenie dojdzie do białości, 
dukcyi soli podwójnej fluorku tantalu i potasu zauważymy, ~e niektóre punkty włókna świecą 
zapomocą glinu metalicznego, otrzymał związek nadzwyczaj mocno;· stopniowo punkty te zlewają 
Ta2Al3 • Wreszcie MoJSSAN w roku 1902 otrzymał się ze sobą, tworząc jednolicie świecącą linię; 
w piecu elektrycznym tantal przez redukcyę kwa- l wówczas reakcya jest ukończona, trwa to jednak 
su tantalowego zapomocą węgla. Metal zawierał parę godzin. Drut tantalowy, otrzymany w ten 
0,50foC., co wskazuje silną domieszkę węgliku tan- sposób. przedstawia metal barwy szarej równie 
talowego, wobec wysokiej wagi atomowej=183; giętki, jak drut miedziany. Sposób ten, teoretycz
to też preparat, otrzymany przez MoisSANA, byl nie prosty, tak jest kosztowny, że nie pozwala 
twardszy od szkla i bardzo kruchy. na otrzymanie większej ilości metalu. 

Pomyślnym rezultatem uwieńczona została Doniosłość praktyezną posiada sposób drugi, 
praca d-ra W. BoLTONA, który badania swoje prze- polegający na redukcyi soli tantalowych zapo
prowadził w laboratoryum fabryki SIEMENSA i HAL· mocą sodu metalicznego i na rafinowaniu surowe
SKEGO w Charlottenburgu dla celów czysto prak- go produktu, otrzymanego w stanie proszku. N a 
tycznych; to też szczegóły trzymane są w ścisłej tej drodze autor doszedł do preparatu, który za
tajemnicy i podany został bieg reakcyi tylko w wiera 99% tantalu metaliczne~o; nie podaje jed
najogólniejszych zarysach. Do odtrzymania tan- nak prawie żadnych szczegołów w swem spra
talu w stanie czystym użyć można dwóch sposo- wozdaniu, dotyczących samego procesu. 
bów z równie dobrym skutkiem: l) można redu- Własności tantalu metalicznego: 
kować tlenki tego metalu w lampie żarowej w l. Punkt topliwości leży między 2 250 a. 
próżni, 2) można metal surowy, otrzymany przez 2 300°0. 
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2. Ciepło właściwe=0,0365, ciepło atomowe rowych elektrycznych posiada zalety pierwszo
A W=6,64, a zatem tantal podlega prawu DuLONGA rzędne, albowiem daje się wyciągać w drut o 
i PETITA. · średnicy 0,05 mm, posiada wysoki punkt topli-

3. Ciężar właściwy=l6,5. wości 2 250° i w stanie rozżarzenia daje nadzwy-
4. Stanowisko tantalu w szeregu metalów: czaj mocne światło. Myśl zastąpienia włókna 

tantal jest bardziej odjemny, niż platyna, i bar- węglowego w lampach żarowych przez drut tan
dziej dodatni, niż srebro. talowy okazała się bardzo szczęśliwą. W zakla-

5. Wytrzymałość na rozerwanie. Drut tan- dach SIEMENsa i HALSKEGO wyrabiają obecnie lam
talowy wytrzymuje 93 kg na l mm2

; wytrzyma- py z drutem tantalowym o grubości 0,05 mm. 
łość wzrasta w miarę zmniejszeniu przekroju i Lampy te wobec 110 woltów zużywają 0,35 am
dla średnicy drutu=0,05 mm wynosi 150 do 160 kg, pera i dają 24 do 27 świec HEFNERA, czyli spo
a zatem znacznie przewyższa wytrzymałość stali. trzebowują średnio 1,5 wata na l świecę HEFNERA. 

6. Rozciągliwość podczas rozrywania jest Lampa działa 400 do 600 godzin. W lampa0h 
bardzo nieznaczna i nie przenosi 1°/0 do 2°/0 • zwykłych zużycie prądu na l świecę REFNERA 

7. Kowalność. Kawalek tantalu pod mło- wynosi 3,5 wolta, w lampach tantalowych 1,5 
tern kowalskim daje się rozkuć w blachę, która wolta, oszczędność zatem prądujest bardzo znaczna. 
przez kilkakrotne ogrzanie i przekucie pod mło- Własności chemiczne tantalu metalicznego. 
tern dochodzi prawie do twardości dyamentu. l. W czasie redukcyi podwójnego :fluorku 
Blachę taką usiłowano przedziurawić zapomocą tantalo-potasowego wydziela się znaczna ilość 
świdra dyamentowego: pomimo 5 000 obrotów na wodoru, wskutek czego pozostały wodór częścio
minutę i pracy nieustannej w ciągu 3 dni i nocy wo łączy się z metalem: wodór ten daje się belS
zrobiono zaledwie wgłębienie na 0,5 mm, przyczem trudności usunąć przez ogrzewanie i nie okazuje 
dyament świdra mocno był uszkodzony. Prze- wpływu ujemnego na przetapianie surowego tan
świdrowanie blachy grubości l lltm było niemo- talu w sztaby. 
żebne, :pomimo, że przewalcowano ją na blachę 2. Jeżeli zrobimy katodę z blachy tantalo
nieco Cieńszą. Jest to osobliwe połączenie w jed- wej i zanurzymy ją w rozcieńczonym kwasie 
nem ciele chemieznam tak sprzecznych zwykle siarczanym, to podczas przepuszczania prądu za
własności, jak twardość i znacząca ciągliwość. : uważymy obfite wydzielanie się wodoru, część 
Firma SrEMENs i HALsKE spodziewa się użyć tan- wodoru łączy się z tantalem w ilości około 0,30fo, 
talu do wyrobu świdrów, klub do kalibrowania związek ten rozpada się powoli. Tantal sprosz
śrub i t. d. kowany i rozżarzony rozkłada wodę bardzo ener-

8. Polaryzacya. Je żeli zrobimy d wie e lek- l gicznie, wydzielając wodór. Sproszkowany tan
trody z blachy tantalowej i zanurzymy je w roz- tal, który pochłonął pewną ilość wodoru, zatrzy
cieńczonym H 2S04 , wówczas prąd wcale przecho- muje ją bardzo uporczywie i nawet po przetapia
dzić nie będzie z powodu, że biegun dodatni po- niu zatrzymuje ślady wodoru. 
krywa się cienką warstwą tlenku zupełnie izolu- 3. Łączenie się tantalu z tlenem. Kawalki 
jącą. Jeżeli jeden z przewodników zrobimy z tantalu metalicznego, blacha i drut tantalowy 
platyny, a drugi z tantalu, to wówczas rezultat nie palą się na powietrzu, lecz w temp. 400° po
zależeć będzie od kierunku prądu, a mianow1cre: krywają się żółtym nalotem, w temperaturze ciem
prąd przejść może od platyny do tantalu, lecz nej czerwoności-niebieskim, wreszcie pod wpły
nie może przejść w kierunku odwrotnym. Wla- wem dłuższego ogrzewania powierzchnia metalu 
sność ta tantalu może być zużytkowana w ce- pokrywa się białą warstwą pięciotlenku, przy
lu przemiany vrądów z~iennych w ~tale, gdy~ czem utle'?ien~e warstw głębszycJ:: ~ardzo jest 
prąd tylko w Jednym klerunku przeJść może 1 trudne. C1enk1 drut tantalowy pah s1ę w atmo 
służyć wtedy np. do ładowania akumulatorów. . sferze czystego tlenu. 

9. Budowa wewnętrzna. Tantal daje się 4. Tantal daje związki z siarką, selenem i 
wytrawić zapomocą kwasu :fluorowodorowego i tellurem, tudzież z azotem. 
wtedy tworzy charakterystyczne figury na po- 5. Tantal tworzy stopy z żelazem w ilości 
wierzchni, na których podstawie sądzić można 5 do lOOfoTa, przyczem podwyższa twardość że
o większej lub mniejszej czystości samego pre- laza podobnie jak wanad. 
paratu. 6. Ze srebrem i rtęcią nie łączy się wcale. 

10. Rozpylenie w próżni jest bardzo nie- 7. Tantal łączy się z węglem w ilości, nie 
znaczne; jest to wielka zaleta tantalu wobec wy- przewyższa,iącej l 0/ 0 C, przyczem daje produkt, 
sokiego punktu topliwości około 2 250° (podług którego już nie można wywalcować na blachę 
LuMMERA). Dzięki tym zaletom znajdzie on zasto- ani wyciągnąć w drut. Tantal, zawierający 0,50foC, 
sowanie w budowie przyrządu RoNTGEN A, jako anty- nie jest wcale tak kruchy, jak go początkowo 
katoda, zamiast platyny, która ulega silnemu roz- opisał MorssAN, gdyż pozwala się wyciągnąć w 
pyleniu i przez to obniża próżnię: tantal usunie te drut o średnicy 0,1 mm. 
niedogodności obecnych przyrządów RoNTGENA. 8. Kwasy mineralne i woda królews) 

11. Tantal jako przewodnik w lampach ża- tantal zupełnie nie działają. Jeżeli nalejemy 
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:fluorowodorowego do tygla platynowego i zanu
rzymy drut tantalowy, wówczas następuje ener
giczne wydzielenie wodoru, gdyż Ta i Pt two
rzą element galwaniczny. 

9. W roztworach ługu sodowego i potażo
wego tantal nie rozpuszcza się wcale, nawet po 
gotowaniu, natomiast rozpuszcza się przez stopie
nie z alkaliami, tworząc skupienia o budowie kry
stalicznej. 

Zestawiając wszystkie te własności, widzimy, 
że tantal jest to metal wysoce szlachetny, mają
cy wielką przyszłość w technice. Zalety te zro
zumiała firma SIEMENSA i HALSKEGO, która w ciągu 
wielu lat łożyła znaczne sumy na przeprowadze
nie tych badań przez najlepsze swe siły. Obecnie 
firma ta posiada około 200 patentów, ochrania
jących przywilej wyrobów tantalowych. 

(Chemii< Polski). Stefan Plewiński. 

(Dokończenie, p. :N! 12, str. 265). 

Z tablicy tej wynika, że: l) Liczba maszyn ich na chodnik przewozowy do motoru elektrycz
na kopalniach w ciągu lat 5 (od 1898 do 1902) nego, wreszcie zabudowanie wyrobiska; ohowiąz
więcej niż podwoiła się. 2) Procent węgla, uro- ki zatem górników i ładowaczy zostały tu pornie
hionego maszynami w tym samym okresie czasu, szane w tak zwanych machine loaders, co znaczy 
powiększył się l ,35 razy. W niektórych sta- w dosłownym tłumaczeniu ladowaczy maszyno
nach ilość węgla, urobionego maszynami, stanowi wych. Robotnicy ci mają zatem tytuł ładowa
prawie polowę całej ilości wydobytego węgla (w czy i uważają się za pomocników, chociaż pełnią 
stanie Ohio 51% w r. 1902). Wreszcie w nie- częściowo i funkcye górników. Jeżeli uważać za 
których kopalniach robota ręczna została całko- górników tylko kieruJących maszyną przy wyra
wicie zastąpiona przez maszynową. bianiu wrębów, to otrzymamy, że na l górnika 

Klasycznym przykładem zastosowania maszyn przypada 12,3 pomocników pod ziemią, wytwór
większyc_h mo~ą. służyć kopalnie _Eureka M 30- czość ~aś l górnika czyli _l mas~yny na_ l zmianę 
39, Berumd "W hite Coal C-1 w Wmdber. Wszyst- wynosi 43,5 tonny. Jeżeh przyJąć 255o ładowa
kie te 10 kopalń odbudowywują jeden i ten sam czy maszynowych za górników, otrzymamy na l 
pokład węgla 4411 grubości, nie mający prawie żad- górnika 0,2 pomocnika pod ziemią, a wytwór
nago upadu. Poklad leży dość wysoko w gó- czość w tym razie l górnika wyniesie 3,95 tonn, 
rzystej miejscowości; w dolinach między górami l robotnika pod ziemią 3,15 t, a l robotnika wo
ciągną się zwykle z dwóch stron wąwozów wy- góle 2,80 t, przyczem na l robotnika pod ziemią 
chody pokładu. Odbudowa prowadzi się przez będzie przypadało 0,12 robotnika na powierzchni. 
sztolnie. Do robót górniczych w roku 1902 uży- Drugim pouczającym przykładem mogą slu
wane były wyląc~nie wrębowe maszyny udarowe, żyć kopalnie Darr i Banning . ~ I (Pittsburgh Co
poruszane powietrzem ścieśnionem (system In- al C~). 
gersol, Sullivan, Harrison). W roku 1903 rozpo- Kopalnie te odbudowywują również przez 
?zęto wybieranie filarów, podczas gdy w r. 1902 sztolnię poziomy pokład 8411 grubości. Maszyny 
Jeszcze wcale nie prowadzono odbudowy filarów i wrębowe laGcuchowe-tnące systemu _Jo:ffrey _po
ca~y urobek był otrzymywany ~ prow~d~en~a ko- ruszane są elektrycznością. W każdeJ kopalu~ w 
mor.. W roku tym we wszystkich dziesięcm ko- roku 1902 było po 8 maszyn tego typu. ~ pier
palmach bylo ": użyciu 279 maszyn wrębowych, wszej w ciągu 271 jednozmianowych dm ro?o~ 
prz~ pomocy ktoryc.B. urobione bylo 3126460 tonn czych było urobione 440475 t węgla, a w drugieJ 
w c_1ągu 28l,f? dni roboczych przy robocie tylko 318422 t w ciągu 262 dni. . 
na Jedną zmianę i 10 godzinach pracy dziennej. Z tych ilości zapomocą maszyn było urobw
~ażdą maszyną kieruje l maszynista i l pomoc- n e: w kopalni Darr - 339 095 t, w kopalni Ban
mk, ?bowiązkiem którego jest wygarnianie łopa- ning I - 304061 t. 
tą miału węglowego z wrębu w czasie roboty ma- Bylo zatrudnionych: 
szyny. Przy maszynach bylo zatrudnionych 255 (patrz tablicę 1ta str. 30-1). 
maszynistów, 255 odgarniaczy mia.łu; oprócz te- N a 1 maszynę lub l górnika_ maszynoweg~ 
go 2 555 ładowaczy, 321 ludzi przy przewozie; na l zmianę przypada: w kopalm D_arr 10~ t 1 

raze:n pod ziemią 3522, a na powierzchni 412 21 pomocników pod ziemią, w kopalm Banmng _I 
czy h wogóle 3 934 robotników. / 145 t i 20 pomocników pod ziemią. N a l górm-

. Obowią~kiem ladowaczy było wywiercenie ka wogóle przypada: w kopalni D_arr 16,~ t i 3,2 
dzm~·. w podciętym z dołu węglu, wystrzelenie ich, l pomocników pod ziemią, w kopalm Banmng 14 t 
rozbiJame węgla, naładowanie wozów i odstawa i 4,1 pomocników pod ziemią. 
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w llfaszynistów 
Odgarniaczy 

kopalni 
Górników przy 

miału wrębówkach 

Darr 6s r2*) 12 

Banning I 75 8 8 

l 
Ponieważ ładowacze, jak i w pierwszym przy

kładzie, pelnią zarazem funkcye górnicze, można 
uważać ich również za górników. Wtedy otrzy
mamy na l górnika: w kopalni Darr 4,9 t wy
dajności i 0,22 pomocnik_a po~ ~iemią; w kopal~i 
Banning I-5,6 t wydaJności 1 0,19 pomocni
ka pod ziemią. N a l . robotnika, zatrud~ioneę;~ 
pod ziemią: w kopalm Darr 3,7 t wydaJności 1 
0,12 robotnika na powierzchni; w kopalni Banning 
I-4,6 t wydajności i 0,12 robotnika na powierz
chni. 

Wydajność jednego robotnika wogóle wyno
si: w kopalni Darr 3,3 t, w kopalni Banning I-
4,2 t. 

W kopalni Banning I wydajność jednego 
robotnika, zatrudnionego pod ziemią i na po
wierzchni, jest przeto 5 razy większa, niż w za
głębiu Dąbrowskiem. • 

Budowa amerykańskich maszyn wrębowych 
została w zupełności zastosowana do ogólnie 
przyjętego systemu robót p_odziemnych. !ch 
sprawność zależy od szerokości przodka, bow1em 
im szerszy jest przodek, tem rzadziej maszyna 
przenosi się z jednego miejsca na drugie, czyli 
tern dłuższy jest jej czas roboty. Z drugiej stro
ny maszyna wymaga dość dużo wolnego miej
sca, czyli budynek nie może stać blizko przodka. 
Takim wymaganiom odpowiada jedynie prakty
kowany system robót komorowy, bo tylko przy 
zostawianiu dość grubych filarów można prowa
dżić szerokie komory i mieć w tych ostatnich 
mocny strop, nie wymagający ścisłego budynku. 
Stosowanie amerykańskich maszyn wrębowych 
na filarach jest niemożliwe, gdyż przy wybiera
niu filarów niepodobna utrzymać strop na znacz
nej przestrzeni od przodka bez budynku. Przy 
zastosowaniu zaś maszyn w komorach wybieranie 
filarów robi się tern bardziej niepoplatnem, że 
koszt maszynowego urobku w komorach jest o 
wiele tańszy od urobku ręcznego na filarach. 
Stąd można zrobić wniosek, że maszyny te albo 

( 

nie będą w stanie ualkowicie zastąpić roboty ręcz
nej, albo, jak to już wyżej zaznaczyłem, jeszcze 
więcej utrwalą rutynową rabunkową gospodarkę 
pod ziemią lub też będą zastąpione z czasem 
przez inne, przeznaczone specyalnie do robót fi-

*) 4, maszyny pracowały w nocy. 

Ładowaczy Przy Razem Na 
maszynowych przewozie pod ziemia, powier7chni 

Wogóle 

• 195 47 334 4' 375 

124 32 250 29 279 

larowych. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero 
wtedy, gdy zapasy węgla w Stanach Zjednoczo
nych będą zbliżały się ku wyczerpaniu. 

W kierunku tym zaszły już jednak pewne 
zmiany, i niektóre firmy amerykańskie, wyrabia
jące maszyny wrębowe, wypuściły już w świat 
nowe maszyny, tak zwane "long-wall", zastosowa
ne do odbudowy filarowej. Fabryka Morgan-Gar
dner w Chieago ma poważną dostawę tych ma
szyn do Anglii, w Ameryce zaś zapotrzebowanie 
tych maszyn dotychczas jest bardzo nieznaczne. 
W Pensylwanii niema ani jednej kopalni, prowa
dzącej odbudowę maszynową systemem filarowym. 
W innych stanach niektóre kopalnie zaczynają 
przechodzić na system europejski wązkich chod
ników i szerokich filarów, wybieranych ubierką. 
Z 5418 ogólnej liczby maszyn, będących w uży
ciu w r. 1902, tylko 51 by lo systemu "long-wall", 
czyli zaledwie l% . Z powyższego można zrobić 
wniosek, że maszyny wrębowe właściwego typu 
amerykańskiego nie znajdą zastosowania w naszero 
zaglębiu, gdyż u nas nie praktykuje się system 
komorowy, lub, że maszyny te, zastosowane do 
przebijania naszych wązkich chodników, nigdy 
nie dosięgną takiej sprawności, jak w Ameryce. 
Jeżeli może być mowa o zastosowaniu u nas ma
szyn wrębowych na szerszą skalę, to tylko ma
szyn systemu "long-wall", które fabryki amerykań
skie wyrabiają przeważnie dla Anglii. 

Istnieją 2 typy maszyn wrębowych: l) uda
rowe, działające powietrzem ścieśnianem (Ingersol, 
Sullivan, Harrison); 2) lańcuchowe- tnące, dzia
łające powietrzem ścieśnianem lub elektryczno
ścią (Sullivan, J offrey, Morgan, Linkbelt, Good
man). Do tegoż typu należą i maszyny "long
wall" (Sullivan, J offrey, Morgan, Linkbelt). róż
niące się budową w szczegółach. 

Pierwszeroi kieruje robotnik, który wymie
rza każde uderzenie maszyny, posuwa ją wgląb i 
przesuwa w biegu, trzymając się przez caly 
czas za rękojeść maszyny i odczuwając na sobie 
każde jej uderzenie i szarpnięcie. Wskutek tego 
zastosowanie tego rodzaju maszyn może mieć miej
sce li tylko do węgla bardzo miękkiego, jakim 
jest węgiel amerykański. Zdaje mi się, że mowy 
być nie może o zastosowaniu tych maszyn do na
szych pokladów, tak twardych, jak polelad Fan
ny i inne. 
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Przeciwnie, raczej łańcuchowe-tnące mogły- powietrznym, wodnym, elektrycznym, stosownie 
by znaleźć zastosowanie w naszych warunkach. do rodzaju rozporządzalnej sily. Na chodnikach 
W czasie roboty maszyny te same posuwają się pochyłych przy małych upadach (do 5°) prozny 
wo-łąb i przesuwają się wzdłuż przodka {"long- wóz zwykle wyciąga się pod górę motorem. Mo
w~ll ") bez żadnego wysiłku ze strony kierującego tor cz9sto bywa umieszczany na powierzchni; li
robotnika. Mocniejszy lańcuch oraz noże, przy- na przez otwór wiertniczy schodzi od niego na 
rządzone ze specyalnych gatunków stali (np. man- dól, za pomocą calego systemu rolek zostaje skie
ganowej), może zapobiegłyby łamaniu się bar- rowaną w różne miejsca kopalni i obsługuje kil
dziej delikatnych części tych maszyn przy robo- ka pochylń. W ozy naładowane schodzą po ta
cie w tak twardym węglu, jak nasz. kich pochylniach zahamowane i zaczepione do 

Podczas gdy o maszynach udarowych można tych lin. Bardzo często wozy bywają urządzane 
z góry twierdzić, że nie nadadzą się do naszego z przyrządem hamulcowym. Przy większych 
węgla, o łańcuchowych tego tak kategorycznie upadach używają pochylnie, działające na tej za
powiedzieć nie można i tylko doświadczenie w tym sadzie, jak i nasze. Poc11Jlnie te jednak czasa
względzie może kwestyę rozstrzygnąć. Maszyny mi bywają tak dowcipnie w szczegółach urządza
typu"long-wall", oilezlatwościąprzezwyciężały- ne, że, przedstawiając zupehle lub częściowe za
by nasz węgiel. mogłyby być zastosowane przy bezpieczenie od często powtarzających się u nas 
odbudowie filarów w naszych cienkich pokładach wypadków puszczenia woza po pochylni luzem 
podredenowskich lub na kopalni Saturn w pokla- lub niespięcia go w swoim czasie, obsługiwane 
dzie Szczęsny. bywają tylko przez jednego hamowacza, podczas 

Najodpowiedniejszą dla naszych warunków, gdy u nas obsługa tego rodzaju pochylń składa 
zdaje mi się, byłaby łańcuchowa maszyna firmy się zwykle co najmniej z 3 lub więcej ludzi. 
Sullivan w Chicago typu "lon g. wall", poruszana Amerykanie szeroko korzystają ze spadków 
prądem elektrycznym*). Maszyna taka wyrnaga naturalnych, nadając niewielkie upady ~wy m dro
prąciu stalego o napięciu 220-500 V i potrzebuje gom i pozwalając wozom samym doJeżdżać do 
30 IP. Koszt takiej maszyny wynosi 1550- 2 200 miejsca przeznaczenia. W ten sposób często 
dolarów, zależnie od typu loco New York. można spotkać, że ładowane wozy idą od szybu 

przewóz p 0 d z i e m n y. Jednym z waż- do sortowni. s~me,_ niczem. niep_oruszane, później, 
nych czynników, zwiększających wydajność pra- po wyła~owamu srę na sortown~, zapomo?ą pr~y
cowników górniczych, jest wysoka sprawność rządu !ancuchowe&o podnoszą s1ę na poz~om me
środków przewozowych . . Pod tym względem du- co >~yzs~y od poziOmu szybu, st.bd ~no u same 
żo pouczających przykładów dostarcza. system 1 P?~racaJą do sz,ybu. W ten sposo przy ~om~cy 
przewozu w Ameryce. · roznych I?echamczno- sam~c~ynnych przyr ządo:w, 

. . . , . . . zatrzymuJących wozy w mieJscach przeznaczema, 
. S.yst~r~ tam~eJszy. zasad_n~czo ~oz~n srę od lub puszczających je w ruch, obsługa szybu i od

el_uopeJslneoo. du~~ poJem~oscrą, wozkow ko_pal- stawa urobku do wywrotów bardzo często redu
manych. NaJmmeJs~a . poJemnos_ć w_oz~w, p.ką kuje si9 do 2-3 osobników, podczas gdy u nas 
spotkałem na kopaln~ach węg,la mięklnego, wyn?- tę czynność załatwia conajmniej 20 ludzi. N a 
srła 1,~ t (na crenkrch pokładach 44" grubości), kopalni Standart S haft Frich- Coke C~ widzia
zwyczaJn~-2.5 t (na g1:ubszych pok~adach_ 84"): iem przyrząd samoczynny, wyciskający ładowne 
p~dczas gdy_ n_a kopalm S~atu~n, gdzre, o Ile ~l wozy z klatki i zaciskający na nie próżne, oraz 
Wladomo, _naJ>vręk~ze są w~zkr \V, calem zaglębm bardzo dowcipnie obmyślane wywroty. Całość 
D~browskrem, maJą one _poJemno~ć 0,63 t, (~w.ykle zajmuje nadzwyczaj mało miejsca i obsługiwana 
O,o t) . . W ozy n_a kop~lmach antiacytu maJ_ą J~sz- jest przez 2 ludzi. Wreszcie na kopalni Consoli
cz~ w~ększą poJemnosć (3 _a nawet. 4 t, czyh row- deat Coal C~ Bush mine wóz nie schodzi wcale z 
na?ą się 8 naszym ~wyczaJnym wozkom po O,f? t). klatki szybowej, lecz wraz z nią wywraca się 
Przy ta!r oli;>rzymiC_h wozach wykluczone Jest nad rusztami sortowni. Tutaj obsługa szybu ze
ręc~ne _crskame tychz~, wy~luczon~ są platformy środkowaną jest tylko w 1 osobie, której czyn
zwi~tmcze, a _tor _uło~ony Jest z nieprzerwanych 1 ność polega li tylko na kontrolowaniu urobku. 
20-l~llov:ych_ (r w1ę~eJ) szyn ~ ca!ym syst~me~11 Oczywiście, że system przewozu amerykań
rozJazdow _1 zwro~~rc. ?statme .za:-vsze d~1ataJ~ skiego nie może być w całości przeniesiony na 
samoczynme, ta~ rz pomrmo po_zoine~ kom~hk~cy1 nasz grunt. Przedewszystkiem my nie możemy 
to~u obs~~ga_ przewozu ~osztuJe bai_dzo mewre~e, używać tak dużych wozów przez wzgląd na na
a Iozma1~1 crskacz_e, J?OClsk~c~e, ~acrskacze, ol~rę~ sze warunki geologiczne, nie umiemy również urzą
cacz:_, ktorzy w mezhczoneJ hczb1e są rozs~awrem dzać samowywrotnych klatek szybowych, gdyż, 
w ro~nych punktac~ na n~szych kopalma.ch, w stosując piętrowe klatki na kilka wózków, nie 
All!-eryc~ są wcale me ~nam. Wozy zwykle by- podobna urządzić wypróżniania ich bez wy!ado
WaJą poruszane mułamr lub motorem parowym, wywania z klatki. w Ameryce klatka robi się 
- - zawsze jednopiętrowa i na jeden wóz. Przednia 

*) ~faszynę taka, w ruchu widziałem na kopalni • e on solidea t l , · k · · t · · · 
Coal &, Busch mine" w stanie lllinois. SClan a woza zawreszona JeS na OSI pozromeJ, 
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okolo której może się obracać, i węgiel wysypu- zupełnie nieużytecznie obchodzi calą sieć sta
je się przy nachyleniu klatki wraz z wożem na rych wyrobisk. W ogóle przy zwiedzaniu różnych 
45°. N atomiast inne rzeczy mogą być u nas z kopalń zauważył'em, że powietrze było w tych 
łatwością stosowane, np. tor ciągly bez blach z tylko kopalniach dobre, gdzie były gazy wybu
samoczynnemi krzyżownicami na rozjazdach mógł- chowe; gdzie natomiast gazów niema, do prawi
by przynieść znaczną oszczędność w ogólnej obslu- dłowego przewietrzania wielkiej wagi nie przy
dze przewozu; pochylnie typu amerykańskiego z wiązują. W skutek takiego poglądu brak gazów 
łatwością mogłyby być nieco zmienione i zasto- wybuchowych stanowi istotną klęskę w niektó
sowane do naszych warunków. Oprócz tego, co rych kopalniach. 
jest bardzo ważne, urządzenie samoczynnego System rozdzielania prądu na bocznice, po 
wypychania i wpychania wozów na klatkę, tak 75 ludzi w każdej, w praktyce szeroko przestrze
nad szybem jak i pod szybem, oraz mechaniczna ga się. Na krzyżowaniach dwóch prądów budu
lub samoczynna odstawa wozów od szybu do ją mostki powietrzne drewniane lub m_urowane. 
wywrotów i z powrotem do szybu podług wzoru Zwyczajne tamy powietrzne urządzaJą . nader 
kopalni Standart Frich- Ooke 0~, dozwalające często murowane, ułożone ze skal, otaczaJących 
zastąpić dwudziestu kilku ludzi przez 2 lub 3, pokłady, na wapnie; tamy z drzwiami budują 
bezwarunkowo może być z powodzeniem urządza- zawsze pochyle i ciężkie, zamykające się szczęl
ue u nas na nowo zakładających się kopalniach. nie swoim własnym ciężarem. Na chodnikach 

Doprowadzenie do minimum rąk roboczych, głównych, na których przewóz dokonywa się 
zatrudnionych przy przewozie, stanowi doniosłą mułem, urządzają tamy, odmykające się samoczyn
cechę charakterystyczną górnictwa amerykań- .nie przez nadchodzące wozy (przy pomocy drąż
skiego; stąd (w kopalniach antracytu) ta sama, kowego . połączenia szyn z drzwiami). N a tych 
jak i u nas, liczba robotników, zatrudnionych zaś chodnikach przewozowych, w których dla 
przy przewozie, jest w stanie przewieźć prawie po- odstawy posługują się motorem elektrycznym 
trójną ilość urobku. lub powietrznym, unikają stawiania tam, dopasa-

Przewietrzanie. Prawodawstwo amery- wując do takiego wymagania ogólny kierunek 
kańskie w kwestyi przewietrzania robót podziem- prądu głównego. Tym sposobem i w dziedzinie 
nych jest ściśle określone i nie pozostawia nic do przewietrzania daje się zauważyć dążenie do zu
życzenia. Poniżej przytoczone są glówne przepi- pełnej zamiany rąk robo 0zych przez przyrządy 
sy, wyjęte z rozdziału o przewietrzaniu, pomieszcza- samoczynne. 
nym w zbiorze praw, obowiązujących w kopal- Sortowanie i rozdrabianie. Węgiel 
niach antracytu w Pensylwanii (antracite mining miękki jest bardzo kruchy, a przeto ścisłe sorto
laws of PensylwaniaJ. wanie węgla amerykańskiego na wiele gatunkó.w 

jest bezcelowe, gdyż kawały węgla po przesurto-
l) Na jednego człowieka w l minutę nie waniu latwo się kruszą, szczególnie przy ładowa

może być mniej 200 stóp sześciennych świeżego niu do wagonów. Wobec tego węgiel miękki 
P?wietr~a (prawie 7 m_3

l) *): . 2) ~ jedn~m prąd_zie albo wcale nie sortuje się, albo sortuj e się tylko 
me moze pracować więceJ Jak 7D ludz1. J eżeh w na 2, najwyżej 3 gatunki. w wielu wypadkach 
kopalni zatrudnia się więcej niż 75 robotników, ograniczają się tylko na odsiewaniu miału i ga
prąd glówny powinien być rozdzielany na bocz- tunków najdrobniejszych. Sam proces aortowa
nice z tern wyrachowaniem, żeby w każdej bylo nia nie przedstawia nic szczególnego. Ciekawe 
ludzi nie więcej od li0zby powyższej. 3) Szyb- jest tylko połączenie pierws'zych rusztów aortow
kość p:·ądu V: głównych przebitkac~ powietr~- nika z wagą, tak że przy wysypywaniu węgla na 
nych me P?Wmna przekraczać 450 stop na l m.1- ruszta jednocześnie otrzymuje się waga zawar
nutę, (czy.h 2,5 m na l sekundę). 4) _Wszystkie tości wozów. w ten sposób dwie czynności, ytysy
tamy P?wmny _być samozamykaJące s1ę .. 5) Raz pywanie i ważenie, zostały połączone w Jedną. 
na tydzień powmn;r być dokonywane :pomiary ane- 1 Wobec tego, że przy tym systemie każdy wóz 
mometrY:~z?e _pow:~t~za. we wszystkich prądach zostaje zważony, ugoda z górnikami i ładowacza
p~zy ~eJSClU 1 w_yJsCm 1. dane te w~az z oznac~e- mi robi się od wagi a nie od objętości, jak u nas. 
mem hczby lu~z1, pracuJ,ącyc~ ~ kazdym prądz1e, Usuwa to zupełnie różne nadużycia, które są po
przesyłane do mspek~or~w gormc,zych. łączone zwykle z systemem objętościowym ugo-

Sądząc z raporto:v mspekt_orow okręgo_wyc~, dy. Zastosowanie u nas takiego sposobu ważenia 
wydawanych co. roczr:-1e .w Har:1sburgu, wymk~, ze przy naszych małych wózkach jest niemożliwe, 
w r. 1902 przeciętna 1~osć pow1etrz~ w kopalma.ch lub co najmniej byloby połączone z dość znacz
antracytu n~ l czło_w1eka w l ;fmutę w;y:no~1la ną trudnością. Na jednej klatce u nas zwy~le 
450 stop_ szesć. czy~I ~koł_o 15 m . W, ~s~oc1e. Jed- wyciąga się kilka wózków, które na wywroty Ja
n~k odnw~lem wrazeme_, ze albo ~akieJ 1loś?1 po- dą jedne za drugimi, tak iż brakowaloby czasu 
Wietrza mema, albo tez znaczna Ilość powietrza na zważenie każdego wózka. Tymczasem przy 

dużych wozach w Ameryce te ostatnie wychodzą 
zami ;ib!b.Z"!!';:r,etenia, cz.y to obowie,zuje tylko w kopalniach z ga- z szybu w stosunkowo dłuższych odstępach cza-
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su, dając możność bez pośpiechu zważyć zawar- ' czeniu od kamienia gatunki węgla ulegają oczysz
tość każdego woza (przed zważeniem nowego wóz- czeniu mechanicznemu sposobem mokrym lub 
ka zawartość poprzedniego powinna być ·calko- suchym. 
wicie usunięta z pierwszego rusztu). Węgiel Sposób mokry jest to ogólnie znany i uży
miękki jest nadzwyczaj czysty i w Pensylwanii wany u nas na kopalniach Hrabia Renard, Paryż, 
nigdy nie przemywa się. Jan i polega na wstrząsaniu masy w wodzie i 

Natomi·ast antracyt sortuje się i oczyszcza oddzielaniu się podług wagi gatunkowej. 
bardzo starannie. Oprócz tego antracyt zwy k- Sposób suchy polega na różnej sile odśrod
le rozdrabia >:ię i miele, gdyż największy kowej, ktorą nabierają kawałki węgla i kamienia 
zbyt mają gatunki drobne. Sortownie czyli ,)a- przy nadaniu im ruchu wirowego w rynn ach, 
macze" (Bracber) wytwarzają wiele gatunków an- skręconych na kształt ślimaka. Zsypując się po 
tracytu. W niektórych otrzymuje się do 14 ga- tych ślimakowo-spiralnych rynnach, węgiel i ka
tunków; czasami rozróżniają jeszcze w każdym 1 mień nabierają pewnej siły odśrodkowej: kamień 
gatunku antracyt zupelnie czysty, mniej czysty jako cięższy odlatuje dalej i wyskakuje z tej ryn
i nieczysty. Następujące gatunki znane są w ny na zewBątrz do drugiej, a węgiel posuwa się da
sprzedaży: P r zech odzi Nie prze- lej tą samą drogą. Przepuszczając węgiel kilka 

1) Lump, gruby . . . • 
przez otwór - chodzi razy przez takie ślimaki, otrzymują w końcu zu-

2) Steambo.at, okrętowy 
9" 7" pełnie czysty wytwór; nadto otrzymują się ga-
5" 3t/2 " tunki: antracyt mniej czysty i antracyt nieczy-

3) Brochen, drobiony . 
4) Egg, jajko 

3t/2"- 23/ -.' ' t kt ' ' . l . . h b ~ s y, ore rowmeż sprzec aJą s1ę po cenac ar-

5) Stowe, piecowy . . 
23/4"- 2" dzo nizkich. 

6) Mięszany z gatun. 5-go i 7-go 
2" P /s" Należy zaznaczyć, że wymagania odbiorców 

7) Chesnut, orzech . . . P /s"- 3/~" 
8) Pea, groszek 3/4''- 1j 2" 

9) Buckwheat M I, gryczka I 1/ 2"- 1f,." 
10) Birdseye, ptasie oczko. . . . t/4" - 5/ 16" 

11) Buclewbeat N IL gryczka II . t/~"- 1/ 8 '' 

12) Buckwheat .M III, gryczka III t/s"- 3/32" 
13) Rice, ryż okrągly 3/t6" -kw. t/s" 
14) Oulm, kulm . 3/ 32''-

Łamacze i sortowniki są tak przyrządzone, 
że można każdego gatunku otrzymać dowolną 
ilość, zmieniając dowolnie (jednakże w pewnych 
granicach) procentowy stosunek każdego gatun
ku. Wydajność grnbego i okrętowego waha się 
zwykle od 5 do SOfo. Gatunki 4, 5, 6, 7 i 8 sta
nowią przeważną część caJ:ej produkcyi, mianowi
cie 70-80%. Największy zbyt mają gatunki pie
cowy i orzech (5, 6 i 7), to też cena tych gatun
ków jest najwyższa, mianowicie wynosi 4,50 do
larów za tonnę loco kopalnia (N auticoke). Od 
tych gatunków cena spada w obiedwie strony, 
tak iż gatunek l gruby oraz 10, 11 i 12 są w 
jednej cenie, około l dolara za tonnę, g atunek 
14-0,~~-0,50 dolar_a za tonnę loco kopalnia. Naj
dro_bmeJszy gatunek 14 kopalnie używają do opa
lama ~otlów parowych (wygląda jak najdrobniej
szy p1aseczek). 

Niezależnie od sortowania antracyt ulega 
starannemu oczyszczaniu od kamienia, który tra
fi~ d_o urobku tak ze skal bocznych, jako i z 
mezhczonych przerostów w samym pokładzie. 
Prz_ede:vszystkiem grubsze gatunki do 1/ 4 oczysz
?ZaJ_ą s1ę r~cznie. W tym celu gatunki puszcza
H s1ę w _blka strumieni przez szeregi równoleg
łych ry,men,, pochylonych pod kątem okolo 30°, 
nad ktoremi. umieszczają się w znacznej liczbie 
c~łop?y lub m~alidzi, wybierający kamień i wę
giel meczysty. Po takiem prowizorycznem oczysz-

• 

są bardzo. ostre, kopalnie zaś nie szczędzą środ
ków dla dostarczania gatunków wyborowych. 
Wyżej wspomniałem, że przed mechanieznam 
oczyszczeniem cały urobek sortuje się ręcznie 
mniej więcej tak, jak się to robi u nas na sortow
ni przez dziewczęta, stojące przy transportach. 
Różnica jednak zachodzi ta, że zamiast 20 dziew
cząt, które zaledwie pomieścić się mogą przy na
szych sortownikach, w Ameryce zatrudnia się 
przy tej robocie 100, czasem i więcej chłopców, 
niezależnie od sortowania mechanicznego. W ten 
sposób w r. 1902 w liczbie 49762 robotników, za
trudnionych na kopalniach antracytu na po
wierzchni, 17 653 czyli więcej niż trzecia część 
była zatrudniona wylącznie przy ręcznem odbie
raniu kamienia; z tych 13133 bylo mały ch chłop
ców w wieku od 14 do 20 lat a 4520 starców 
lub inwalidów. W roku 1899 z 48433 ogólnej 
liczby robotników na powierzchni, odbieraczy 
kamienia było 21 094 czyli prawie połowa. 

Rezultaty ekonom i c z n e. Wszystkie 
przytoczone powyżej cechy charakterystyczne 
górnictwa amerykańskiego uwydatniają się szcze
gólnie w kosztach własnych, zwłaszcza przy po
równaniu z naszemi. W Lackawana Oounty Su
squehana Ooal O~ (antracyt) w ciągu 5 lat od r. 
1877-1882 koszta własne wynosiJ:y 2,26, 2,08, 1,98, 
2,40, 2,44 i 2,86 rubli za tonnę; w Lucern Oounty 
1,74 rub; w Schnylkill County w r. 1896: 

wydatki 

pod ziemią . 
na powierzchni 

razem 

wynosiły pzeciętnie 

od 1,7622 do 1,2238 1,7806 rub.*) 
)) 0,6602 )) 0,5670 0,5944 " 
" 3,0056 " 2,0470 2,3566 " 

Przeciętnie za 5 lat stanowity 2,2872 rub. 
W przytoczonej poniżej tablicy zestawione· 

są przeciętne koszta własne kilku kopalń an tra-

*) Przyjęto l dolar" 2 ruble . 
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cytu z obszaru pólnocnego (maly upad, grubość 
od 2-3m) z roku 1900 oraz koszta własne kilku 
kopalń w zaglębiu Dąbrowskiero z roku · 1901, 
1902 i 1903 (w rublach za l tonnę). 

l) Urobek*) 
2) Przewóz 
3) Roboty przygoto-

Zagłębie 
Dąbrowskie 

0,7421-0,9082 
0,2884 - 0,3527 

wawcze 0,022 - 0,1490 

Pensylwania. 
Antracyt 
1,2088 
0,1898 

0,14::1:0 
4) Utrzymanie robót 

podziemnych 
6) Przewietrzanie . 

Pozostaje mu czystego zarobku na dniówkę 5,72 
dol. (11 rub. 44 kop.)! Nic dziwnego, że przy ta_k 
wysokich zarobkach koszta u~·obku s~ z~aczme 
większe, niż u nas. 2) Przewoz przemwme . wy
pada prawie dwa razy taniej, niż u nas. Da.Je to 
najlepszy dowód wysokiej sprawności środków 
przewozowych. 3) Wysoki koszt robót przygo
towawczych zapewne tlumaczy się również wy
soką stopą zarobkową. 4) Utrzymanie robót pod
ziemnych stanowi ba~dzo nieznaczną_ rubrykę 
kosztów wł'asnyoh. DaJe to nadzwyczaJ charak-

0,059 -0,2402 0,0356 terystyczny obraz iście amerykańskiej ~ospodar~ 
0.020 -0,0761 0,0288 ki. Bylem świadkiem, jak na pew~eJ kopalm 

**) 1,6070 zaniechano robót w jednym poHadz1e wskut~k 
Razem pod ziemią 1,18 -1,6858 zarabowania się chodnika glównego. 5) Przewie-

6) Ciągnienie szybami 0,024 -0,089 0,0176 trzanie przedstawia również nieznaczną pozycyę. 
7) Odwodnienie. 0,037 -0,155 0,0098 Na obniżenie tej pozycyi mogło zarówno wpły-
8) Kotly 0,123 -0,260 *ul nąć tak stosowanie tam samoczynnych prawem 
9) Oświetlenie 0,0068-0,019 przepisanych urządzeń, jak również wysoka :vy-

10) Sortowanie i łado- dajność pojedynczych kopalń. 6) Po~ycya ciąg-
wame . 0,0626-0,098 0,1846 nienie szybami stanowi w porównam u z naszą 

11) Różne koszta na po- ł bajecznie maJą wielkość. Jedna z przyczyn praw-
wierzchni, dopodobnie polega_ na te~, że ~a ~aszych klat-

administracya, l 0,4805- 0,6787 0,1260 kach w przeważneJ części wymągaJą _4 wozy ~o 
koszta sprzedaży, za- ' '/~t, czyli za jednym razem. wyciąga s1~ za~ed:w1e 

rząd i t. d. 2 t, gdy w Ameryc.e za k~żdem, J,:lOmągmęmem 
W ogóle 1,9ffif}- 3,029 1,9654 wydobywa się l woz o po.Jemnosm 3-_4 t. ~~-

~ te m o bsluga*) powinna koszto\~ać zn_aczme tam eJ, 
W tablicy tej _zasługuje na. uwagę: lJ Wysoki bowiem gdzie u nas zachodzi komeczn<;>ś? st~

koszt urobku pom1mo znaczneJ wydajności gór- wiania 2 maszyr1, w Ameryce zadawalmaJą s1ę 
ników_. Objaśnia się ~o wyso~ą_placą ro?oczą_; jedną. Jeżeli dodać, że szybkość_ wyciągu do
PrzeCiętny zarobek d_z1enny gormka wynosi ~,2o l puszcza się znacznie większa, mampulacye przy 
do 2,50 dolarów. czy h 4,50-~,00 rub., pomo~mka wypyc?-aniu i wpy?ha1?iu wozów są ~ad_er upro~z-
2,00-2,25 . d~larow (4:00-:-4,o0 ru~.). Pr~~Ciętn,Y czon~ 1 wyko~ywuJą ~1ę szybk~, tamośc r?zpati~
zarobek miesięczny g_ormka 3g-r5 d?laiow (60 l waneJ pozycy1 zostame zupeln~e. zrozumianą. f) 
do 150 rub.), pomocmk~ 18-4o d~larow (36-90 Nieznaczny dopływ wody zmmeJsz_a ~ozycyę o?
rub.). U nas należy hczyć pr~emętny zarobek wodnienia. 8) N atomiast sortowame 1 ladowame 
górnika l rub. _80 ~wp.,. po_mocmka l . rub. Bar- jest prawie trzy razy drożs~e, niż u nas; przytoczo
dzo często udaJe s1ę gormko_m za1~ab1ać bardzo ny powyżej opis sortowama wyst~rcz~ dla zr~
dużo. N a przy klad, w. kopalm N anti~oke Susque~ l zumienia wysokich kosztów ?~a wianeJ P?ZY?YL 
~ana .co~l c~ za _l wozek zawartośCI 3,5 t pla_Cl 9) Wreszcie uproszczona ad~mmstracya, duza licz
Się gorn~kow1 1,3? dol. (2 rub. 70 kop.); l gormk ba kopalń, należących do Jednego tow:arz.ys~wa, 
wstanie Jest urob1ć w przodku_ S-metrowy~ 6 ta- mającego jeden zarząd główny, brak naJmmeJSZ~
kich wó_z~ów (poklad grubośc~ 2m), ~procz te- go komfortu na kopalniach, oraz wykony~am_e 
go przybiera spodka na 15 cah dla d_ro~1; za przt,- robót li tylko najpotrzebniejszyc~ w naJŚCiśleJ
branie l jarda spodka na l ?al _płaci s1ę po 7 /2 szem znaczeniu tego słowa, sta110W1ą prz_yczynę, 
centó:v- (15 kop.); z~ postaw1eme ~ stempla (12" dlaczego ostatnia pozycya :v. przytoczoneJ ~abh
średmcy!) . 20_ centow (40 kop); rym sposobem . cy jest niemal trzy razy mmeJsza od odnośneJ po
zarobek gormka -yynos1 na dmowkę 9,~2 dol. (18 zycyi u nas. 
rub. 66 kop); z teJ sumy za proc b płaCI_ okolo 1 \Vogó~e _jednak koszt l to1~ny. węgla_ nie 
d?l. na d_mowkę (l funt prochu. ko~ztuJe 6 cen- wiele się rożm od naszych kosztow 1 przemętna 
tow czyh 12 kop; pr:och sprzedaJ~ s1ę W: sklepach wartość 1 tonny wynosi 1,26 ~olar_a (2 rub. _50 k?p) . 
. prywatnych_ w~zel~klch materyałow sp_ozywczy~h Wydobywanie węgla 1mękhego o. Wiele Jest 
bez zalat'Y1ama zadnych formal~ośc1; ko"Raln,;e tańsze, ponieważ w~ększa. część ludz~ w kopal
spro.wadzaJą proch tylko. dla robot "p~ńskiCh ). niach węgla miękkiego Jest zatrudmona przy 
Oprocz tego pomocmkow1 za ladowame, wyna- wlaściwem wydobywaniu węgla, przeto koszt 
jętemu od siebie, górnik placi 2,50 dol. (5 rub.). · 

*) .J:tobota górnicza i ładowanie. 
**) Cyfry te nie stanowią sumy poprzedzających. . 

***) Kotły prawdopodobnie włączone są w pozycyach 5, 6 1 7. 

* ) Poniewa!l; dzień roboczy wynosi 8 godzin, a w ńocy robo.ty 
nie prowadzą się przeto na wielu kopalniach pr"!Y maszyn1e ~yc1ą; 
gowej zatrudnia ' się tylko l maszynista .na l zm1anę; u nas 1l na 1l 
zmiany. 

" 
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'urobku stanowi w kosztach własnych najpoważ
niejszą pozycyę . Płace górników są nader zmien
ne i zależne tak od warunków naturalnych tech
nicżnycb, jako też i miejscowych. 

W Tioga County przy robocie ręcznej pla
ci się górnikowi 0,75-0,82 dolara za ionnę*) . W 
Lycoming, Boadtop, Clinton, Jefferson County-
0,60, w Clearfield przy robocie ręcznej 0,54-0,70 
dol., przy maszynowej : górnikom 0,08-0,10 dol. 
i ładowaczom 0,355

/ 6 dol.**). W Cambria County 
przy ręcznej robocie 0,58 dol., przy maszynowej 
ładowaczom 0,24-0,45 dol. W Clarion County 
przy maszynowej robocie maszyn i ści dostają 0,125, 
a !adowacze 0,35 dol. We wszystkich wyliczo
nych okolicach odbudowuje się cienki pokład 
okol o 40-50 cali grubości. 

W grubszym pokładzie (8411) Pittsbourgh
Coal-Bed w Alleghauy, Westmordancl, Fayste i 
Washington Counties, przy robocie ręcznej płaci 
się 0,40-0,575 dol. za tonnę; przy maszynowej 
górnikom (maszynistom) płaci się 0,0:1:78-0,0743, 
ładowaczom 0,2346-0,2812 dol. 

Przy przesiewaniu calego urobku przez sita, 
mające: 

3/4" otworu-za ręczną robotę 0,65 dol. 
1" " " " " 0,75 " 
11

/,.'' " " " " 0,80 " 
Przy robocie maszynowej ładowacze w tych 

samych warunkach dostają 0,405-0,5725 doL, gór
nicy maszyniści 0.095-0,15 doL 

W kopalniach Bernind-Ubite przy robocie 
maszynami powietrzneroi (Ingersol, Sulliwan, Har
rison) na pokładzie 4411 grubości: 

maszynista dostaj e . 0,054 dol. 
odgrzebywacz miału 

z wrębu . 
ł:adowacz . 

Razem kosze urobku stanowi 
Całkowity koszt . . 

0,0±4 " 
0,351 " 
0,449 dol.=0,898 rub. 
0,5815 " =1,163 " 

Całkowity koszt: 
WLycoming County stanowi 1,07 doL=2.14rub. 
" Huntington " " 0,95 . " =1,90 " 
" elearfield " " 0,85 " =1,70 " 
" J efferson " " 0,75 " =1,50 " 
" Pittsbomgh region 0,471

/ 2-1,00 " =0,85- 2,00 
w wielu kopalniach O 50 -0 (:i0 " =1.00-1 20 

Niżej podane są place na dniówki roznym 
kategoryom robot.ników na węglu miękkim: 

Za ukfadanie szyn 2,28 dol. -4,56 rub. 
Pornocnicy przy tern 2,10 " =4.20 " 
Chłopcy przy tamach 1,00 " =2,00 " 
Sygnaliści 2,10 " =±,20 " 
Koniarze . 2,10 " =4,20 " 
Cieśle 2,28 " =4,56 " 
Układ. rur powietrzn. 2,22 " =4,±1: " 
Dniówki pańskie . 2,10 " =4,20 " 

*) Na obowia,zku górników leży zaws .. e i ładowanie. Ugoda 
na. kopalniach węgla. zawiera się zawsze od t~nny. . . . . 

**) Na 9bowia,zku ładowacza. leża, c>;ęśCiowo obow19,zln gorn1ka.. 

Stopień bezpieczeństwa r obót pod
z i emnych. Powierzchowne nawet obej r zenie 
kopalń węgla w Ameryce przekonywa, że na za
bezpieczenie od możliwych wypadków wielkiej 
uwa~i nie zwracają, kierując się zapewne amery
kańską zasadą "pamiętaj sam o sobie" (h elp yo
urself) . Wystarczy zaznaczyć, że na pochylniach 
ani w górze, ani na dole niema zwyczaju urzą· 
dzać baryer ochronnych, że w chodnikach głów
nych przewozowych używają motory elektryczne 
z górnym pr zewodem, niczero nie osłon iętym a 
~owieszonym w nizkich chodnikach na wysoko
sci glowy r ·rzy prądzie o napięciu 500 i więcej 
V, że w szybach ludzi wyciągaj ą z szybkością 
10-12 lit na sekunilę, przyczem na klatkach nie
ma żadnych baryer ochronnych, i t . p . 

Pomimo to jednak stosunkowa liczba wy
padków jest mniejsza, n iż w zę.głębiu Dąbrow
skiem, większa wszakże, niż na Sląsku Górnym. 

W roku 1902 bylo zabitych: 

l W ogóle l Niu1~ 
W zagłębiu Dąbrowskiero . 55 3,27 
N a Śląsku Górnym 217 1,899 

w 1 na węglu miękkim . . . 456 3,10 
Pen- na antracytow. kopalniach 300 2,02 

sylwanii l w ogól e . . . . . . 756 2,60 

Znacznie mniejszą stosunkową liczbę wypad
ków na Śląsku Górnym należy objaśnić szerokiero 
stosowaniem środków ochronnych i surowych 
przepisów, oraz ścisłym dozorem administracyj
nym nad przestrzeganiem tychże; większą zaś 
liczbę wypadków u nas chyba niższym poziomem 
urnyslowyro naszego robotnika. 

Jednakże wobec znacznie większej wydaj
ności robotnika amerykańskiego w Ameryce przy
pada mniej wypadków na daną ilość wydobytego 
węgla. 

N a 1000 000 t węgla w r. 1902 przypadało: 
Wypadków 
śmiertelnych 

W zagłębiu Dąbrowskiem 13 
N a Śląsku Górnym . . . 7,4 

w 1 W kopalniach wę~la mięk. 5,1 
Fen- 'l " " , an t1 a cytu . 8,1 

sylwanii ( w og·ole. . . . . . 6,2 

Podlug przyczyn, które spowodowały wy
padki śmiertelne, te ostatnie dzielą się w nastę
pującym stosunku: 

(patrz, tablicę na str. 310) . 
W tablicy tej zasługuje na uwagę: 
1) Prawie jednakowy procent wypadków 

od oberwania się kamienia lub węgla. 
2) Szczególnie duży procent wypadków w 

Ameryce przy przewozie. Stoi to może w związ
ku z systemem przewozu dużymi wozami. Znacz
ne spadki naturalne, brak baryer, również przy
czyniają się do podniesienia tego procentu. 
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3) Niezmiernie mały procent wypadków od 
materyalów wybuchowych na kopalniach węgla 
miękkiego (w związku z nieznaczną ilością ogól
ną materyalów -wybuchowych, zużywanych w 
tychże kopalnia,ch)_. , 

4) Szczegolme duży procent wypadkow od 
gazów wybuchowych (objaśnia się to licznymi 
wybuchami, mającymi charakter masowy). 

5) Wypadki porażenia od prądu elektrycz
nego są stosunkowo bardzo rzadkie pomimo ciąg- l 

lego narażania się na zEtknięcie z przewodem 
prądu o wysokim napięciu. 

Porównania liczby wypadków, które nie za
kończyły się śmiercią, nie przytaczam, gdyż spo
sób prowadzenia statystyki tych wypadków oraz 
brak ścisłej granicy pomiędzy ciężko skaleczony
mi i lekko jak u nas tak i w Ameryce czyni po
równanie takie niemiarodajnem. 

Co się tyczy zabezpieczenia robotników od 
wypadków nieszczęśliwych, określonych przepi
sów lub zwyczajów w tym względzie w Stanach 
Zjednoczonych niema i prawie w każdej ok.olicy 
postępują różnie, gdy chodzi o odszkodowame ro
botnika za wypadek nieszczęśliwy. W przeważ
nej części odszkodowania polegają na wydaniu 
wsparcia jednorazowego przez zarząd kopalni na 
mocy każdorazowej zobopólnej zgody lub też wy
roku sądowego. Najoryginalniej jednak kwestya 
ta zalatwiona została (jeżeli to można nazwać za
łatwieniem) w zagłębiu antracytowem. Tu każdy 
robotnik. chcący otrzymać zajęcie górnika, po
winien złożyć egzamin w osobnej komisyi, skła
dającej się z górników, przez nich wybieranych 
z ich grona na pewien okres czasu i zatwierdza
nych w swych obowiązkach przez inspektorów 
okręgowych. Egzaminowany powinien w od!!o
wiedziach na zadawane pytania dowieść znaJO
mość wykonywania robót -górniczych i związa
nych z tem niebezpieczeństw a szczególnie wła
sności gazów wybuchowych, obowiązków specyal
nych dozorców, badających stan powietrza pod 
względem bezpieczeństwa od wybuchów, oraz 
znajomość znaków, pisanych kredą na ścianach 
lub deskach przez tychże dozorców, w razie gdy 
ci ostatni zauważyli gdziekolwiek obecność więk
szej ilości gazu. Po złożeniu takiego egzaminu 
nowomianowany górnik dostaje dokument, świad
czący. że jest on obeznany ze swoim fachem. Nie 
posiadającym takiego świadectwa kopalnie nie 
dają robót górniczych, ale nie przyjmują też na 
siebie żadnej odpowiedzialności w razie wypadku 
z takim patentowanym górnikiem na tej zasa
dzie, że jest on w posiadaniu świadectwa dowo
dzącego, że znane są mu niebezpieczeństwa, gro
żące w kopalni, oraz sp oso by ustrzeżenia się od 
nich. Kopalnie są tylko odpowiedzialne ~a tych 
robotników, którzy robią na pańskie dniówki. 

Hellryl~ Czeczott. 
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Posf~py chemii hufnic?ej w r. 1904. 
Oznaczwie wolframu w stali wol(rrunowej i l amoniaku w celu osadzenia sumy żelaza i glinu. 

ferrowolframie. ' E. KuKLlN. (Stahl und Eisen, 1904, Przesącz po oddzieleniu żelaza i glinu ogrzano 
24, str. 24). Zamiast używanego często sposobu . . . , n . 
wagowego, wprowadza autor sposób miarowy, któ- do WI zema 1 dodano don 2 rozczynu szczaw1anu 
ry poleg:a na .tern, .że kwas r;tetawolframowy, two- amonowego, starając się ile możności uniknąć 
rzący s1ę dz1ał'amem kwasow na. wolframiany w nadmiaru odczynnika. Strącony osad pozostawi! 
obecnośc1 b~'"asu fosforowego, moze być zreduk?- KNIGHT w spokoju na przeciąg 8-12 godzin. Do
wany ?ad~larem cynku w. wo2, a ten następn~e kładnie wymyty osad szczawianu wapniowego, 
pod dz1atamem nadmangamanu potasu utlema s1ę zawierającego malą ilość szczawianu magnezowe-
w wo3. . - . ~ g_o, rozpusz~zono w ciepłym _rozcieńcz~ny~ kwa-

5 WOz+Mn207-5 W03+..,Mn0. s1e solnym 1 rozczyn zaprawlOn o amomaklem do 
Rozbiór wykonuje się w ten sposób, że 2 gr alkalicznej reakcyi; amoniak osadza szczawian 

.badanej stali rozpuszcza w mieszaninie równych wapniowy a szczawian magnezowy pozostaje w 
ilości kw. siarczanego (c. w. 1,84) i kwasu fosfo- roztworze, ponieważ jest w amoniaku rozpuszczal
rowego (c. w. 1,70) z 3-ma częściami wody. Od ny. Tę malą ilość magnezu z magnezem, zawar
czasu do czasu dodaje się do rozczynu po o cm3 tym w rozczynie po pierwszym osadzeniu, ozua
nadmanganianu potasu tak, aby ciecz ciągle mia- czono oddzielnie w formie pyrofosforanu magne
:ła barwę różową, następnie ogrzewa i do polowy zowego. ·z wielu wykonanych analiz pokazuje 
roztworu dodaje 200 cm 3 kwasu siarczanego (c. w. się, że ilość magnezu, osadzanego wraz z wapnem, 
1,3) i 40 gr cynku. Po ogrzaniu rozczyn przyj- waha się w granicach od ilości, nie dających się 
muje barwę portweinu i w tej chwili należy go zważyć, aż do ilości dość znacznych. Dlatego 
oziębić, przesączyć i miarować. W ten sposób zawsze jest lepiej zupelnie wymyty osad szcza
znajdujemy ilość nadmanganianu potasu, użytą wianu wapniowego z malą ilością magnezowego 
dla utlenienia żelaza i wolframu. W pozostalej rozpuszczać w cieplym kwasie solnym a potem 
polowie rozczynu oznacza się żelazo metodą RE!N- dodać amoniaku w celu osadzenia wapna. Po 
HARDTA. Różnica pokazuje ilość nadmanganianu dostatecznie długiem staniu można odsączyć wap
potasu, odpowiadającą wolframowi. Miano nad- no a przesącz zlączyć z rozczynem, w którym 
manganianu na żelazo, pomnożone przez 2,0754, się znajduje glówna ilość magnezu, albo też obie 
daje miano tegoż na wolfram. W celu oznacze- części magnezu oznaczać osobno. 
nia wolframu w ferrowolframie należy badany Od sprawozdawcy. Ten drugi sposób, poda
materyal rozłożyć przez topienie. W tym celu ny przez KNJGHTA, oddzielnego oznaczania zdaje 
0,5 gr miałko sproszkowanego ferrowolframu wsy- mi się być mniej dobrym z tego względu, że ma
puje się do stopionego w tyglu azotanu amono- le ilości magnezu, które opadly wraz z wapnem, 
wego, ogrzewa silnie a następnie otrzymane tlen- dają przy ważeniu pewien stosunkowo duży bląd, 
ki stapia się z węglanem sodowo -potasowym. więc dla wykonania dokładnej analizy daleko le
Stop należy rozpu~cić w wodzie, roztożyć przy- piej oznaczać magnez w połączonych roztworach. 
toczoną już wyżej mieszaniną kwasów i posLępo- Sposób bezpośredniego oznaczenia glinu. (Eng. 
wać dalej jak opisano. Ferrowolfram można tak- and Mining J ournal, 1904:, 77, 357). Autor oma
że rozkradać przez topienie z bezwodnym kwaś- wia dokiadność używanych sposobów oznaczania 
nym siarczanem sodowym. tlenku glinowego w obecności żelaza a mianowi-

Osadzanie szczawianu magnezowego obok wap- cie sposób oznaczania z różnicy wagi sumy i ilo
niowego: NrcHOLAs KNrGHT. (Chemical News, 1904, ści samego żelaza oraz kilka innych sposobów i 
89, 146). Autor wykonał szereg doświadczeń w przychodzi do przekonania, że potrzebny jest no
?ell!- oznacze~ia ilości szczawianu magnezowego, wy sposób oznaczania glinu. Zajmuje się więc 
Jakle w anahzie dolomitu opadają wraz ze szcza- głównie metodą WoHLERA, w której tlenek glino
wianem wapna. Sposób wykonania badań pole- wy osadza się w slabo kwaśnym roztworze zapo
g<l:l na tern, że 1 gr dokladnie sproszkowanego mocą bezwodnika siarkowego (S0 2); zamiast uży
mmeralu rozpuszczano w malej zlewce w czys- wanego w metodzie WoHLERA siarczanu zasto
tym rozcieńczonym kwasie solnym, ogrzewając / sowal autor siarczyn i zaleca wykonywać rozbiór 
lagodnie rlo wrzenia (zlewka byla nakryta szkłem w następujący sposób: oddziela się najprzód bez
zegarkowem). Nierozpuszczona pozostałość, zlo- ' wodnik krzemowy, przez przesącz przepuszcza 
żona głównie z krzemionki, zostala odsączona, wy- siarkowodór, powstaly osad odsącza, z przesączu 
myta i oznaczona wagowo. Do przesączu doda- wypędza siarkowodór zapomocą gotowania, utle
no 1-2 gr _czystego _chlorku amonowego i pod- nia żelazo dodatkiem malej ilo~ci kwasu azoto
czas wrzema zapraw10no go malym nadmiarem wego lnb chloranu potasowego 1 osadza sumę że-
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laza i glinu amoniakiem i chlorkiem amonowym. Wszystkie te sposoby posiadają jednak braki, bo 
Odsączony i przemyty osad rozpuszcza się w dla zupełnego strącenia trzeba operacyę tę powta
ciepłym rozcieńczonym kwasie solnym, zobojęt- rzać 4-8 razy, albo też osady są takie szlamo
nia sodą (wobec dużych ilości żelaza przestaje wate, że utrudniają sączenie i przemywanie. Te 
się dodawać sody, gdy barwa rozczynu staje się przeszkody stara się autor usunąć przez zastoso
zbyt ciemno- brunatną), dodaje 10 gr siarczynu wanie do osadzenia mrówczanu amonowego. W 
(Na2S03) sodowego i miesza aż do zupełnego roz- tym celu płyn, zawierający żelazo, nikiel i ko
puszczenia się soli, w skutek czego powstaje na- balt, należy zobojętnić i zaprawić mrówczanem 
tychmiast osad, w przeciwnym razie trzeba dodać amonowym, który jedynie tylko osadza żelazo. 
jeszcze siarczynu. Następnie dodaje się małemi Dwukrotne strącenie ma wystarczać, aby oddzie
porcyami ostrożnie kwasu solnego aż do rozpusz- lić zupełnie żelazo od niklu i kobaltu. Osady 
czenia powstalego osadu, nakrywa szkłem zegar- sączą się i wymywają szybko, ale operacya wy
kowem i gotuje przez przeciąg 10-ciu minut aż l dzielenia, sączenia i wymywania musi być pro
zniknie woń S02, potem pozostawia w spokoj a wadzona na gorąco. 
do odstania, sączy, wymywa osad gorącą wodą i l O oznaczaniu mn11grum w rudach. C. B. 
w razie, jeżeli osad zdradzazawartość żelaza, roz- (Stahl und Eisen, 1904, 24, 835). vV wagowem 
puszcza go w kwasie solnym i operacyę osadzenia .oznaczaniu manganu znaczną i dotkliwą niedo
powtarza po raz drugi. Czysty biały osad praży godność stanowi to, że osad siarczku manganu 
się i waży w formie Al20 3 • Wprawdzie tytan i trudno po wysuszeniu oddziela się od filtra. Aby 
fosfór opadają wraz z glinem, ale ilości ich są zwy- tego uniknąć, należy osad siarczku na sączku tak 
kle bardzo małe. Analizy, załączone w oryginał- długo przemywać absolutnym alkoholem, aż się 
nej pracy autora pokazują rezultaty zadawalniają- wydali ca{ą ilość siarczku amonowego, t. j. aż 
ce. Cynk, mangan i nikiel nie przeszkadzają strą- sączek stanie się zupełnie biały. Trzeba przy
cemu. Przy wyważeniu l gr substancyi bląd w tern sączek ciągle zakrywać. astępuie wydala 
oznaczeniu glinu ma wynosić mniej niż 0,3°/0 • się alkohol zapomocą eteru i pozostawia osad w 

Oddz ielenie żelaza od clirom,u z aponzocq, toj;ie- ciepłem miejscu. W skutek takiej operacyi osad 
1tia z azotaltem potasowym. F. SouTHF.RDEN. (Che- robi się proszkowaty i Iatwo oddziela się od sącz
mical News, 1904, 89, 182). Metoda polega na ka. W tym razie jest rzeczą zupełnie obojętną, 
utlenieniu chromu zapomocą azotanu potasowego czy osad ma barwę zieloną, czy czerwoną, w każ
i kwaśnego siarczanu potasu. Zamiast topić z dym razie wysycha on bardzo szybko. W celu 
kwaśnym siarczanem potasowym i w podwyższo- oznaczenia manganu w rudach poleca autor spo
nej temperaturze dodawać saletry, autor postępu- sób rozłożenia zapomocą kwasu fluorowodorowe
je odwrotnie a mianowicie topi z saletrą a na- go i kwasu siarczanego; kwasy te należy wyda
stępnie dodaje male ilości siarczanu w celu roz- lić, pozostalość rozpuścić w kwasie solnym a 
kładu. Osad sumy wodzianu żelaza i chromu roz- mangan w zwykły sposób miarować. Jeżeli w 
pościera się na mafej parownicy porcelanowej i analizie obecność kwasu siarczanego może wywo
suszy ostrożnie nad palnikiem Bunzena. Po wy- lać jakieś utrudnienie i przeszkody, to w takim 
suszeniu przenosi się osad do suchej próbówki, razie pn~y rozłożeniu kwasu :fluorowodorowego 
dodaje jeden lub dwa kryształki azotanu potaso- należy dodawać odmierzoną ilość kwasu siareza
wego i topi ostrożnie na malym płomieniu. Po- nego a potem równoważną ilość rozczynu chlor
tern wpuszcza maleńki kawaleczek bezwodnego ku barowego a dalej postępować jak zwykle. 
kwaśnego siarczanu potasowego i ogrzewa dalej, f."_-olorvmetrycz ny sposób o.;uaa:ania magnez u. 
aż przestanie się wydzielać brunatny dym. Pró- OswAr.D SeRREINER i WILLIAM S. FERRIS. (J o urn al 
bówkę ochładza się, dodaje wody a następnie Amer. Chem. Soc., 190±, 26, 961). W celu doko
amoniaku aż do alkalicznej reakcyi. Stopiona nania rozbioru osadza się magnez w formie po
masa rozpuszcza się J'atwo i pozostawia żelav.o dwójnej soli fosforanu amonowo- magnezowego, 
(i obecny równocześnie Al2 0 3 ) w formie tlenku osad rozpuszcza w kwasie azotnym, fosfór osadza 
lub wodzianu. Pozostałość należy odsączyć, roz- zapomocą cieczy molibdenowej i oznacza kolo.ry
puścić w malej ilości ~tężonego kwasu solnego i metry.cznie P?dlug sposobu yY ooDMANA (podaneJ w 
betdać w zwykly sposob zapomocą żelazocyanku Chem1ker Ze1tung Repertonum, 1903, 27, 5) a z 
potasowego. Do przesączu dodaje się azotanu ilości oznaczonego fosforu pośrednio oblicza ilość 
srebra, który daje czerwony osad Ag2 Cr04 • magnezu. Sposób ten ma dawać dobre rezultaty 

Oddz ielenie żelaza od nildu i lwbaltzt :mponwcq, nawet wtedy, gdy w rozczynie znajduje się chlorek 
kwasu 11trówcz amgo. L. H. BERGSTROM. (Buli. de la potasowy i wapniowy, tudzież siarkany i azotany 
comm. geolog de Finlande, 1903, 14, 73). Oddziele- tych metali. Krzemiany powinny być usunięte. 
nie niklu i kobaltu od żelaza odbywa się dotychczas Ga'3ometrycz 1ly sposób oznaczania wapuia, ba
następującymi sposobami: l) strącanie żelaza amo- ru, strontu i potasu/ ga 'Jo•netrycz na i grawimetry~z
niak'iem, 2) węglanem barowym, 3) bursztynia- na metoda oz uaczania miedzi. E. RIEGLER. (Zelt
nem, 4) węglanem sodowym, 5) octanem sodo- 1 schrift f. anal. Chemie, 1904, 43, 205). Jeżeli wod
wym, 6) wodą utlenioną i 7) kwasem octowym. ny rozczyn soli wapniowej zaprawimy kwasem 

• 
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:kwasem jodowym, to wydziela się jodan wap:nio- ~ 
w_y, nierozpuszczalny w rozcieńczony~ alkoholu. 
S1arczan hydrazynewy pod wpływem JOdanu wap
niowego rozklada się, wydzielając azot a to po-
dług równań: Ilość miedzi oblicza się przez pomnożenie 

otrzymanych miligramów azotu przez 0,755. Roz-
I) CaClz+2HJ03=Ca(JOa)2+2HCL. czyn miedzi, dany do oznaczenia, powinien zawie-

TI) Ca(J03) 2+3NzH4H2S04=3N2+CaS04+2H2S04 rać najwyżej 0,08 gr Cu. Jodan miedzi Cu(J03h+ 
+2HJ +6H20. +H20 po wymyciu alkoholem i wysuszeniu nad 

Z objętości wydzielonego azotu można obli- kwasem siarczanym można ważyć jako taki. 
czyć ilość tlenku wapna, a mianowicie l1ngr azo- O:;macz enie fluoru w żużlu martenowskim. L. 
tu odpowiada 0,664 mgr tlenku wapniowego. Dla J FRICKE. (Stahl und Eisen, 1004, 24, 889). 5 .!U' 
wykonania oznaczenia zaprawia się 10 cm3 bada- dokładnie sproszkowanego żużla martenowskiego 
nej soli wapniowej (w rozczynie), która powinna miesza się z 5-6 krotną ilością węglanu potaso
zawierać w tej ilości najwyżej 0,075 gr CaO, jed- wego i topi w platynowym tyglu 1

/ 2 do l godz. 
nym gramem kwasu jodowego, ogrzewa miesza- Stop rozpuszcza się w wodzie i sączy. Rozczyn 
ninę do wrzenia a następnie oziębia. Chłodną wodny, zawierający całą ilość :fluoru w formie 
ciecz wyklóca się silnie w przeciągu 1-2 minut fluorku potasowego a OlJrÓcz niego także fosfo
a następnie po półgodzinnem odstaniu sączy. Do ran potasowy i krzemian potasowy, rozkłada się 
wymywania jodanu wapniowego używa się 50-- zapomocą gotowania z węglanem amonowym, 
60 cm3 mieszaniny równych części 950fo- owego wydzielony zaś przytern tlenek glinowy i kwas 
alkoholu i wody. Po przesączeniu i wymyciu krzemowy należy odsączyć. Aby oddalić resztę 
wyciska się sączek, zaw~erający osad jodanu mię· kwasu krzemowego i fosforowego, ogrzewa się 
dzy bibułą sączkową, aby ile możności uwolnić przesącz z rozczynem tlenku cynkowego i aroo
osad od alkoholu, wrzuca do cylinderka aparatu, niaku, odparowuje i suszy w 120°, następnie ob
służącego do wywiązania azotu (opisanego w Che- lewa wodą, odsącza fosforan cynkowy, krzemian 
roiker Zeitung Repert, 1903, 27, 21), podczas gdy cynkowy i węglan cynkowy i wymywa osad 
zewnętrzy przedział nape,lnia się 50cm3 27°/0-owego dwuprocentowym rozczynem węglanu potasowe
rozczynu siarczanu hydrazynowego. Aparat przy- go. Do przesączu dodaje się 1-11

/ 2 gr chlorku 
gotowuje się do oznaczenia w znany sposób, wy- wapniowego, zakwasza kwasem octowym, wypę
trząsa silnie naczyńko, zawierające sączek z osa- dza kwas węglowy, dodaje wodanu potasowego 
dero i po odpowiedniem ochłodzeniu oznacza ob- w nadmiarze i zakwasza słabo kwasem octowym. 
jętość azotu. Tym samym sposobem można Tworzący się przytern osad zawiera całą ilość 
oznaczyć bar, stront, potas jako też i mangan ja- fluoru, jako :fluorek wapniowy, obok malej ilości 
kościowo. Przytern l mgr azotu=l,821 mgr BaO fosforanu wapniowego. Osad należy odsączyć, 
względnie 1,23 mgr SrO względnie 0,84411lgr MnO. wymyć wodą i prażyć jako CaFl2+Ca3P 20 8 • 

Również i potas można oznaczyć gazometrycznie, Oznaczenie :fluoru odbywa się pośrednio, oznacza
gdyż chloro-platynian potasowy tworzy z kwa- jąc w pozostalości kwas fosforowy. W tym celu 
sem jodowym trójjodek potasu, ciało, rozkładają- przetwarza się osad w platynowym tyglu z kwa
ce siarczan hydrazynewy z wydzieleniem azotu. sem siarczanyrp., rozcieńcza wodą, zobojętnia amo-

I) K 2PtOJ
6
+GHJ0

3
=2KH

2
(J0

3
)

3
+H

2
PtOl

6
• niakiem ~ ?s~dza fosfór rozczynel? m<;>libde_no-

II) 2KH (JO) +9N H H SO =gN +K SO + wyro. Jeze~1 1l?ść o_sadu fosforo-mohbde:nanu Jest 
2 a 3 l' 2. 4 z 4 2 2 4 mała, to miaruJe s1ę go octanem olowwwym, w 

8HzS04_+6HJ+18H:Z.O. przeciwnym razie trzeba go strącić mieszaniną 
l mgr azot~ odpow1ada przeto 1,922 mgr K 2Pt magnezową. Zawartość procentowa. fluoru wy-
016 względme 0,3726 mgr K 20. nosi: · 

Analiza wykonuje się prawie zupełnie tak X-48,72 (a-l 392d) 
samo, jak opisano wyżej, z tą różnicą, że do roz- - S ' 
czynu chloro-platynianu potasowego. zaprawione
go kwasem jodowym i ogrzanego do wrzenia, do
daje się 3 cnz3 95-96°j0 - owego alkoholu. Do wy
mycia trójjodku potasowego używa się 50-60 cm3 

95°/0-owego alkoholu. Jeżeli do oznaczenia daua 
jest czysta sól potasowa, to nie potrzeba wydzie
lać potasu, jako chloro- platynianu potasowego. 
Rozczyny soli miedziowych z&.prawia si.ę kwasem 
jodowym, aby otrzymać jodan miedzi, nierozpusz
czalny w alkoholu. Jeżeli ten jodan wykłócamy 
silnie z siarczanem hydrazynowym, to azot tego 
.ostatniego zwalnia się w myśl równań: 

W równaniu tern a oznacza sumę CaFl2+ 
+Ca3P 20 8, d jest to ilość Mg2P 20 7 , S oznacza 
ilość ~zię~ej do analizy sui;stancyi. W_ celu prze
konama s1ę, że pozostałosć sklada s1ę tylko z 
CaFl2+Ca3P 20 8, można przesącz od osadu m<;>lib
denowego rozprowadzić do 250 lub 500 cm3 1 w 
100 lub 200 cm 3 oznaczyć wapno. Jeżeli znale
zioną ilość wapna DaO nazwiemy przez c> to 

X 
67•857 (c-0,7543d). s 

(o. N.) . Henryk Wdowiszewski. 

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



314 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1905. 
Węgiel kamienny. W kwietniu r. 1905 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

byla następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

.l Tow. Sosnowieckie. 

" " 
" 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 

Rok 1904 Rok 1905 
W r.1905 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1904 

1--.....,.....--1-.-,... --:---1- l 
-;::l >l " ,... ] -~ 
·~ ~.g] ·8 ł.g~ Od początku 
.~ g~-~ .~ g~-~ Kwiecień roku 
1> ~~-'< 1> ~o-'< do 30 kwietnia 
~ ;g g l ~ ;g "g 

1-~-~--~----~---1------~------------~-----
ctr. metr.\ % ctr. metr. \ % _ centnarów metrycznych 

~ 459 frp 2 ooo 85 r 345 266 

301629 r 551 583 336 157 
3o8 638 I 3Dg 794 22 l l 14 
492 r64 2 r7874r 345 587 
20 495 96 8]0 25 os 5 

365 200 I 544 700 34i 8oo 
102 000 452 000 74 500 

&J3 139 - 114400 -

831 8o6 + 34 528 + 
584 o65 -- 87 524 -
939 843 - 146 577 -
72115 + 4500 + 

l 056 300- 20400 -
213 TOO - 27 500 -

25 -1 10]712 - 55 

li - 719777 - 4° 
28 - 725729- 55 
30 -I 2388g8 - 57 
22 - 24755 - 26 
6 - 488400 - 32 

27 - 238goo - 53 

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

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

Fr~nc.-Wl:skie . { 403 ]Ol l 735 744 433 gg6 951624 + 30295 + 8 - 784120- 45 

" 
" 
" 

Saturn . 
Czeladzkie 
Flora 

Franciszek . " " 
Mikołaj " " " 

405 874 l 734 391 426 672 
323 649 r .JOO 700 2g8 200 

rg6 764 

r82go7 783777 ~ 8o33 

I 492 28g + 20 7g8 + 5 - 242 102 - l 4 
779 1Ó7 - 25 449 - 8 - · 68r 533 - 47 
447 485 l 

r+ 21 8go + 12 - 31286g - 40 
23423 

Jan Spadk. hr. Walewskiego 20 6go I48 462 57 2)2 15164o + 36562 + 177 + 3178 + 2 
92 219 - l ó6g - 6 - 33 542 - 27 

r8o456 + 10200 + r8 - 27511 - 13 
r48 r:xj5 - 665 - r - 142191 - 49 
224116 - 9295 - 9 - 110385 - 33 

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

" " " 

. D;ierż. M. Żolędziowski. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
FlOtz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
W. Kondaki. 
P. Woyde. 

" 
K. Plodowski 
A. Zieliński 

Razem: 

29 594 125 701 27 925 
56 622 207 967 66 882 
58 goo 2go 287 58 235 

!02 742 334 )Ol 93 447 
37200 1228oj 21 100 
lO 267 55 397 7762 
12 071 49 737 -
26 o8o go 98o 8 700 
3882 r896o 8412 

25 555 123 8go 20 soo 
3328 14135 . 1758 
27i7 1389-1 -

TS 346 67829 5 635 
2 ogs 4 075 g8o 

70155 - 16o4o - 43 - 5265o- 43 
21443 - 2505 - 24 - 33954- 6r 
-- I20]l - 100 - 49737 -100 

26 552 - 17 38o - 67 - 64428 - 71 
8412+ 453o +117 - 10548- 56 

0 525 - s 055 - 20 - 56 365 - 45 
1758 -- 1570 - 47 - 12377- 87 

- - 2747 - !00 - 138941- 100 
36971- 97rr- 63- 30858- 45 
4877 - I ns - 53 + 8o2 + 20 
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Podlug gatunków wytwórczość węgla w 
kwietniu r. 1905 byla następująca: gatunki grube 
1737 804 ctr. metr. (50,59%), gatunki średnie 
562049 ctr. metr. (16,36%) i gatunki drobne 
1134939 ctr. metr. (33,050fo). 

Dnia 30 kwietnia pozostalość wydobytego 
węgla na kopalniach wynosila: gatunki grube 
199076 ctr. metr., gatunki średnie 84180 ctr. metr. 
i gatunki drobne 260824 ctr. metr. 

Rozchód węgla w kwietniu r. 1905 byl na
stępujący (w ctr. metr.): 

U:tyto na własne Sprzedano .Razem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 33 076 1591 965 1625 041 

" 
średnie 55189 478 686 533 875 

" 
drobne 267137 806 967 l 074104 

Razem: 355 402 2 877 618 3 233 020 
Rozchód węgla na wlasne potrzeby kopalń 

.skladal się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 

Opał dla praouja,oyoh, 
opalanie domów zbor 
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów· paro-
wych •.•..... 

j 
Gatunki l Gatunki l 
grube l średnie 

,g 775 49 sil9! 

Gatunki l 
drobne ltazem 

89 334 

2Ó5 6']6 

-
s6ool 

Skreślono węgiel, któ- 8 
try stracił wartośó . . 103 2 91 392 

Razem 33 0761 55 I8g ~ 267 1'371 355 402 

się z Rozchód węgla sprzedanego skladal 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzeda:ty l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki l 

grube średnie drobne .Razem 

Sprzeda:t na kopalniach 638481 43 594 105 125 2I2 567 
Wysyłka drogami :te- I 528 l I71 435 092 70I 842 2 66; Q; I laznemi . . . . . . . J J 

Wysyłka dt•ogą wodna, 

ltazem: l I 59 I g651 478 6861 8o6 96]12 877 6I8 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedaly 539 707 
ctr. metr. węgla grubego. 

W ysylka węgla drogami żelazne mi podlug 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne ltazem 

W Królestwi~ Polskiem I 437 485 1 4I 5 747 70I IOO 2 554 332 
Za Białystok . 4 427 IOO 4 527 

Brześć 4 918 49I8 
Kowal 35 172 I 845 492 37 509 
granicę . 46IIS 17500 ISO 63765 

Hazem: 

W kwietniu r. 1905 w 28 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosila 18907. Robotnicy odrobili 
415 950 dniówek i zarobili 541030 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił: 
l rb. ~30 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: 5, zakończonych śmiercią, l, za
kończony zupelną niezdolnością do pracy, 15, za
kończonych częściową niezdolnością do prauy, i 
320, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
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Dnia 30 kwietnia r.l905 pozostałość wydobyte- 1 pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 8028 ctr. 
go węgla n.a kopalniach w~nos~ła 7 460 ctr. met~·· metr., 2) wysyłka dr?&ami żelazneroi 35 f?87 ctr. 

Rozchod węgla w kw1etmu r. 1905 wynos1l metr. Wszystek węg1el, wysł'any drogam1 żelazr 
5117G ctr. metr. i składał się z następujących nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń W kwietniu r. 1905 w 3 kopalniach węgla bru-
7 480 ctr. metr., 2) sprzedano 43 695 ctr. metr. natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
Rozchód wę~la, użytego na wlasne potrzeby ko- ków wynosiła 338. Robotnicy odrobili 7 099 dnió
palń, składał: się z następujących pozycyi: l) wek i zarobili 5403 ruble. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych jednego robotnika wynosił' na dniówkę 76 kop. 
i zabudowań kopalnianych 2 640 ctr. metr., 2) l Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami by lo 
opalanie kotlów parowych 4840 ctr. metr. 2, zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących R. K. 

J rzegrąa H teratury górniczo-fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz-ych. 

Gornyj Żurnał (1905). Maj. a) D. Roberts. ników zwłaszcza w zarządach kas braterskich, do 
Przegład walcowni amerylw/zsldclt. Autor, skre- których wpływają składki robotników i sumy, 
śliwszy w ogólnych zary-sach stan techniki hut- pochodzące z kar, na nich nakładanych. b) Heise 
niczej \Y Ameryce, szczegółowo zajmuje się opi- i Herbst. TV sprawie ustanowienia maksymalnego 
sem walcowni i sposobu prowadzenia robót. b) dnia roboczego ·w kopaLlil JW P·Jdstawie ·wartmllów 
R. Sclzenl<.. Teorya procesu 7.viellwpiecowego. Praca s rnitarnvclz. Nowe prawo górnicze w Niemczech 
ta była zamieszczona w Przeglądzie Gómiczo-Hut- ustanawia długość dnia roboczego w kopal
niczym (r. ~905, M 1). c) L. Nomanow. Czy mof:- niach, gdzie temperatura więcej niż polowy ro
na lic.<Jyć się z możliwościq. powstania na Uralu bót przekracza +22°C, na 81

/ 2 godzin a w przy
przemystu elektrometalurgicznego? Ural nie posia- szlości na 8 godzin. Autorzy dowodzą, że po
da warunków do pomyślnego współzawodniczenia wietrze kopalniane, będące w ciągłym ruchu, nie 
z Rosyą południową w wytwarzaniu tanich po- l jest uciążliwe dla górnika nawet wówczas, . gdy 
spalitych gatunków stali, rozporządzając jednak- jest ogrzane do +22°C. i nie może być uważane 
że wielką ilością różnorodnych surowych mate- przez hygienistów za szkodliwe dla zdrowia. W o
ryałów i tanią energią w postaci siły wodnej, 1 bec tego powoływanie się n~t względy sanitarne 
przedstawia doskonały teren dla tych gałęzi prze- celem zmniejszenia dnia roboczego jest niewł'a
mysłu hutniczego, które nie będą mogly rozwi- ściwe. e) Fw::l1s. Kąpiele i biura kopalni Reck
nąć się w innych okręgach. N a Uralu np. może l inglwusen I d) A. .Ve~tburger. Pv.syczy11/d do 
powstać wytwórczość wyższych gatunków stali. 1

1 eleldrometalurgii .telaza i stali. Opis niektórych 
ArtykuJ· zawiera opis prób wytwarzania ferro- elektrametalurgicznych sposobów wytapiania że
chromu z miejscowej rudy chromowej. Próby l laza, a mianowicie: Hann.eta. Girocla, Neubur
zostaly wykonane pod kierunkiem autora w za- gera, Ruttenberga i Conleya. 
kładach Wierch- Isetskich. d) L. Jaczewslzi. O NQ 20. a) P. Steź11. Krótki opis sposobów glę
termic.e:uycli wa_nmkacli. powźeJ~zclmi .<Jiellli w zwiqz- boldego 1.vievcenia (pocz.). Ogólne uwagi o sposo
k:t z procesanu geo~ogt.csllynn (c: d.). e) . ./.. filer- bach głębokiego wiercenia. Charakterystyka spo
szto . ~· . Przelllyst romzczo -luttmcz_y w Rosy1 7.0, r. sobów wiertniczych i opis ważniejszych urządzeń. 
JIJ03.. Stan 1:ynk?w węglowych 1 dane o wytwor- Wiercenie obrotowe. b) Pr.e:vr::qd do badania sprę
czoścl nafty l soh. ż_v11 indykatorów i postępy 1.v budowie illdykatorów. 

GłUckauf (1905) NQ 19. a) Engel. TVniosld c) Statysty/za bezrobocia robotników gómicz_vch w 
lzomisyi w sprawie pro;elztowanych w prawodawstwie .eagtębitt Rulzr. Dane o liczbie strejkujących ro
górniczem zmian, dotyczq.cyclz 7.oantuków pracv. botników. ich procentowy stosunek do ogólnej 
Zmiany, o których mowa, odnoszą się do: l) liczby zatrudnionych w całem zagłębiu i suma 
ograniczenia wysokości kar, nakładanych w cią- utraconych wskutek bezrobocia zarobków. 
gu określonego czasu, i kontroli nad ilością i ja- NQ 21. P. Stein. Krót/zi opis sposobów glę
kością urobionego minerału, 2) określenia dłu- bokiego ·wiercenia (dok.). O odmianach wiercenia 
gości dnia roboczego stosownie do warunków udarowego. Taran wiertniczy Wolskiego. Dwa
sanitarnych, określenie warunków pracy pozaobo- gi, dotyczące wyboru odpowiedniego systemu, i 
wiązkowej i 3) ustanowienia delegatów od robot- kombinacye różnych systemów: wiertniczych, ru. 
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rowanie i t. p. b) Przemysł gómic.zy w Belgii w 
r. 1908. Wytwórczość rudy żelaznej, węgla ka
miennego, koksu i brykiet. e) Z wystawy po
ws:::echnej w Liege. Opis zbiorowej wystawi Reń
sko-Westfalskiego syndykatu węglowego. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
Hiittenwesen (1905) NQ 21. a) E. Slmzidt. Przy
czyne/o do sprawy wyboru lin 1oyciqgo wyclz (pocz.). 
b) F. Sc/zreyer. Sprawozdanie .s dwóch 1oyciecsek, 
przedsiębranych 10 celu zapo::mallia sir; .s teclmilzq, 
górnic::: q .':fa granic q (c. d.). Opis kopalni Ludwi
ka w Zabrzu oraz systemu robót z podsadzką 
płynną w kopalniach Arnold i Konkordia na 
Sląsku Górnym. c) E. Hussal~. Zto=a paladu i 
pla(vny w . Brazylii. d) Ptuczld dla rud w prowin
cyi .Vadre/zskiej. Opis dwóch pluczek dla rud, zło
żonych z blendy i błyszczu ołowiu. 

NQ 22. a) Projekty odllowiellia starvcli wal
cowlli. Streszczenie artykuł u, zamieszczonego w 
Stalli wzd Eisen (r. 1905, :\1'2 5). b) F. Schrever. 
Sprawozdanie .s dwóch wyciec.'::el?, przedsif}wziętycli 

w celu zapoz nania się .'J teclmilltf górniczq za gra
nicq (c. d.). Opis. kopalni węgla w N eurode i 
Waldenburgu na Sląsku Dolnym. 

NQ 2:1. a) } . .lfayer. Dals:e bada!lia 'l.l' spra
wie d.<Jie'l.uieciogodzinllego dnia roboczego ':f szczegół
nem nw::;glednieniem warwtllów w olcręgu Ostracua
Karwilla (pocz.). N a podstawie obszernego i bez
sLronnego materyału statystycznego autor przy
chodzi do wniosku, że zarobki robotników w ko
palniach morawskich nie tylko nie podniosły się, 
lecz przeciwnie spadły, pomimo odbudowy lepszych 
pokładów. b) G. /{roupa. Jennoelektry~zny_ pyro
metr proj. Ch. Fery. Pyrometr ten zaJmUJe po
średnie miejsce między elektrycznym i optycz
nym. Pyrometr termoelektryczny nie wprowa
dza się do pieca, jak pyrometr Le Chatelier; 
natomiast ciepło, promieniujące przez wziernik 
w ścianie pieca, dostaje się do lunety i oddziały
wa t.am na stos termoelektryczny. c) Przemyst 
gór11iczo-lwtniczy 111 Bośnii i Hercegowinie w r. 190-1. 
Dane statystyczne, dotyczące wytwórczości i war
tości wytworów przemysłu górniczo-hutniczego. 
d) rv: Foll::. Rynek w~glowy i metalowy w maju 
r. 1905. 

NQ 24. a) J. Divis. Killw przyc;ynlców w 
sprawie barlali na gif!cie, sl<rf!CeJJie i uderzenie dru
tów, stużacycli do 'l.u_vrobu li u (pocz.). Wyniki prób, 
dokonanych przez autora celem wyjaśnienia wpły
wu gięcia i skręcenia na wytrzymałość drutów 
na zerwanie. h) J, .lfeyef. Dalsze bada!lia w spra
wie d.siewiqciogodsiwzego dnia roboczego .z sz czegól
?u>m uwzględnieniem warwtlzów, istniejq,cyclz w okrę
gu Ostrawa-Karwina (dole). Autor jest zdania, że 
przedwczesne wprowadzenie skróconego dnia. ro
boczego jest szkodliwe pod względem ekonomicz
nym zarówno dla przemysłowców, jak i dla pań
stwa. c) .F. Schreyer. SprawoJ?.danie z dwóch 'l.vy
cieczelz, prsedsif!branyclz 'l.V celu :mpoznania sif! .:: 
teclmiką gómiczq za granicą (c. d.). Opis kopalni 

1 węgla w Gottesbergu. d) E. de Lavelage. Prze
myst żelaz11y w Belgii. 

Stahl und Eisen (1905) N2 10. a) F. TVust 
i P. TVolff. Zachowanie sie siarkt~ zawartej w kok
sie, w procesie 'l.oiellzopieco:W_,·m. Arty kul zawiera 
wyniki badań, dokonanych w celu wyjaśnienia 
kwestyi, czy siarka, zawarta w koksie, w calości 
dostaje się przed formy, czy też pod wpływem 
wysokiej temperatury podlega działaniu gazów 
wielkopiecowych. Badania, prowadzone w laba
ratoryurn chemicznem, zasadzały się na prażeniu 
koksu w atmosferze tlenu, wodoru, tlenku węgla, 
pary wodnej, azotu lub dwutlenku węgla w tem
peraturach od 600° do 1000°. Koks, zawierający 
1,±1 °/0 siarki, spalany w atmosferze tlenku, tracił 
1,09% iarki pod wpływem wodoru lub pary wod
nej; przy 1000° strata siarki wynosiła 51-54% 
ogólnej zawartości siarki; tlenek węgla usuwał 
590fo, dwutlenek do 38%, azot 17°,'0 . Ze wzgl9du 
na to, że reakcye w wielkim piecu odbywają się 
w warunkach, zbliżonych do tych, w jakich do
konywano doświadczeń, należy przyjąć. że przy
naj mniej połowa siarki, zawartej w koksie, ulat
nia się z gazami wylotowymi. b) A. Sattmmzn. 
O kalibrowaniu walców. U wagi o znanej pracy 
A. Erovota o kalibrowaniu. c) Wiadomości z 
chemii analitycznej lwt11ic.::ej: l) Przyczynki, do
tye;zące oznaczania manganu w tali. 2) Ozna
czenie chromu w stali. 3) O oznaczaniu krzemu 
w ferrosilicium. 4) Ulepszony sposób oznaczania 
krzemu w żelazie. 5) N owa metoda oznaczania 
siarki w żelazie i stali. d) F. lViist. Odlewnia 
br. Sclzolten 10 Duisburgu. Opis odlewni, stano
wiącej część fabryki wszelkiego rodzaju żórawi i 
dźwigni. e) O lwrczeuiu Sif! metalu, odlanego 10 

cz asie ochladzallia, i sposoby. zapobiegające twOI'Ze
niu sie dziur osadowych. 

NQ n. a) rv: .Borclzers. o (lbecn_vm stanie 'l.())'
twórczości i ·elaza i stali w piecu elel~tr_vrzllym . Au
tor zajmuje się glównie opisem sposobów He
roulta i Kjellina, które w licznym szeregu wyna
lazków najbardziej zasługują na uwagę i najle
piej odpowiadają celowi. Rozwój tej gałęzi elek
trometalurgii nastąpi jednak dopiero w przyszło
ści, gdy sprawą pokierują zawodowi hutnicy nie 
elektrotechnicy. b) Ehrlwrdt. Ekonomiczne wa
runld stosowania silnilzów gazo:uych i parowych. 
Artykuł zawiera zestawienie porównawcze kosz
tów stosowania silników gazowych i parowych 
w hutach, które do wytwarzania pary używają 
w części przynajmniej węgiel kamienny. c) Za
stosowanie suchego 1uiatru w procesie wiellzopieco
'l.oym. Pierwsze sprawozdanie Gayleya o wyni
kach zastosowania suchego wiatru w procesie 
wielkopiecowym przyjęte zostało w sferach hut
niczych z pewną nieufnością, do czego między 
innemi przyczyniła się i ta okoliczność, że okres 
prób trwał stosunkowo krótko, ażeby na podsta
wie otrzymanych wyników można było wypro
wadzić daleko idące wnioski. Mając to na wzglę-
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dzie, autor wyglosil na zebraniu Iron and Steel temperatury na nitroglicerynowe materyaly wy
Institute sprawozdanie z prób, trwających w ci.ą- buchowe. Badania te, jakkolwiek nie rozstrzy
gu pięciu miesięcy od l listopada r. 1904 do 31 gają sprawy w zupelności, jednakże stanowią 
marca r. 1905. Spostrzeżenia czynione byly jed- ważny do niej przyczynek, gdyż potwierdzają 
noczaśnie nad dwoma piecami, z których jeden poprzednio otrzymane wyniki, że dynamit za
szedl na suchym wietrze a drugi na zwyklym marznięty trudniej wybucha od uderzenia, aniże
nieosuszanym. Tablice, sporządzone oddzielnie li plastyczny. e) Próby i ulepszmia w przemyśle 
dla każdego miesiąca, zawierają spostrzeżenia, górniczym w Entsac!z w r. 190-f.. f) Prz emysl gór
dokonywane dwa razy dziennie nad ilością wil- niczo-luttniczy w Belgii w r. 1903. Dane statystycz
goci w 'wpruwadzanym do pieca wietrze, jego ne o wytwórczości węgla kamiennego i żelaza. 
temperaturą i ilością dwutlenku węgla, zawarte- Revue de metallurgie (1905) NQ 6. a) .II. 
go w gazie wylotowym, oraz średnie dane o wy- Kr_vloff. Elektromagnetyczny sposób badania wta
twórczości dziennej surowca, spożyciu koksu, sności stali i żelaza. Autor daj e opis przyrządów 
liczbie obrotów maszyny wiatrowej, i potwierdzają i sposobu badania twardości przedmiotów, wy
poprzednio przez autora ogloszone wnioski o ko- kończonych drogą elektromagnetyczną. Powyż
rzyściach zastosowania suchego wiatru. d) Wy- szy sposób, stosowany w Tulskiej fabryce broni, 
stawa pows.e:eclma w Liege. Ogólny rzut oka na daje możność wykonywania badań szybko i do
wystawę, plan i opis ważniejszych budowli. Wy- kładnie niezależnie od wymiarów i kształtów da
stawa, jakkolwiek otwarta d. 27 kwietnia, dotąd nego przedmiotu. b) O. Boudouard. Badania top
nie jest jeszcze zupelnie wykończona. e) Odlew- liwości :tużli wiellzopiecoyclt. Opis badań nad topli
nia amerykmzskiej fabryki parowozów pod Sclzenec- wością krzemianów wapnia i glinu, glinianów wa
tady .\ r. Y ±) Wp~yw temperatury odlewania na pnia i krzemia.nów glinowo-wapiennych. W celu 
wtasllości surowca i stali (pocz.). wyjaśnienia wptywu skladu chemicznego na topli-

Zeitschrift fUr das Berg-HUtten- und Sali- wość żużli wielkopiecowych autor z mieszaniny 
nenwesen (1905). Zeszyt l. a) F. Thiess. WY- piasku, marmuru i alunu, roztartych na roialki pro
twórczość metali szlaclzetnvch w Rosvi. Dane sta- szek i zmieszanych w rozmaitych stosunkach pro
tystyczne o wytwórczości dota, srebra i platyny centowych, sporządzil szereg prób, podobnych roz
w okresie dziesięcioletnim (od r. 1891 do r. 1901). miarami do stożków J egera; poddając te próby 
b) B. Simmersbach. Angielski przemysl żelazny w wraz ze stożkami J egera cizialaniu wysokiej tem
porównaniu z pr.semystem innych /~rajów. Wyciąg peratury, autor otrzymywal przez porównanie 
ze sprawozdania angielskiej komisyi celnej (The punkty topliwości żużli. (;) L. Levegue. Zastoso
Tariff Oommision), zawierający dane statystyczne wanie suchego 'Wiatru w procesie wielkopiecowym. 
o wytwórczości, spożyciu i wywozie surowca i . Poddawszy krytycznej ocenie wyniki, otrzymane 
stali w krajach z najbardziej rozwiniętym prze- przez Gayleya, autor znajduje, że korzyści, otrzy
myslem żelaznym. c) B. Sinzmersbaclz. Zloża rud mane drogą osuszania wiatru, można o wiele ta
żelaznych w Sildvaranger (,Yort1.!egia). d) rv: Will. niej i prościej osiągnąć, ogrzewając wiatr do 565°, 
Badania nad zdolnościa wvbttclzowa dv~tanzitu zmavz. nie zaś 465°, jak to czyni Gayley; sposób Gayleya 
nietego prz ez pól lub ~supetnie w porów~taniu z pla- nie może być z równem powodzeniem stosowa
stycz nym. Sprawozdanie centralnej stacyi do- ny do każdego pieca i gatunku wytwarzanego 
swiadczalnej dla badań naukowo -technicznych w surowca; w krajach zimnych nie notowano tak 
Neubabelsbergu oraz stacyi doświadczalnej w Neu- wielkich różnic pomiędzy biegiem pieca w lecie 
kirchen zawierają wyniki badań nad wplywem i zimie, jakie otrzymał wynalazca. Tli. K. 

Kronika bie?ąca. 
Kopalnie węgla kamiennego wzdłuż ~olei na południowy- wschód od miasta Tomska obok 

żelaznej Środkowo- Syberyjskie.i. Linią Srod- stacyi Sudżenki kolei Syberyjskiej. Przedstawia 
kowo- Syberyjską nazywa się część kolei pomię- ono pas na 5 lmz szeroki, który ciągnie się z Pn 
dzy rzeką Ob a miastem Irkuckiem, 1830 kilo- PnZ na Pd Pd W i poznany jest na przestrzeni 
metrów długości. Na tej przestrzeni węgiel ka- 20 km na północ od kolei żelaznej; na poludnie 
mienny i brunatny odkryty został: w kilkunastu od kolei pas ten rozszerza się i ciągnie bardzo 
miejscach w blizkości kolei żelaznej, lecz eksplo- daleko w kierunku miasta Kuźniecka, odległego 
atacya jego prowadzi się dotąd tylko w dwóch o 150 km od kolei żelaznej, łącząc się z poł:ożo
miejscach, a mianowicie: nem w okolicach tego miasta Kuźnieokiem zaglę-

l. Zagt~bie Sttdse/zskie znajduje się o 120 km l biem węglowem. Zaglębie Suciżeńskie należy do 
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formacyi węglowej i składa się przeważnie z gli
ny łupkowej i słabego piaskowca, rozpostartych 
głównie w dolnej części zagłębia. Osady te leżą 
zgodnie na dewonie, z którym razem uległy sil
nej dyslokacyi, wskutek czego upad warstw jest 
bardzo znaczny (od 40° do 60° a nawet do 90°) i 
tylko miejscami trafi.ll.ją się mniejsze upady (od 
30° do 8°). Liczba znanych dotąd pokJadów wę
gkt (ponad 0,75 m grubości) wynosi tu 19, a ogól
na ich grubość-32m. Grubość pokładów waha 
się od 0,75 m do 3,2 m, największa grubość 4,2 m, 
co jednakże zdaje się stanowi tylko miejscowe 
zgrubienia. Gatunek węgla jest we wszystkich 
pokładach mniej więcej jednakowy, a różnica 
między niemi polega przeważnie na większej lub 
mniejszej wlasności spiekania się, wskutek czego 
jedne pokłady zawierają prawdziwy węgiel kok
sowy a inne pólantracyt. Trzeba jednakże zwró
cić uwagę na to, że wobec nieznacznej dotąd 
głębokości odbudowy (około 60 m), przy której 
wpływ wietrzenia jeszcze uczuć się daje, rzeczy
wiste własności tego węgla nie są jeszcze doldad
nie poznane. Zauważono, że własność spiekania 
się wzrasta w mi11rę głębokości. V{ arun ki odbu
dowy są bardzo trudne wskutek słabości skał ota
czających i znacznego przypływu wody. Charak
terystyczną cechą tego zagłębia jest blizkie na
gromadzenie si~ pokładów węgla, oddzielonych tyl
ko niegrubem1 warstwami płonnej skal'y (piaszczy
stej gliny łupkowej). Zapas węgla w północnej czę
ści zagłębia (na pólnoc od kolei żelaznej) do głę
bokości 100 m obliczają na 100 000 000 t. Eksplo
atacya odbywa się dotąd w trzech kopalniach, po
łożonych na pólnoc od kolei żelaznej a mianowicie: 

1). Kopalnia Anszerska, należąca do 
kolei Syber,vjskiej (rządowej), polożona o l km od 
kolei; wydobycie wynosiło tu w r. 1901-53 200 t, 
w r. 1902-70 600 t i w r. 1903-19500 t. 

2). Kopalnie Mic-heisona (Wasiliewska 
i Alczedalska), położone o 8 lun od kolei i połą
czone z nią szerokotorową linią podjazdową, da
ły w r. 1901-76750 t, w r. 1902-78450 t i w r. 
1903-121500 t. 

3). K o p a l n i a t o w ar z y s t w a L e b i e
d i a ń s ki e g o, polożon a w odległości 15 km od 
kolei; wytwórczość jej niewiad oma. 

Skład chemiczny · węgla suciżeńskiego jest 
następujący: C-84-85,95°/0, H-4,03-4,32°/0, S
-0,25-1,070/0, popiołu 1,84-4,200fo, wilgoci 0,65-
-2,160fo. Wydajność koksu 84-,88-85,R30fo, wy-
dajność ciepła 7972-7980. 

II. . Zaglębie Cseremchows!zie*J znajduje się 
ob?k WSI Czeremchowo, przy samej kolei żelaz
neJ, o 120 km na zachód od miasta Irkucka. Na
leży n~e do formacyi węglowej, lecz do slodko
wodn~J ~ormacyi jurskiej i składa się z gliny, po 
części piaszczystej, i z pias kowcagliniastego, prze
Dhodzących w siebie nawzajem, i zawiera cztery 

•) Przegl~d Techniczny, r. 1903, M 29, str. 44.9. 

pokłady węgla, których ogólna grubość wynosi 
średnio 5,34 m. Foklady te rozdzielone są dwie
ma ławicami gliny łupkowej po 20 cm gruboś
ci · i warstwą gliny plastycznej 81 CI/l grubości. 
Fokłady znajdują się w dolnej części zagłębia i 
leżą na bardzo nieznacznej głębokości 8-16 m. 
Podlożem zagłębia są warstwy dewońskie. Folo
żenie warstw węglowych jest bardzo regularne, 
ze slabyrri upadem i bez uskoków, co razem z nie
wielką głębokością i małym przypływem wody 
bardzo ułatwia eksploatacyę i pozwala prowadzić 
ją najprostszymi sposobami. 

Górny pokład (0,76-lm) posiadabarwę 
matowo- brunatną, jest uwarstwiony, mocno spę
kany, podobny do Lignitu, i łatwo rozpada się po 
wydobyciu na miaL Węgiel ten mocno kopci 
przy spalaniu się i daje niespieczony proszkowy 
koks. 

Drugi p o kła d (1,07-1,44 m) posiada 
błyszcząco- czarną barwę i muszlowy odłam i da
je duży procent grubego węgla; spala się długim 
plomieniem i daje dobrze spieczony drobno-poro
wy koks. . Skład chemiczny tego węgla jest na
stępujący: C-80,23%, H-5,91%, O+N-13,860fo, 
wilgoci 7,80fo, ciężar właściwy 1,31, wydajność 
koksu 54,7%, wydajność ciepła 6471. 

Trzeci pokład (1,13-1,55 m) matowo-bru
natnej barwy, przerośnięty liczn~mi warstewka
mi gliny, łatwo rozpada się na miał. Z wyglądu 
węgiel ten podobny jest do pokładu I-go, a skł'a
dem chemicznym zbliża się do pokładu II-go. 

Czwarty pokład {1,42-2,31 m), zawiera 
mocny, czarny, błyszczący węgiel z odłamem 
muszlowym i daje duży procent grubego węgla, 
wytrzymującego bardzo dobrze daleki przewóz. 
Skład chemiczny: C-82,15%, H-5,120fo, O+ N
-12,73%, wilgoci 9,520fo. wydajność koksu 54,5%, 
wydajność ciepła 6931, ciężar właściwy 1,27; pali 
się długim płomieniem. 

W kopalniach Czeremchowskich wydziela 
się niepalny i bezwonny gaz, utrudniający robot
nikom oddychanie. N a tura tego gazu nie jest do
kładnie zbadana, ale prawdo1Jodobnie jest to kwas 
węglowy. Dzięki łatwym warunkom eksploatacyi 
i dogodnemu położeniu przy kolei żelaznej i w 
blizkości Irkucka kopalnie Czeremchowskie szyb
ko się rozwijają, jak to widać z następujących 
cyfr wytwórczości: 1899-19 300 t, 1900-69 000 t, 
1901-263 000 t, 1902-364 000 t. 
(Zeitschr. f. pract Geol.) S. K. 

Wywóz surowca z Rosyi za granicę (w 
tysiącach pudów). 

Rok 
1888 7 1894 7 1900 18 
1889 lO 1895 2 1901 918 
1890 3 1896 o 1902 3341 
1891 7 1897 7 1903 2 
1892 5 1898 2 1904 7 
1893 6 1899 l 
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Wytwórczość żelaza i stali w Rosyi. -l 
Rosy a Królestwo 

Ur a l 
1tosy a Rosy a l Syberya Finlandya Razem 

Rok południowa Polskie półno cna środkowa 

l 
T Y s l .Ę o Y p u D o w 

1882 l 862 

l 
4 077 11 654 

l 
5 220 4671 

l 
'78 l 003 28 665 

1883 l 239 3956 12 6)7 5050 4tioo rs6 l 097 28755 
!884 l 742 5763 '3 452 3785 3-123 2Gg l 214 29 s8g 
r88s 2 140 s 913 13484 3864 2666 215 l 307 29 s89 
1886 2 -!02 6121 13712 401 3066 251 704 30g27 
1887 2495 5 520 146g8 4004 32 19 156 570 3' 262 
1888 2 552 3792 148g5 3 122 3479 J81i s89 28615 
1889 378I s8s7 16292 3792 5 625 r8g 547 36083 
18go 6638 6422 16 232 3 216 6 862 264 888 40 572 
r8gl 86s8 6 513 17424 5 199 6863 287 I 0"1 ) 45 995 
1892 12042 8023 18498 6 509 6 53 I 291 I 023 52917 
1893 14 '58 9320 19628 76?6 6-t54 262 748 58246 
18g4 I4662 9746 2090I 7684 7225 312 839 61 36g 
1895 17220 10832 20122 8868 7 924 261 l 035 66262 
18g6 22 742 13o84 21 429 10466 8 I84 280 l 159 77 344 
l8g7 25019 I3809 23816 12794 10962 220 1394 88oq 
t8g8 36 564 14 385 26 sag I l 350 9228 252 I 791 100079 
I8gg 50 502 14452 26]63 4479 IO 59-1 2o8 l 676 ro81i74 

'900 57656 14728 29654 13 530 t6889 83 l 202 133 742 
IgDI 51 g64 I6989 29198 9413 14971 121 l 043 123 699 
1902 49959 15 678 

l 
27 589 9485 

l 
9417 120 

l 
l 000 "3 248 

1901 62687 I8735 298o3 62go 15 6oo i20 I 000 134 235 
K. 

Spożycie surowca we Francyi. r. 1901 r. 1902 r. 1903 
t Y s i ę c Y p u d ó w 

l . Wytwórczość surowca . 146530 148190 172630 
2. Przywóz: a) surowiec . 8370 7750 8220 

b) żelazo i stal 3310 2940 3350 
c) dodatek 331

/ 3 % w celu wyrażenia 
żelaza i stali w surowcu 1100 980 1120 

Razem przywóz 12780 11670 12690 
Wytwórczość + przywóz 159310 159860 185320 

3. Wywóz: a) surowiec . 10650 18550 16490 
b) żelazo i stal 6870 10680 15400 
c) dodatek 331

/ 3 % 2290 3560 5130 
Razem wywóz 19810 32790 37020 

Spożycie (1+2-3) 139500 127070 148300 
Spożycie na l mieszkańca (w pudach) 3,6 3,2 3,8 

llossoJJeHo ]JeHsypow, 2 iiOJJH I 905 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.-Wyda we a Stanisław Ci echanowski. Redaktor Mieczysław Grab i ńs ki. 
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