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5. Łatwość regulowania dopływu powietrza i na-
tężenia paleniska i kotła.

6. Prostotami taniość obsługi paleniska.

Rys. 14.

Bezdymne opalanie pyłem węglowym. Z lewej strony — ko-
miny kotłów na kopalni w Bruay, opalanych pyłem, — z prawej
— kominy kotłów opalanych miałem na rusztach mechanicznych.

7, Uniknięcie dłuższych przerw ruchu w celu na-
prawy paleniska.

8. Możność zużycia najtańszego paliwa, nie nada-
jącego się do innego rodzaju palenisk i jednoczesnego
osiągnięcia wysokiej sprawności.

Kardynalną zaś wadą tego sposobu opalania jest
to, że nadaje się ono wyłącznie prawie do kotłów opłom-
kowych.

O ile zastosowanie opalania węglem sproszkowa-
nym do kotłów opłomkowych i pieców grzejnych jest
już zupełnie opanowane i nie przedstawia żadnych
trudności, to opalanie parowozów tem rodzajem paliwa,
które, oprócz poważnych oszczędności, dałoby możność
usunięcia pożarów powstających od iskier, jest jeszcze
ciągle w stadjum prób.

W dużych miastach, gdzie gazownie rozporządza-
ją znacznemi ilościami miału koksowego, może być on
bardzo dobrze wyzyskany do opalania w postaci sprosz-
kowanej. W tym celu miał węglowy musi być miesza-
ny z miałem koksowym w takim stosunku, któryby dał
w mieszaninie dostateczną ilość palnych składników
lotnych do łatwego zapłonięcia pyłu. Wydłużając pło-
mień przez skierowanie go najprzód ku dołowi, można
jeszcze więcej zmniejszyć ilość potrzebnego miału wę-
glowego.

System mieszania miału koksowego z miałem wę-
glowym powinien znaleźć obszerne zastosowanie przy
prażeniu węgli niekoksujących się, w celu otrzymania
z nich cennej smoły i amoniaku.

Stosowanie domieszki miału koksowego pozwoli
na mniej dokładne suszenie miału węglowego, co zno-
wu wpłynie na zmniejszenie kosztów.

Opalanie pyłem węglowym wyszło już z okresu
doświadczeń i życie wymaga, aby było ono stosowane
w jaknajsżerszym zakresie, tembardziej że koszta insta-
lacyj niezcentralizowanych nie przekraczają kosztów
rusztów mechanicznych.

Radjotechnika na usługach metaloznawstwa.
Napisał Jan Czochralski, Frankfurt n/M.

P rzy metalograficznych badaniach mikroskopo-
powych, oparcie się na samych tylko objawach
optycznych nie wystarcza nieraz do jedno-
znacznego ^stwierdzenia tożsamości składników

struktury. Oddawna przeto zaczęto stosować inne
jeszcze metody pomocnicze do określania wspomnia-
nych składników. Jednemi z ważniejszych wśród nich
są metody chemiczne, — przedewszystkiem zaś wytra-
wianie. Jako odczynniki mogą być użyte w tym celu
prawie wszystkie kwasy, zasady i sole. Doświadczenia
w tym zakresie wykonane są bardzo różnorodne i two-
rzą podstawę dla samodzielnej nauki o wytrawianiu.
Metody chemcznie są nieraz uzupełniane także bada-
niami mechanicznemi, jaknp. polerowaniem reliefowem
(przy składnikach metalograficznych różnej twardości)
zapomocą rylca pod mikroskopem i t. p. Atoli i te wszy-
stkie sposoby' nie zawsze wystarczają do jednoznaczne-
go określenia poszczególnych składników budowy we-
.wnętrznej metali.

W związku z dość już często podnoszonem za-
gadnieniem, *) w jakiej postaci znajduje się krzem

*) Manchot, Z. a n o rg. C h e rn i e, t. 120, str. 277; t. 122,
str. 22-26; t. 124, str. 333. Gzochralski, Z. Metallk. 1923, str. 18.
Welter, Z. Metallk. 1923, str. 107. ;

w aluminjum i stopach aluminjowych, wprowadził autor
kombinację metod badania mikroskopowej z radjową.
Podstawę tego pomysłu tworzą przesłanki nast.: krzem
występuje w aluminjum i stopach aluminjowych prze-
ważnie w postaci elementarnej. Można więc rozpatry-
wać stop taki jako zespół licznych małych detektorów,
o kryształach krzemu rozmieszczonych w aluminjum
lub w masie stopu bogatego w Al. Jeśli więc z jednej
strony połączyć antenę ze stopem, zaś z drugiej strony
dotykać kryształów krzemu ostrą igłą, połączoną ze
słuchawką, i przepuszczać prąd przez cewkę słuchawki
do uziemienia, to układ ten powinien oddziaływać na
bieg fal elektromagnetycznych tak, jak każdy detektor.

Schemat takiego urządzenia uwidocznia rys 1.
A' jest tu dowolną anteną, której prąd płynie do meta-
lowego stolika detektora D, służącego za podstawkę do
próbki i leżącego na stoliku mikroskopu Sm. Igła ba-
dawcza I, również metalowa, łączy się z jednym z za-
cisków słuchawki zapomocą odpow. przewodnika. Spro-
stowany prąd antenowy przepływa dalej przez cewki do
ziemi Z. Gdy igła dotknie kryształu Si, w słuchawce T
rozlegnie się dźwięk, jeśli fale elektromagnetyczne do-
sięgną anteny. Jak widać, ze szkicu, odbiornik jest
aperjodyczny. Można go jednak z łatwością tak wyko-
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nać, że będzie on nastrojony tylko na pewną określoną
długość fal. Jest to nawet konieczne przy większej od-
ległości od aparatu nadawczego. W tym celu trzeba
tylko włączyć cewkę indukcyjną L o zmiennej samoin-
dukcji do obwodu drgającego, jak zaznaczono na szkicu
linją przerywaną, i obwód nastraja się na daną długość
fal. Wreszcie, przy większej odległości od nadawcy, nie
należy pomijać też włączenia czułych wzmacniaczy, co
zresztą w zasadzie układu nie zmienia. Można jednak
również dobrze wyzyskać do tych badań fale elektro-
magnetyczne, wywoływane przez mały induktor lub
przez brzęczyk; lepiej jednak nadają się do tego celu
fale wytwarzane przez dźwięki mowy, gdyż pozwalają
one ustalić skalę sprawności materjału detektora — na
podstawie siły dźwięków, co przy użyciu induktora
albo brzęczyka jest (przypuszczalnie z przyczyn czysto
subjektywnych) trudne. Przy stałem stosowaniu opi-
sywanego sposobu, najlepiej użyć minjaturowei stacyjki
nadawczej lampowej, o mocy zaledwie ułamka watta.
Mikrofon może otrzymywać dźwięki zapomocą metro-
nomu, do oznaczania bowiem sprawności, ton metro-
nomu nadaje się równie dobrze, jak dźwięki mowy.

dalszych badań krystalograficznych i roentgenogra-
ficznych. Jeśli natomiast w obu wypadkach mamy tę
samą odmianę, to wydaje się słusznem przypuszczenie,
że działanie detektorowe krzemu zmienia się pod wpły-
wem pewnych zanieczyszczeń. Wiadomo, że stopień
czystości chemicznej ciał zwiększa się przy wielokrotnej
krystalizacji, może więc uda się drogą systematycznych
badań ustalić, jakie składniki wpływają istotnie na wła-
sności detektorowe krzemu. Byłoby to pożyteczną
wskazówką z punktu widzenia ulepszenia jakości de-
tektorów.

Ale i z punktu widzenia metaloznawstwa tymcza-
sowy ten wynik nie jest pozbawiony znaczenia. Jak
już wspomnieliśmy, wielokrotnie zajmowano się zacho-
waniem się krzemu w stopach aluminjowych. Atoli
jednoznaczne określenie stanu Si było, na podstawie
dotychczasowych badań, niemożliwe. Pierwszą wy-
raźną różnicę właściwości tego składnika wykazały do-
piero badania detektorowe i jakkolwiek wyniki tych ba-
dań wymagają jeszcze niewątpliwie dalszych wyjaśnień,
to jednak ustalają one w każdym razie różnorodność
zachowania się Si, i to różnorodność określoną. Wów-
czas gdy badania chemiczne i chemiczno-analityczne
w [podobnych wypadkach przeważnie zawodzą i nie
dają możności bliższego wyjaśnienia natury składników,
metoda tu opisywana zdaje się odkrywać nowe możli-
wości badawcze.

Narazie zakres jej zastosowań nie byłby zapewne
wielki, jednak w wielu wypadkach, jak naprz. przy ba-
daniu karbidów, borydów, silicydów, fosfidów, sulfidów,
selenidów, telluridów, nitridów it. p., metoda ta może
dać pomyślne wyniki przy ustalaniu tożsamości. O wiele
ważniejszem zastosowanie jej będzie w dziedzinie geo-
logji, gdyż w zakresie tej nauki dużą ilość minerałów
zbadano już na ich własności detektorowe. Celem no-
tatki niniejszej jest zwrócenie uwagi ogółu na możliwo-
ści szerszego zastosowania omawianej metody badań.

Rys. 1.
Schemat do badań metali metodą radjową.

Gdy badamy w ten sposób działanie detektorowe
cząstek krzemu, naprz. w stopie Al-Si, to można usta-
lić fakt znamienny, mianowicie, że straciły one swe
właściwości detektorowe, i to niezależnie od tego,
czy badamy większą, czy mniejszą cząstkę krzemu.
Również w podobny sposób zachowują się kryształy
o bardzo znacznych wymiarach, widoczne golem okiem.

Objaw ten nie ulega zmianie także przy mecha-
nicznych uszkodzeniach kryształu. Zdawało się rzeczą
możliwą, że działanie detektorowe kryształu pozostaje
w zależności od jego orjentacji krystalograficznej. Ba-
dania wszakże zmiażdżonych kryształów wykazały, że
przypuszczenie to nie jest słuszne.

Powstaje tedy pytanie, czem się tłomaczy to różne
zachowanie się krzemu. Jeśli wchodzą tu w grę różne
jego odmiany, to nie byłoby trudno wykryć je zapomocą
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