
PHZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSvVIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa , dnia 15 grudnia 1903 r. M 6. 
·== 

JFarc?e 1 ~apory pochylnia11e. 
(Dokoń czonie , p. ~; 5, str. 118). 

Z powyższego łatwo zrozumieć, że wt'Jzki ko- kopalnianych JAUMIN zbudował zaporę, używaną 
:palnia11e, wchodzące po pochylni, lJrZV wejściu przeważnie w okolicach Liege w BeJgii. Przy
na pła zczyznę (blachy) g6rną same unoszą ła- rząd ten zajmuje całą długość pochylni i składa 
pę, ki/n·a znów już po przejściu takowych llOd się z dwóch mechanizmów prawie jednakowych, 
wpływem swego ciężaru opuszcza się automatycz- z których jeden pomieszcza się na dolnym pozio
nie. Gdy potrzeba zaś stoczyć wozy pełne po mie pochylni. drugi na 2 m poniżej górnego po
pochylni. zapinacz winien przesunąć tylko łapę ziomu na samej płaszezyznie pochyłej. Oba me
po pręeie w drugą stronę i takim sposobem po- chanizmy połączone są z sobą linką, biegnącą 
zostawić drogę swobodną staczanym wozom ła-
downym. -~:·~~~~~~~~/, 

RYS. 6. 

System ten, chociaż jest dosyć prosty i prak
tyczny w dzialaniu, nie wyklucza jednak wypad
ków w razie, gdy wozy wykoleją się na płasz
ezyznie poziomej górnej (na blachach), gdyż wów
czas wozy mogą spaść z pochylni, szczególnie 
przy znacznym upadzie jej części pochyłej. nie 
będąc zatrzymane przez lapę . 

Celem zabezpieczenia pochylni od wypadków 
tego rodzaju, jak stoczeń, spadnięć i t. p. wozów 

RYS. 7. 

przez calą długość pochylni. Linka ta stanowi 
jakoby przekładni~), zapomocą której dzialanie 
mechanizmu dolnego udziela się mechanizmowi 
górnemu. Szczegóły tego oryginalnego pomysłu 
są następujące: · 

N a poziomie dolnym pochylni do ramy RR 
(rys. 8) umocowywa się poziomo wałek .M na o
siach, których korby rr mają zagięte ramiona 
w jedną i tę samą stronę . Po ustawieniu obu 
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mechanizmów tak górnego jak i dolnego, zapo- taki Ram waJek 1111 z podobneroi korbami r 1 r 1 

mocą korbrr naciąga się linkę l, łączącą oba przy- i również z przeciwwagą u jednego z ich ramion. 

l 

i 
: l 
l .. ;;;y-·- ··~?!_; 

:::: .... 

RYS. 8. 

m 

z 

Rys. 9. 

rządy. U jednego z ramion korby przymocowa- Walek M 1 wprowadza się w ruch obrotowy od 
ną jest przeciwwaga W. Od dolu walka M urno- walka M. za pośrednictwem liny l. Poza ramą 
cowane są nieruchomo dwie łapki lzk, zwieszające R 1 R 1 umieszcza się właściwa zapora z , zrobiona 
się każda nad osią odpowiedniej pary szyn kopal- ~ z żelaza płaskiego lub ze starej liny szybowej. 
nianyeh. Mechanizm górny podobny jest do dol- Zapora ta zapomocą ogniw przesuwać się może 
n ego, mianowicie: w ramie R 1 R 1 (rys. 9) umoco- l i'i@ ~ ~ , } 

wywa się podobnie jak w mechanizmie dolnym ,,~r. - ~ ~ ~ ,'/,. 
/,.~ ~ "'~ 

~~~W'P'~~~=~-';9$!" 

RYs. 10. 
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pionowo po dwóch prętach pp, służących jej za 
kierownice. Pręty te umocowują się silnie w ra
mie KK, szczelnie przytwierdzonej do ramy R1 R 1. 

Zapora z zapomocą prętów mm i nu, za·łama
nych pod kątem 'prostym, jest połączona z wal
kiero iJI0 tak że przy obrocie walka otrzymuje 
ona ruch pionowy z góry na dół i odwrotnie, 
przez co, zajmując położenie to wyższe, to niższe, 
otwiera lub zamyka pochylnię dla mającego być 
staczanego pociągu kopalnianego. 

Samo działanie tego przyrządu jest następu
jące (rys. 10). Przy stacza11iu po poehylni wozów 
ładownych z poziomu górnego wozy próżne, 
wznosząc się w górę pochylni, za.czepiają jedną 
z łapek !?, przez co obracają wał ilf, który znowu 
zapomocą liny l udziela ta.kiegoż ruchu obroLo
wego walowi Af1 na wierzchu pochylni. vVal zaś 
M1, działa.jąc na pręty 111m i 1111, powoduje wznie
sienie zapory z; wówczas wozy ładowne mogą 
swobodnie staczać się na dóL Jak tylko zaś 
wszystkiG wozy próżne pociągu miną przyrząd 
dolny, ciężar łapki i przeciwwaga powodują od
wrotny obrót walów M i Jl/1 a zatem i natych
miastowe zamknięcie zapory. Gdy zaś wozy .Ja
downe dojdą do dołu, unoszą drugą łapkę k wału 
dolnego ll1 w stronę przeciwną, niż pierwsza po
przednio była wznoszona przez wozy próżne, i zno
wu podobnie jak poprzednio zapora z wzniesie 
się, przepuszczając wozy próżne na płaszczyznę 
górną. 

Zbytecznem byłoby dodawać, że uregulowa
nie położenia wzajemnego obu przyrządów i od
powiednie założenie i naciągnięcie linki winno 
być bardzJ dokładne, co jednak łatwo uskutecz
nić można przez próbne przepuszczenie kilku pocią
gów wozów kopalnianych. Wadą systemu powyż
szego jest przedewszystkiem ta okoliczność, że po
nieważ zapora z unosi się i opada i wahania 
w położeniu jej stosunkowo są nieznaczne, przeto 
naładowanie wózków musi być takie, by zawar
tość ich niewiele wystawala ponad ich brzegi, 
a pewna różnica w takowem, jak to na przyklad 
wystaj<l:cy kawał _węgla, może już powodo.wać. chwi
lową mesprawnosć przyrządu. Dodać rowmeż na
leży, że przyrząd ten jest nieco za skomplikowa
ny. Przy obsłudze uważnej i odpowiednio przy
gotowanej do obchodzenia się z mechanizmami 
więcej złożonymi i delikatnymi przyrząd w zu
pełności odpowiada swemu celowi. 

dnego z walów przymocowywa się przeciwwaga 
W, która powoduje zawsze takie położenie wal.ów, 

RYs. 11. 

a co za tern idzie i prętów pp, przy którem po
chylnia jest zamkniętą dla wozów. Dwa pręty 

Dla pochylni nizkich wynalazca mechanizmu 
powyższego proponuje pewne zmiany w urządze
niu części przyrządu, mieszczącego się na pozio- ~ 
mi e dolnym, przyczem część górna . pozostaj e bez 1 .~ 
zmiany. r ~ 

Zmiany te polegają na tern, że zamiast ła- ·" 
pek, przymocowanych do wału poziomego, urzą
dzone są zamknięcia, zrobione ze stosownie wy
giętych prętów pp (rys. 11 i 12). Zamknięcia te 
przytwierdzone są do wałów pionowych MM, 
obracających się na czopach w ramie KK. Do je-

RYS. 12. 

żelazne ff, umocowane pionowo, przy odchylaniu 
prętów wygiętych pp nie pozwalają im przekro
czyć położenia, ograniczonego przez pręty ff. 
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Wał:y MM połączone są z sobą linką oo, a jeden 1 tak, by nie tamowały biegu po niej wozów. Osie 
z walów dolnych z walem poziomym przyrządu l zapor obracać się mogą na czo1Jach, umieszcza-
górnego. To ostatnie połączenie uskutecznione nych w ramie BE. · 
jest za pomocą linki l, podobnie jak w przyrządzie, Pręty zz mah ogniwa oo, do ktvrych przy
przedtem opisanym. -w: adą mechaniz~u J ~UMI,N'A Ill:ocovvyw_a się jeden .kor:iec linki l, . dr~gi. zaś ko
Jest to, że przy staczamu po pochylm poCiągow, mec lmkl umocowany Jest do ram1ema .tf, przy
złożonych z kilku wozów, odległość zapory gór- rządu, ustawionego na poziomie dolnym pochylni. 
nej od poziomu górnego (blach górnych) wypada Zwykle, t . j . gdy przyrząd nie dzia:l:a, zapory 
zbyt wielka i obsługujący celem sprawdzenia, zajmują położenie normalne do osi l'amej poc·hyl
o ile przyrząd dzia:l:a poprawnie, zmuszony jest ni i, jak to jest jasnem z rysunków, stają 11a prze
schodzić po pochylni. szkodzie staczaniu się wózków kopalnianych. 

W jednym z ostatnich numerów Revue zmi- W razie gdy trzeba stoczyć wozy, robotnik, obs:l:u
verselle des mines et de metallurgie opisany jest gujący poziom dolny i zabezpieczony od wypad
nowy i według nas więcej odpowiadający celowi ków tem, że znajduje się nie na samej pochylni, 
przyrząd,mianowiciezaporapochylnianaLEssENNE'A. lecz w niszy, wyciętej w węglu lub skale, zapo
Wedlug tegoż czasopisma przyrząd ten wszedł mocą ramienia ff i linki l obraca zapory .zz, któ
już w użycie w Belgii na kopalni Marcinelle- re wtedy zajmą położenie równolegie do pochyl
N ord. Zapora LEssENNE'A jest mniej skompliko- ni a pokazane na rysunku punktami. W ów czas 
waną, niż opisana poprzednio, i nadaje się ona dopiero wozy kopalniane staczać się. mogą swa
również do pochylni niewielkich a z powodu bodnie. Jeżeli więc czynności robotnika, prze
swej prostoty uważana być musi jako dogodniej- znaczonego do manewrowania ramieniem ff, będą 
sza od wielu podobnych przyrządów, zastosowa-
nych na kopalniach, dobrze urządzonych . 

Szczegóły przyrządu LEssENNE'A są następują
ce: Do ramy RR (rys. 13 i 14) lub do oprawy bu-

dynku pochylni umocowywa się rama BE, do 
której znowu przymocowywa się dokladnie dopa
sowane dwie pary zapor zz mogących swo
bodnie obracać się na osiach ssll równoległych 
do ramy BE i pionowo ustawionych. Każda pa
ra prytów zz stanowi związaną z sobą ca:l:ość, obie 
zaś pary J?rętów mogą być lubo niezależne jedna 
od drugieJ, lubo być z sobą ściśle połączone za
pomocą odpowiednio wygiętych prętów żelaznych, 
przeprowadzonych wpoprzek pochylni naturalnie 

RYs. 13. 

w zależności od sygnał:ów, przesyłanych mu z gó
ry, przypadkowe staczanie się wozów po pochyl
ni musi być wy kluczone. Jak tylko wozy miną 
zaporę, ramię ff przyrządu dolnego wprowadza 
się w położenie zwykle, i zapory zz, ponieważ 
ich osie są pochyle, ustawiają się pionowo do po
chylni i zamykają ją automatycznie. Każda para 
sztabek z z, stanowiąca zaporę jednej strony po
chylni, może być otwieraną przez odpowiednią 
linkę; wówczas linki przeprowadzone są przy obu 
ścianach pochylni. Gdy obie zapory otwierane 
są zapomocą jednej linki, to w takim razie, jak 
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RYS. 14. 

Żelazo. Aby zapobiedz ·utlenianiu się że
laza l)Qdczas przetapiania, Vl . J. FoHsTER (Zeitsch. 
f. angew. Chemie, 1902, 30, 765. Patent niemiecki 
j\~ 132 966) wdyma wraz z powietrzem mial wę
glowy, ogrzany przed użyciem do temp. 440° w ce
lu uwolnienia go od wilgoci i cia-l, ulegających 
suchej destylacyi. ·warunek ten jest niezbędny, 
gdyż w przeciwnym razie ciala lotne i wilgoć 
wskutek prężności wywołują obniżenie tempera
tury w przestrzeni topienia. 

W zeszłym roku ogłoszono wiele patentów, 
mających na celu brykietowanie mialkich zwie
trzałych rud. Jeden z takich patentów (Zeitsch. 
f. ang. OlJ. 1902, 25, 631. Pat. niem. N 132 097) 
proponuje prasowanie mieszaniny rudy z odpad
kami naftowymi i roztworem mydla żywicznego. 
Mają to być środki, znakomicie wiążące cząstki 
rudy. Inny patent (Zeitsch. f. ang. Oh. 1902, 33, 
839. Pat. niem. J\i~ 133 486) zaleca prasowanie ru
dy wraz z wiążącymi środkami a następnie wy
stawianie gotowych brykiet na działanie reduku
jących gazów; wskutek tego tworzy się na po
wierzchni skorupa metalicznego żelaza, zamyka
j ąca · niezredukowane wnętrze. Zwietrzale rudy 
(Zeitsch . f. ang. Oh. 1902, 38, 973. Pat. niem. 
N 133 897) brykietują z siarczanemi solami ligninu 
(lugu, otrzymywanego przy fabrykacyi celuloidu), 
zmieszanemi z wapnem. Sole te tworzą podczas 
wypalania brykiet koks, który redukuje rudę; do
datek wapna powoduje, że żużle, tworzące się ze 
składowych części ługu celuloidowego, są łatwo
topliwe. 

Wspominany często w literaturze technicz-

to przedtem zaznaczyliśmy, zapory powinny z so
bą być polączone tak, żeby ruchy obu były je
dnakowe. 

Jak widzimy, przyrząd LEssENNE'A odznacza 
się prostotą urządzenia, może być ustawiony na 
pochylni prawie w każdym wypadku, powinien 
więc w praktyce górniczej znaleźć obszerne za
stosowanie. 

Podobne przyrządy wypada polecać gorąco 
naszym inżynierom i technikom kopalnianym, ży
wiąc nadzieję, że zastosowanie ich wpłynąć win
no na bieg regularniejszy tak ważnych arteryi 
komunikacyjnych, jakiAmi są pochylnie kopalnia
ne, a co najważniejsza, mogą one spowodo
wać ZJ?-niejszenie wypadków nieszczęśliwych, któ
~ych_ hczba na pochylniach z ruchem wielkim 
Jest Jeszcze dosyć z n acz n ą . 

1ll. Gr. 

n ej "wielki piec elektryczny" STASSANO (Chemik. 
Zeit. 1902, str. 207. Ohimica industr. 1902, 13, str. 
710) ulepszono pod tym względem, że grafit zo-
tal zastąpiony przez magnezyt, a wskutek tego 

proces naw9glenia wytworu jest znacznie łatwiej
szy. Nabój przygotowuje się z rudy, wybranej 
sposobem magnetycznym, zmieszany ze smolą 
i taką ilością węgla, że otrzymany wytwór zawie
ra 99,7% żelaza i dzięki słabym własnościom ma
gnetycznym stanowi wyborny surowy materyal 
dla dynamomaszyn. 

LEDEBUR (Zeitscbr. f. ang. Oh. 1902, 35, str. 
887. Stahl u . Eisen, 1902, str. 710) zbadał ilość 
wapnia i magnu, znajdujących się w surowcu. 
\V zwyklych gatunkach metal zawiera tylko nie
znaczne ślady wspomnianych pierwiastków. Su
rowiec, zawierający dużo krzemu albo też topio
ny w elektrycznym piecu z węglikiem wapnia 
lub magnalium, zawiera wobec 28,95% krzemu 
0,16 ~ Oa i 0,06% Mg a przy 33,14% Si-0,59% Oa 
i 0,030fo Mg. 

LEDEBUR (Stahl u. Eisen 1902, str. 813) wy
konał doświadczenia w celu zbadania wpływu, ja
ki wywiera krzem podczas żarzenia surowca le
jarskiego i przekonał się, że umiarkowana ilość 
krzemu 1) zmniejsza osiadanie surowca po odla
niu we wlewnicę i 2) \\arunkuje szybkie odwęgle
nie, o b niż aj ąc temperaturę tworzenia się węgla 
karbidu. 

O wpływie żarzenia i szybkiego ochładzania 
na wytrzymałość żelaza i stali podaje J . A. BRI
NELL (Stahl u. Eisen 1902, str. 881) szczegółowe 
badania, potwierdzające po części znane zjawiska. 

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



146 PRZEGL.ĄD GORNICZO-HUTNICZY 1903. 

Dotychczas przyjmowano ogólnie, że granica tem
peratury wydzielania się karbidu wynosi 660° -
700°. Badania BarNELLA wykazały, że granica ta 
wynosi 800° i wyżej, jeżeli badany materyał za
wiera lUfo węgla. Stal, ogrzana do 750°, szybko 
ostudzona i nieodpuszczona, wykazała mniejsze 
wydłużenie. Ta sama stal, wyżarzona w 350°, wy
kazała wydłużenie większe nawet od pierwotnego. 
W ogóle, jeżeli stal ma być szybko ochłodzona, 
to nie należy jej ogrzewać do 750°. Zmiana wy
trzymałości przez żarzenie do 850° polega na 
zmianie rodzaju węgla, jak to właśnie dowiodła 
próba nieodpuszczona ze zmniejszanem wydł'uże
niem. Z tego powodu gatunki żelaza z najwięk
szą zawartością węgla dały najmniejsze wydłuże
nie. Hartowanie żelaza, ogrzanego do 1000°, w wo
dzie uważa się za mniej korzystne, aniżeli harto
wanie po ogrzaniu do 850°; jedynie bardzo 
miękkie gatunki blachy stalowej po ogrzaniu do 
1000° nabywają lepszych własności. Odnośnie do 
składu chemicznego krzem, podobnie jak więk
sza część składników, zmniejsza ciągliwość a po
większa wytrzymałość. 

Co się tyczy czystości wapienia, używanego 
do defosforyzacyi w piecach martenowskich, to 
Rrzyjęto ogólnie (Stahl u. Eisen 1902, str. 912. 
Ohem. Ztg.1902, str. 241) że wapier'l, zawierający du
żo CaO, wydziela całkowicie fosfór, a wapień 
zwykły, zawierający także MgO, może dać dobre 
rezultaty (0,04% P), jeżeli proces defosforyzacyi 
prowadzi się ostrożnie i z uwagą. Kamień wa
pienny, zawierający dużo CaO, ma tę własność, 
że tworzy wodzian, wskutek c:zego szybko zmie
nia się i traci silę defosforyzacyjną. 

H. FAY (Stahl u. Eisen 1902, str. 955) zba
dał zjawisko wytapiania (likwacyi) fosforu w odle
wach stalowych i przyszedł do przekonania, że 
fosfór wydziela się w tormie pierścienia, np. 
w walcu prostopadle do kierunku walcowania. 
Z tego wuo;;i FAY, że wytapianie fosforu stoi 
w ścisłym związku z ilością i jak ością rozpuszczo
nych w metalu gazów. 

W celu otrzyman~a odlewów, dających się 
dobrze kuć (Zeitschr. f. ang. Ch. 1902, 33, 840), 
pnetapiają żelazo tomasowskie z dużą zawartością 
fosforu w konwertorze do chwili wydalenia do
mieszek a następnie, dorzuciwszy pro:szku kokso
wego, aby żelazo uczynić płynnem i oswobodzić 
od fosforu, leją do wlewnic. Gotowe odlewy ża
Tzą w utleniających cialach i otrzymują takim 
sposobem ąiągliwy i klepalny materyal. 

J. E. GoŁDsCHMIDT z Frankfurtu nad Menem 
(Stahl u. Eisen 1902, str. 785. Patent austryacki 
M 7 412) opatentował w A.ustryi sposób, na mocy 
którego ciepło pieców martenowskich, pracują
cych na gazie wodnym, służy do ogrzewania no
wych partyi wsadu. W tym celu muszą zawsze 
pracować wspólnie dwa piece, a gazy, wychodzą
ce z jednego, przechodzą przez drugi i ogrzewa
ją zn~dujący się w nim chłodny wsad. W chwili 

gdy w r-ierwszym piecu wytwór gotów jest do wy
puszczenia, gaz puszczają w calości do drugiego 
pieca, aby ostatecznie roztopić ogrzany materyal. 
Wychodzące stąd gazy i ci eplo wchodzą do 
pierwszego pieca, który tymczasem wypełniono 
zimnym materyałem. 

Ulepszenie ognisk kowalskich, a mianowicie 
ogrzewanie ·ich zapomocą odpadków naftowych, 
zmieszanych z powietrzem, opisuje patent nie
miecki (Stahl u. Eisen 1902, str. 959. Pat. niem. 
M 129 395). 

Piec pudłowy nowego systemu w rodzaju 
konwertora bessemerowskiego opisuje patent ame
rykal'J.ski (Stahl u. Eisen 1902, str. 961. Pat. amer. 
N2 675120). Jest to piec, obracający się na osi 
poziomej i posiadający w dnie dyszę dla wdyma
nia powietrza. Gaz wchodzi przez kanał, zbudo
wany prostopadle do płaszczyzny dyszy, a wy
chodzi przez kanał, umieszczony z przeciwnej 
strony. Gdy surowiec zostanie już stopiony, pusz
czają powietrze i piec obracają na osi o tyle, aby 
dysza pogrążyła się w metalu; wskutek tego na
stępuje zmieszanie wanny metalicznej i wypalenie 
domieszek; gdy przez dorzucenie kawalków wa
pienia żelazo nabyło już gęstości niasta, wtedy 
piec zwracają częściowo do pierwotnego położe
nia a, postawiwszy dyszę pod kątem do powierzch
ni metalu, usuwają żużel i przerabiają metal na 
d ul. 

Ostatnimi czasy robiono w Szwecyi doświad
czenia nad wyrobem stali zapomocą elektryczno
ści (Eng. and Min. J our. 1902, 74, 78. Chem. Ztg. 
1902, 24:1). Doświadczenia te wykazały głównie, 
że dla ekonomicznego prowadzenia procesu nale
ży używać pieców o dużych rozmiarach. Otrzy
mana stal zawiera dużo węgla, odznacza się je
dnorodnością, ciągliwością, wytrzymałością i t. d. 
i daje się obrabiać na zimno. Te dodatnie wła
sności pochodzą z przyczyny braku w metalu 
rozpuszczonych gazów. 

J. M. PnERSKJ i N. IWANOW ( Chimik 1902, 2. 
560. Chem. Ztg. 1902, 223) opracowali projekt o
grzewania wielkiego pieca ropą naftową. Do ge
neratora, napełnionego twardym materyalem opa
łowym, puszczają gorące powietrze wraz z gaza
mi spalenia ropy lub też z gazami, wychodzącymi 
z konwertorów bessemerowskich, jeżeli takowe 
pracują w hucie. W ten sposób poddają materyal 
opałowy suchej destylacyi a tworzący się gaz ge
neratorowy wraz z gazowymi produktami spalonej 
ropy wpuszczają do wielkiego pieca. Piec ten 
zaopatrzony jest w środkową rurę do nasypywa
nia węgla, rudę zaś i topnik wrzuca się w pier
ścieniową przestrzeń, utworzoną przez środkową 
rurę i wylot pieca. Gorąca silnie redukująca mi~
szanina wstępuje przez szereg otworów od dołu, 
redukuje i topi rudy, a wychodząc z pieca, może 
jeszcze służyć do ogrzewania. Koniec środkowej 
rury dosięga strefy, w której panuje temperatura 
900°, t. j. najkorzystniejsza ze względu na reduk-
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cyę. a wstępujący tu węgiel przyczynia się do rytowe (551 Cu i 3-4% As) na kamień , zawiera
nawęglenia surowca. Gotowy surowiec przerabia- jący 50% Uu wraz z rudami kwarcowemi, . zawie
ją we wspomnianych wyżej konwertorach. rająceroi 2-8% Cu. Dzienna przeróbka rudy wy-

W ubiegłym roku wydano patent na zasto- nosi 250 000 kg. Oprócz powyższych pieców pra· 
sowanie glieeryny w celu hartowania (Stahl u. Ei- cuje jeszcze sześć konwertorów cylindrycznych, 
sen 1902, str. 842. Pat. niem. J\2 128 490). Aby z których każdy ma 3 048 m dlugości i 2 438 m 
przyspieszyć działanie, miesza si<; glicerynę z chlor- średnicy. GlówJJem ich zaClaniem jest przetapia
karni alkalicznymi lub chlorkami ziem alkalicz- nie wspomnianego wyżej kamienia na surową 
nych i mieszaninę rozpuszcza w wodzie. miedź, zawierającą srebro. vV jeden konwertor 

Aby zapobiedz rdzewieniu żelaza pod wpły- zasypują od razu 7 000 kg kamienia. Surową miedź, 
wem smarów i środków ochładzających, używa- zawierającą srebro, przerabiają w Anglii (Wahi) 
nych podczas wiercenia lub heblowania, dodaje sposobem elektrolitycznym na miedź i srebro. 
się do tych środków boranów alkalii (Stahl u. Ei- ~ Konwertor DAviD'A tak zwany "selector" slu
sen 1902, str. 842. Pat. niem . .M 128 706), albo też, ży do przeróbki czystego kamienia miedzianego 
w razie jeżeli smary zawierają alkalia, dodaj e się na miedź, zawierającą złoto. Selector wprowadza
tylko kwasu borowego; jako środka ochładzające- no w użycie w Equilles (Vauchise) we J:i'rancyi 
go używają wody mydlanej lub emulsyi wody (J annetar. Le Couvertiseur pour cuivre. Ch. Be
z olejami. ranger. Paris, 1902). Kamień, przeznaczony do 

Aby poboczne wytwory żelazohutnicze przy- przeróbki, wypuszczają z pieca szachtowego, zao
gotować do dalszego przerobienia, należy je prze- patrzonego w pla zez wodny. wprost do selectora. 
dewszystkiem sproszkować. Zasadowo żużle lub J ednorazowy wsad wynosi l 200 kg. Czas prze
jednokrzemiany, szybko ochlodzone, dają wytwór dymania wraz ze ściągnięC'iem żużla, wypuszcze
zbity i twardy, ale stygnąc powoli. rozsypują się niem miedzi, topieniem czystego kamienia na 
same przez się w proszek. Z tej własności korzy- miedź i wypuszczenie jej trwa zależnie od zawar
sta A. D. ELBERS (Stahl u. Eisen 1902, str. 843. tości miedzi w kamieniu 60 - 80 minut. vV ten 
Pat.. amer. J\~ 675 205) i otrzymuje z żużli, za wie- sposób otrzymuje się miedź z zawartością 9±% Cu 
rających dużo wapna, sztuczny środek nawozowy. i 6% domieszek, a po spuszczeniu żużla otrzymu
Aby zapobiedz tworzeniu się twardej skorupy, je się kamiel'1., zawierający 72-76% Cu. Materyal 
puszcza on żużel do dolu, nakrytego sklepieniem. ten przerabiają następnie na czystą miedź. Ilość 
Metale, zawarte w żużlu (Chemik. Zeit. 1902, str. żużla wzrasta z zawartością żelaza w kamieniu 
656. Pat. ang. J\~ 5 234). można otrzymać w postaci i dosięga 88% jego ciężaru. Ze względu na to, 
soli. W tym celu proszkuj e się żużel, żelazo me- że w selectorze przechodzi w kamień prócz roie
taliczne oddziela zapomocą magnesu a pozostalość dzi, zloto, arsen i antymon, selector może służyć 
rozpuszcza w kwasie siarczanym. Rozczyn wy- do przeróbki kamieni, zawierających dużo arsenu, 
parowany suszy się w 120° w celu wydzielenia antymonu oraz znaczne ilości zlata i nieco 
krzemionki, suchą pozostalość rozpuszcza w kwa- srebra. 
sach i z rozczynu wydziela sole zapomocą kry- Podlug STAHL'A (Berg- u . hiittenman. Ztg 1901, 
stalizacyi. 77) im wyższą temperaturę posiada miedź 

Miedź. W fabrykach Keswick, Shasta- stopiona, tern więcej zawiera rozpuszczonych 
Conuty w Kalifornii (The Minerał Ind. 1902, str. w sobie gazów; stąd też pochodzi, że miedź, sto-
211) wprowadzono w użycie przy szachtowych piona w niższej temperaturze, jest bardziej zbita. 
piecach do topienia miedzi płaszcze wodne. N ad to miedź w ostatniero stadyum swej ciągliwo
Plaszcze te są wytrzymalsze. niż zwykle żelaz- ści jeszcze przed wydzieleniem tlenu pochlania 
n e, a chociaż droższe, koszta dzięki trwałości 0,03----;-0,05% gazów, a trwa to prawie aż do zani
równoważą się. W hu~ie Val-Verdfl (Arizor.a) ku ciągliwości i powoduje, że miedź jest bardziej 
(The Min. Ind. 1902, str. 213) używają płaszcza zbita, zanim zacznie być ciągliwa, aniżeli po 
okrąglego szachtowego pieca jako podgrzewacza przejściu stadyum ciągliwości. W celu otrzyma
powietrza, t. j. zamiast puszczać przezeń wodę, nia zbitej miedzi dodają do niej przed wypusz
wdymają chlodne powietrze, które po nagrzaniu czeniem z pieca ciaJ, wydalających zamknięte 
się wchodzi do pieca. W niektórych fabrykach w niej gazy (CO,H). Jako takie dodatki slużą: 
urządzono jeszcze w ten sposób, że ogrzane po- ołów, arsen, ant.ymon, kwas węglowy, fosfór i bronz 
wietrze, zanim wejdzie do pieca, musi przejść fosforowy. Badania STAHL'A wykazal:y, że przez 
przez gene1~ator., znajduj<):CY si~. okola przysta.wy. l ~od~nie .0,33% antymo1.m i l,~Ofo ol~nyiu ?trzymu
W hucie R10-Tmto w H1szpann zbudowano p1ece Je się miedź bardzo zbitą; naJbardzleJ zbitą budo
na wzór amerykańskich (The Min. Ind. 1902, str. wę otrzymuje miedź przez dodanie do niej 0,0650fo 
200) do przeróbki bogatyeh rud miedzianych fosforu w postaci bronzu fosforowego. 
i nieczystej miedzi cementowej. Czynne tu są NEILL .pro:ponuje sposób otrzymywania miedzi 
dwa piece, zaopatrzone w płaszcze wodne. Każdy z rud, zawieraJących tlenek lub wę_elan, zaporoo
piec ma długości 4 064 m i szerokości w poziomie cą rozkładu dwutlenkiem siarki (SV 2) (The Min. 
dysz l 066 m. Topią tu glównie bogate rudy pi- Ind. 1902, 216). Działaniem nadmiaru dwutlenku 
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siarki i wo~y na ~·udę mie~ź ~a ~rzechodzić do l twór katalizy a.lbo _wreszc~e ~nvas. stężony, otrzy
rozczynu, Jako siar0zyn miedzi (Cu2 S03 +H20). many przez prażeme kamrema w1tryolowego, słu.
Pl·zy odparowaniu otrzymanego w ten sposób łu- żą jako materyal do obrabiania następnych par
gu wydala się dwutlenek siarki, a nierozpuszczal- tyi rudy. Proces ten wprowadzono na próbę 
ny w wodzie siarczyn miedzi wydziela się w ro- w Auberviller' we . Francyi. Rudy, któTych złoże 
staci ciemnoczerwonego osadu krystalicznego. 'I en podlega działaniu kwasu siarczanego, w ten spo
ostatni, wyprażony, po oddzieleniu cieczy, pozo- 1 sób przerabiane być nie mogą. N ad to materyał 
stawia miedź metaliczną, przyozem kwas siarka- ! pieca muflowego nie może być zbyt wytrzymały 
wy ulatnia się. Rudy, rozdrobnione należycie, na clziała.nie pary kwasu siarczanego, a wreszcie 
poduają działaniu kwasu i wody w u·ewnia.nych j fabrykacya tego kwasu o stężeniu JO - 50° Be 
kadziach. Kwas siarkawy otrzymuje się przez z kwasu siarczanego kontaktowego lub nardhan
spalenie siarki lub też przez prażenie pirytów i zeńskiego jest o wiele droższa, niż w komorach 
wprowadza do kadzi za pomocą kompresorów. Roz- ołowianych. W reszcie z bogatych rud daleko 
czyn miedzi, oddzielony od wyługowanych rud, taniej można otrzymać mied;,: i srebro zapomocą 
puszczają na filtrowe prasy. Parowanie rozczynu procesu topienia. 
odbywa się kosztem ciepła pary, wychodzącej O dodatnich stronach zastosowania powyż-
z silnic kompresorów. Osad siarczynu miedzi po szego procesu dotychczas niema wiadomości. 
wysuszeniu w piecach płomiennych ogrzewa się Wytwarzanie miedzi z rud, zawierających 
aż do stopienia wydzielonej miedzi. Podczas prze- 1,5- 2% Cu, sposobem elektrolitycznym KEITH' A 
rabiania rud kwasem siarkawym tworzy się za- (Pat. amer. 700 941; Chem. Ztg. 1902, str. 560) jest 
zwyczaj znaczna ilość siarczanu miedzi, który po- w użyciu w Arlington N. J. w Stanach Zjedno
zostaje w lugu po wydzieleniu się siarczynu. czonych. Wyprażone rudy ługują a rozczyn pod
z tego ługu osadzają miedź zapomocą żelaza. dają elektrolizie. Aby zapobiedz osadzaniu się 
Ten sposób działania ma wiele słabych stron, gąbczastej miedzi na katodzie, co ma miejsce 
a mianowicie: kwas siarkawy łączy się nie tylko wskutek wyczerpania się miedzi w wannie w cza
z miedzią ale i z wapnem, magnezyą, glinem, że- sie elektrolizy, KEITH zmniejsza natężenie prądu, 
lazem i manganem; to też rudy, zawierające wy- nie zmniejszając jego siły, stosownie do strat 
mienion~ ciała, wymagają znaczneg~ nadmiar~ ~iedzi w ~lektrol~zie, a to. miano\~icie przez stop
kwasu srarkawego, nadto kwas ten dzrala powoh, mowe powrększeme katodow od p1erwszego aż do 
przytern otrzymuje się częściowo siarczan miedzi ostatniego. 
i wreszcie zastosowanie pras filtrowych w celu Większą część srebronośnej miedzi z Lake 
oddzielenia rozczynu od rud zbyt drogo ko- Superior przerabia się obecnie elektrolitycznie na 
sztuje. szlam sTebronośny i miedź elektrolityczną. W ten 

SEBILLOT (Portfeuille economique desmaschines sposób 60% wytworów fabryki Calumet and Hec-
1901, 4, seT, 10, 164) proponuje otrzymywanie la C0, zawierających 20 uncyi sTebra w 1000 kg, 
miedzi i srebTa zapomocą kwasu siarczanego przetapia miedziana huta w Buffalo, odlewa w for
bez poprzedniego prażenia rud, zawierających my płyt anodowych i poddaje elektrolizie (The 
oprócz dwóch wspomnianych metali jeszcze siar- Min. Ind. 1902, 218). 
kę, arsen i antymon. Do takich rud należą piryt Ołów. Sposób wytwarzania ołowiu, poda
i błyszcz miedzi, blyszcz srebrnomiedziany, ruda ny przez HuNTINGTON'A i HEBERLEIN'A, przyjął się 
miedziana pstra i falerc. Sproszkowane rudy o- 1 i znalazł szerokie praktyczne zastosowanie. W ce
grzewa się w piecach muflowych z kwasem siar- lu prażenia rud zaprojektował PEARCE piee; wieżo
czanym 40-50° Be w celu zamiany miedzi i sre- wy z szeregiem leżących nad sobą trzonów (Pat. 
bra na siarczany, które następnie z gorącej masy amer. X2 671 071). 
ługuje się wodą. Z ługu strąca się srebro zapo- H. CARMICHAEL (Pat. amer. N 676417 i 676418) 
mocą miedzi, a tę ostatnią strącają żelazem. Przy proponuje używać do prażenia rud cylindryczny 
ogrzewaniu rud z kwasem siarczanym uchodzi obrotowy piec muflowy. 
woda, kwas siarczany i siarkawy. Mieszaninę pa- O sposobie wytwarzania ołowiu bez użycia 
ry puszcza się przez kondensatory, w których materyalu opalowego przez wprowadzenie w sto
pozostaje woda z kwasem siarczanym, kwas siar- piony blyszcz ołowiany powietrza pod ciśnieniem 
kawy zaś po oczyszczeniu i odwodnieniu, zmie- ukazalasię wzmianka w "Oesterr. Ztschr. f. Berg
szany z odpowiednią ilością powietrza, poddaje -undHiittenwesen" 1902, 525. W ten sposób otrzy
się katalizie w aparatach stykowych, gdzie z kwa- muje się olów metaliczny i sublimuje siarczek o
su siarkawego tworzy się kwas siarczany. Ług lowiu lub też przez utlenienie tego ostatniego 
po osadzeniu miedzi, zawierający żelazo, wyparo- siarczan ołowiany. Mala ilość znajdującego się 
wuje się, suszy, a następnie praży w retortach w rudach srebra gromadzi się w wydzielonym o
glinianych, otrzymując kwas siarczany nordhan- lowiu. Z ulowionych związków ołowianych o-
zeński i kolkotar. trzymuje się czysty metal, nie zawierający srebra. 

Kwas siarczany, pochodzący ze skroplenia Do niedawna mniemano, że przekrój okrą-
pary, wychodzącej z mufli, lub rozcieńczony wy- głego pieca szachtowego do topienia rud ołowia-
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nych 11ie pow1men wynosić w płaszezyznie dysz ołowiane cynkonośne, z powodu niezadawalają
więcej jak 1,5 m, jeżeli wobec normalnego ciśnie- cych rezultatów została zamknięta. Sposób FRY'A 
nia powietrza chcemy uniknąć tworzenia się . we- polega na tern, że rudy wypalone i spieczone 
wnątrz pieca martwego slupa rudy lub też wobec z dodatkiem siarczanu lub dwusiarczanu sodowe
zwiększonego ciśnienia ulatniania się ołowiu. go (The Min. Ind. 1902, 266) topi się w piecach 

W ostatnich latach doświadczenia wykazały, szachtowych na ołów, zawierający złoto z tlen
że podobne przypuszczenie jest mylne i nieuzasa- kiem żelazowym i srebro, przyozem cynk przepro
dnione (KocHINKE. Jahrbuch Berg- und Hiitten- wadza się w żużel. W celu zredukowania, wyto
wesen Kónigr. Sachsen 1901, str. llG). Opierając pienia i oddestylowania cynku, zawartego w żuż
się na cyfrach, wyprowadzonych doświadczalnie, lach, rozdrabnia się je, miesza z węglem, nie za
nadano okrągłemu piecowi we ] reibergu prze- wierającym bitumów, lub z koksem i topi w pie
kroj 2 m w poziomie dysz, w Petrusola, Masaron ca0h szachtowych, zaopatrzonych w generatory 
i Friedrichshiitte 2,5 m; obecnie w miejscowo- SrEMENs'A. Ulatniający się i powtórnie utleniony 
ściach tych przerabia się znacznie większe ilości cynk chwyta się w wieżach, oblewanych wewnątrz 
rudy przy równaczesnem zużyciu mniejszej ilości wodą. 
opalu, przyozem ani pogorszenia się biegu pieca TwYNAM (Pat. ang. :.\~ 14 983 (1900). Chero. 
ani zwiększenia ilości ulatującego ołowiu nie za- Ztg. 1901, 1164) radzi rudy ołowiane, zawierające 
uważono . Piec we Freibergu o przekroju 1,5 m cynk, mieszać po rozdrobnieniu z chlorkiem cyn
w płaszezyznie dysz przetapia w przeciągu 24 go- kowym i ogrzewać do czerwonego żaru bez do
dziu przy obsłudze 5 robotników 30 000 kg rudy stępu powietrza. Ołów ma się przytern zamieniać 
prażonej, a piec o przekroju 2 m, obsługiwany na chlorek ołowiany, podczas gdy cynk z chlor
przez 7 robotników, przetapia w tym samym cza- ku cynkowego zamienia się na siarczek cynku. 
sie 60 000 l~g rudy prażonej. W piecu o przekro- Z prażonej masy wyługowują wodą chlorek olo
JU 1,5 m przy ciśnieniu 20 mm słupa rtęci zuży- wiu, podczas gdy pozostałość, zawierającą głów
to koksu 9°/0 wagi calego ładunku a w piecu 2-u nie siarczek cynku, przerabiają w znany sposób 
metrowym i 30 mm ciśnienia słupa rtęci '0,5°/0 na cynk metalie;zny. PozostaJość tę można rów
wagi ładunku pieca. Z dru~iej strony w Stanach nież prażyć, wylugować z niej cynk kwasem 
Zjednoczonych Ameryki Połnocnej okrągłe piece l siarczanym a zapomocą otrzymanego siarczanu 
o dużym przekroju dał'y zł'e rezultaty. Tam są cynkbwego strącić w rozczynie ołowiowym ołów 
w użyciu prawie wyłą('znie piece o przekroju ró- jako siarczan, przyozem otrzymuje się powtórnie 
wnoleglobocznym w poziomie dysz, a wielkość chlorek cynkowy. Ten sposób okazał się w prak
rozmiarów nie może przekraczać pewnych ozna- tyce zbyt drogi. 
czonych granic. Piec długości 4 nl i 1,676 nz W Anglii w W eston Point zakł'adają fabry
szerokości dal wyniki topienia niekorzystne, tak kę (The Min . Ind. 1902, 682), która ma przerabiać 
że wrócono znowu do pieców o małych rozmia- podług sposobu SwrNBURNE -AsHCROFT rudy ołowia
rach, obecnie też za najkor zystniejsze uważają ne, zawierające cynk. Wspomniany sposób pole
piece cUugośó 3,048 m i szerokości 1,0611t w płasz- ga na zmieszaniu rudy z chlorkiem cynkowym, 
czyznie dysz. W takim piecu przetapia się w prze- stopieniu w konwertorze, przepuszczaniu przez 
ciągu 24 godzin 85 000-100 000 kg rudy surowej . stopioną masę chloru aż do zamiany wszystkich 
W ogóle zatem nie można twierdzić stanowczo, że metali na chlorki i zupełnego ulotnienia się siar
czworoboczny piec amerykański dużych rozmia- ki, oddzieleniu stopionej masy od niestopionej 
rów i znacznej objętości ma pierwszeństwo w po- reszty, wydzieleniu z tej ostatniej srebra i złota 
równaniu z piecami okrągłymi. Przeciwnie zaś zapomocą ołowiu, strąceniu ołowiu cynkiem, wy
topieuie surowych rud przy umiarkowanem ciśnie- dzieleniu żelaza jako tlenku żelazowego ciśnie
niu wiatru 0dbywa się daleko korzystniej w pie- niem powietrza i elektrolizie stopionego chlorku 
cach czworobocznych. cynkowego. 

Huty ołowiane Electrlcal Company, założone DE BECHI zaleca prażenie rud cynkowo- oło-
nad wodospadami Niagary, wytwarzają z mielo- wianych w dostępie :powietrza i pary wodnej; ga
nego błyszczu ołowianego gąbkę ołowianą zapo- zy, wychodzące z p1eca, przeprowadza się nad 
mocą silnic elektrycznych o sile 600 koni (The ogrzanym chlorkiem sodowym, a powstający wsku
Min. Ind. 1902, 257). Jako elektrolit służy kwas tek tego kwas solny chwyta się w wodzie i uży
siarczany w wannach ołowianych. Siarka z błysz- wa do ługowania tlenku cynkowego, zawartego 
?ZU ołowiow~go tworzy siarkowodór, k~óry spala- w wypr~żonej r~szcie; z ługu chlorku cynkowego 
Ją na kwas siarkawy, służący do dalszeJ fabryka- osadza się wodzian tego metalu zapomocą mleka 
cyi kwasu siarczanego. Gąbka olowiana może wapiennego. Podobno dodatek kwasu krzemowe
być przerobiona na glejtę, minię, nadtlenek olo- go do rud podczas prażenia ma powodować, że 
wiu lub biel ołowianą. Dotychczas wspomniana cynk latwiej rozpuszcza się w kwasach (The Min. 
fabryka wyrabia wyłącznie glejtę. l Ind. 1902, 676). 

Fabryka, zbudowana w Ellesmore Port pod G. E. DAvis i A. R. DAvis proponują z nie-
Manchestrem, przerabiająca sposobem FRY'A rudy prażonych rud cynkowo-olowianych wyciągać cynk, 
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ołów i żelazo rozCienczonym kwasem azotowym, elektrycznym. Dla otrzymania 1 kg cynku po
a po strąceniu ołowiu i żelaza ~>;apomocą tlenku trzeba siły dwóch koni. Redukcya 100 kg rudy 
cynkowego przy równaczesnem w.r:rowadzeniu wymaga 15 kg koksu (The Min. Ind. 1902, 266). 
dwutlenku węgla (aby ołów oddzielić jako węglan) Bliższych szczegółów, dotyczących tego sposobu, 
pozostały rozczyn azotanu cynkowego parować brak. 
do krystalizacyi. Otrzymany azotan cynkowy, SAATLER (Pat. amer. M 656 268) proponuje dla 
wypalony w piecu muflowym, rozkłada się na otrzymania cynku z mieszaniny siarczków uży
tlenek cynkowy i tlenki azotu. Te ostatnie wraz wać retort z gliny ogniotrwałej, wyłożonych wy
z gazami azotowymi, wydzielającymi się podczas palonym dolomitem lub magnezytem. Zarówno 
działania kwasu azotowego na rudę, przerabia się miejsca, najwięcej na dzialanie wysokiej tempe
na kwas azotowy, który następnie sluży do roz- ratury wystawione, radzi pokryć zewnątrz przy
puszczania świeżych partyi rudy. toczonym wyżej materyalem. Wewnętrzna i ze-

Ostatek, pozostały po rozpuszczeniu rud, za- wnętrzna oc,hrona retorty spojona jest z jej ma
wierający siarczan olowiowy, srebro i złoto, prze- teryalem zapomocą szkła wodnego. O zastosowa
rabia się w procesie topienia na zloto, ołów i sre- niu tego rodzaju retort niewiadomo nic dodatnie-
b (Th M' I d 1902 6'"'6) go. Doświadczenia w celu wypróbowania ich 

ro e m. n · ' r · dziaJ'alności wykonywano w fabryce Midiand 
DoRSEMAGEN (Zeitschr. d. V. d. Ing. 1902, 1634) t;melting Co w Bruce w Kanzas (The Min. Ind. 

proponuje ~a po~stawie swych szc~ególow:ych ba- 1902, 670). 
dań, aby mie~zamnę błyszczu ołowiaJ?ego 1 ble~- W celu prażenia blendy cynkowej wprowa
dy cynkoweJ w doskonale rozclrobmonym stame dzono w użycie w hutach Orown Spelter O~ 
oGrabiać chlorem w ~O - 40° ~· ·~ bębnn:ch_obr?- ~ w Bergarno w póJnocnych Włoszech piece syste
to,vyc~, przyczem siarczek_ o~ow~u zam1ema s1ę mu OzERMAK - SPIREKER, urządzone podobnie, jak 
zupelme na chlorek. ~fala Ilo;;ć s1arcz~u cynko- piece do prażenia rud cynobrowych, które w prak
wego ulega r?zkł_adow; . na chl~rek, większ~ zaś tycznem użyciu dały dobre rezultaty. Ilość ru
cz.ęść. pozostaJe merozło.zona. ąiarka. metah, z~- dy, ładowanej dziennie do pieca, wynosi 10 000-
miemonych na ch~or~1, wydziela s1ę w ~tan:e 12 000 kg. Ponieważ są to piece plomienne, prze
wolnym .. ~o _obrobiemu rud c~lorem po~daJe się to uchodzące z nich gazy prażenia nie mogą być 
masę działan~u _wody g~rąceJ .. wskute~ czego przerabiane na kwas siarczany (The Min. Ind. 
chlorek oł:owm 1 cynku Jako tez mała 1l~ść sre- 1902, 684). 
bra przer:hodzą_ do. rozczynu, podczas gdy s1arcz~k W okręgu Jola Stanów Zjednoczonych pra
cynku. _siarka 1 większa część ~reJ:>ra pozo_staJ~ żą blendę cynkową zapomocą gazu naturalnego. 
w osa.dzi~. Osad ten po, w,ytopiemu zeń s1arb Używają tu pieców z ręcznie lub mechanicznie 
obrab1a s1ę w znany sposob. Jak blendę cynkową. poruszanemi mieszadłami (The Min. Ind. 1902, 
Zawarte w n~m. srebro można. otrzymać dopiero 666). W tym sa.mym okręgu również piece, slu
po wyl?rażenm 1 odd~stylowamu cynku._ Rozczyn żące do destylacyi cynku, pędzone są na gazie 
chlorkaw po osa~zemu sre~ra odpar~\~UJ~· Otrzy- naturalnym. Mieszczą one po 600 - 660 retort, 
mane w ten sposo_b chlorki od wadmaJą 1 po sto- ułożonych po obu stronach w 5 rzędach po 60-
pieniu w naczyn~ach żelaznych rozk~adaJ~ prą- 66 retort. W niektórych hutach cy nko.wych za
dem na r:netale 1 chlor. :ren ostatm sl~zy ~o stosowano gazy, pochodzące z prażema blendy 
chlor?wa_ma. nowych. partyi 1:udy. Cynk 1 oł~w (pieców muflowych), do wyrobu kwasu siarezane-
wyd~l~laJ.ą s1ę na dn~e ~aczym~ Ja~o stopy, amia- go przy pomocy _katalizy. . , .. 
now:c:e, Jako stop olowm, ~aw~eraJący mał:o c:y:n- W Montepm na wyspie Sardynn zastosowa
ku, 1 Jako stop cynku, zawieraJący mał:o olowm. l no z bardzo dobrym skutkiem piec do destylacyi 
Z rud, za\:rieraj_ących spat cięż~i,. ca~a ilość cyn- cynku systemu, FERRARI·, zaopatrzony w. 180 wiel
ku pod dz1alamem chloru zam1ema s1ę na chlorek kich retort, ktore w przeciągu 24 godzm przera
cynkowy. biają 6 000-7 000 kg rud cynkowych. Piece te 

Cynk. LuNGWITZ (Pat. niem. M 83 571; Ohem. posiadają 4 generatory. Gaz, wytworzony w je
Ztg. 1895, str. 2127) i ScHtiPHAUS (J ourn. Soc. Ohem. dnym generatorze, przechodzi kanałami, znajdu
In d. 1899 18. 987) zalecili redukcyę tlenku cyn- jącymi się w ścianie, dzielącej piec wzdłuż na 
ku w cel~ otrzymania metalu płynnego zapomocą dwie komory, do pieca i tutaj rozdziela się. Pod 
ciśnienia powietrza 2----:3 atmosfer, ale sposób ten każdą komorą ~palenia z.najdują .się dwa genera
nie znalazl zastosowama w praktyce. ScHtiPHAUS tory. Te ostatme stanowią rodzaJ komor, wyło
wykonywał: redukeyę w piecu elektrycznym i o- żonych cegłami ogniotrwałeroi w ten sposób, że 
trzyma! z mieszaniny tlenku cynkowego i węgla tworzą system kanałów poziomych równoleglyc~. 
w 1150° przy ciśnieniu 2 atmosfer pl,ynny cynk Ściana po~ioma. dzieli każdy genern:tor n~ dw1e 
na dnie pieca. Towarzystwo lombardzkie elektro- I polowy-gorną 1 dolną. Gazy spalema, kto~e za
metalurgiczne (Societa elettr~metallurgica Lom- pom~cą wentyli można puszczać ,raz w Jedną, 
barda) otrzymuje sposobem proby cynk z rud po- drugi raz w drugą parę generatorow, wychodzą 
dlug 0AsARETTI'EGO zapomocą destylacyi w piecu l z pieca i wstępują najprzód w górną a potem 
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w dolną połowę takowych, a następnie wchodzą 
do kanału kominowego. Powietrze odpowiednio 
do kierunku prądu gazu wchodzi raz do jednej, 
to znów do drugiej pary i ogrzane wstępuje do 
kornor w jednym lub drugim końcu pieca. Gaz 
wchodzi w różnych miejscach przez kanaly wzdłuż 
i wpoprzek pieca, tak że nagrzewa się on wszę
dzie równomiernie. Zmiana kierunku powietrza 
i gazu odbywa się przy pomocy wentyli. 

HoEPFNER (Pat. niem. 106 045. Chemile Ztg. 
1900, str. 40) proponuje strącanie cynku z rozczy
nów cynkowych zapomocą siarkowodoru, jako 
siarczek, z którego przez prażenie z wa;pnem i wę
glem otrzymywać można cynk. .Ma s1ę przytern 
tworzyć siarek wapnia, który może być użyty do 
wywiązania nowych ilości siarkowodoru. Kwaśne 
ługi, pozostające po osadzeniu cynku, służą do 
dalszej przeróbki rud, zawierających tlenek cyn
kowy. 

DoRsEMAGEN (Zeitschr. d. V. d. Ing. 1902, 
1634) próbuje otrzymywać stop cynku z blendy 
cynkowej, zawierającej spat ciężki. Blendę cyn
kową nieprażoną obrabia chlorem w bębnach o
brotowych w temperaturze 30 - 40°, wskutek 
czego cynk zamieni::t się na chlorek cynkowy. 
Przez wyługowanie rud i wyparowanie ługu o
trzymuje się chlorek cynku w stanie stałym, któ
ry po odwodnieniu miesza się z tlenkami meta
licznymi (np. z tlenkiem miedziowym), i topiąc 
z węglanem wapnia, otrzymuje się stop cynku. 

Fabryka preparatów chemicznych w Marien
hiitte około Langelsheimu z ogromnych zapasów 
żużli hut ołowianych na dolnym Harzu, zawiera
jących cynk i bar, wytwarza chlorek barowy 
i cynkowy tudzież barwnik mineralny, złożony 
z siarku wapnia i tlenku żelaza. Aby otrzymać 
chlorek barowy i siarek wapnia, żużle te po roz
drobnieniu topią się w piecu plomiennym w do
stępie powietrza z chlorkiem wapniowym w l 200°. 
Z wystygłej i zmielonej masy gorąca woda ługu
je chlorek barowy, podczas gdy siarek wapnia 
i krzemiany cynku i żelaza pozostają w wyługo
wanym ostatku. Ten poddają w wannach oło
wiany~,;h działaniu kwasu siarczanego 50° Be; gdy 
zawartość wanny nabyła, twardej konsystencyi, 
dodają chlorku wapniowego i rozdrabniają. Tak 
przyrządzoną mieszaninę przenoszą do pieców 
muflowych, w których, ustawicznie mieszając, o
grzewają ~o 500°, aby cynk zamienić na chlorek 
cynkowy. Zelazo zamienia się początkowo na chlo
rek żelazawy, który w dalszym ciągu procesu pod 
wpływem pary wodnej i tlenu w podniesionej 
temperaturze rozkłada się na tlenek żelazowy 
i kwas solny. Kwas ten przeciąga nad węglanem 
wapniowym i służy w ten sposób do otrzymania 
nowych partyi chlorku wapna. Z wyprażonej 
masy ługują chlorek cynku, a pozostałość, skła
dająca się głównie z tlenku żelazowego i siarcza
nu wapna, mielą, suszą i sprzedają jako farbę 
czerwoną. 

' • . . 

DoRsEMAGEN (Zeitschr. d. V. d. Ing. 1902, 
l 635) proponuje, ażeby rudy cynkowe, zawierają
ce kwas krzemowy i cynk w postaci tlenku, przera
biać na cynk metaliczny i karborundum. Doda
tek węgla musi być tak obliczony, aby wystar
czał nie tylko do redukcyi cynku jako też kwasu 
krzemowego, ale także do utworzenia krzemku 
węgla. W ten sam sposób z pirytów, zawierających 
blendę i zmieszanych po prażeniu z dodatkami 
kwarcowymi i węglem, można otrzymywać cynk. 
i ferrosilicium. Oper::tcya ta ma się odbywać w 
piecu elektrycznym. 

STRZODA (Pat. niem. 118 291. Chero. Ztg. 
1901, str. 296) obmyślił nowy sposób elektrolitycz
nego otrzymania cynku z rud Ćynkowych i wy
tworów hutniczych, zawierających tlenek lub wę
glau cynkowy. Materyał wkłada się do wanny 
w ten sposób, ażeby stykał się z katodem. Jak o 
elektrolit służy rozczyn alkalii. Po zamknięciu 
prądu wydziela się na katodzie wodór, który re
dukuje znajdujący się tu tlenek eynkowy na cynk, 
rozpuszczający się jednak w chwili tworzenia 
w lugu alkalicznym. Z tak otrzymanego rozczy
nu cynkowego osadza się na katodzie cynk zapo
mocą prądu. O dodatnich stronach tego sposobu 
nic dotychczas niewiadomo. 

Srebro. Z bada11 H. BRADFORs'A nad pro
cesem ZIERVOGEL'A otrzymywania srebra z kamieni 
miedzianych wynika, że temperatura w procesie 
nie powinna przekraczać 850°, w przeciwnym bo
wiem razie siarczan srebra ule~a rozkładowi. Siar
czan miedzi zaczyna się rozkładać w 700°. Wy
żej 655° siarczan srebra jest w stanie stopionym; 
najodpowiedniejsza temperatura dla procesu wy
nosi 655 - 800° (Amer. Inst. uf .Mil'}. Eng. _Mai 
1902. Chem. Ztg. Rep. 1902, str. 241). 

W celu elektrolitycznego oddzielenia srebra, 
zawierającego złoto, MoEBJUs wprowadził' katod 
w formie srebrnej wstęgi bez końca, z której sre
bro wprost odrywa się albo też spada najprzód 
na drugą wstęgę, z której je zbierają. W Port 
Aroboy zastąpiono 1'uchome katody wskutek tru
dności oddalania z nich srebra katodami stałymi, 
zawieszonymi w wa11nie, a w fabryce G lo be W orks 
około Denver zatrzymano dotychczas w użyciu 
katody ruchome. \V fabryce tej zapobiegają 
przyczepianiu się srebra do wst9gi w ten sposób, 
że smarują ją olejem, zanim wejdzie do wanny 
(The Min. Ind. 1901, 233). 

Sposób wyługowywania miedzi z kamieni 
prażonych, zawierających ołów i srebro, i związa
ne z tem otrzymanie siarczanu miedzi sposobem 
OTTOKARA HoFMANN'A zastosowano w fabrykach ame
rykańskich Smeltinge, Rafining C0 w Argentynie 
około Kanzas City (Kanzas). Sposób ten daje 
możność wytwarzania dziennie 60 000 kg siarcza
nu miedzi. W roku ubiegłym wprowadzono 
znaczne ulepszenia w używanych aparatach (The 
Min. Ind. 1902, 231). 

Kamień utleniony i nasiarozony podczas 

.. 
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prażenia w piecach Pearce, zawierający 40% mie- go piasku 82,29% całej jego zawartości złota, pod
dzi i 12 - 14"/0 oł'owiu po zmieleniu w młynach ezas gdy pracują.c j~dynie samym cyankiem po
kulowych wr;:ucają do kadzi z mieszadłami me- tasowym, otrzymuJe srę tylko 71,55% zawartości .. 
chanicznemi i oblewają rozcieńczonym kwasem Z koncentratu, zawierającego dużo pirytu, otrzy
siarczanym dla rozpuszczenia miedzi. Kadzie po- mują przez dodanie nadtlenku barowego 92°/

0 
za

siadają dwa rusztowania; w każdej kadzi zawie- wartości złota (The Schilz Process. London, 1902. 
szony jest pionowy drewniany wał, do któr• ·go u do- Mining Journ. o:fficies). 
lu przyczepione są skrzydła mieszaclł'a. Środek 
dna kadzi stanowi drewniany próżny " ~wnątrz GROLLET (Revue technique 1901, M l. 2, 3) 
stożek ścięty, którego podstawa oddalona jest od pragnie powiększyć wydajność złota w procesie 
bocznych ścian kadzi 0 0,609 nz. Stożek służy chlorowania w ten sposób, że rudy poddaje rów
w tym celu, aby mieszadla odrzucały lJrażony ka- noczesnemu działaniu chloru i bromu. \V tym 
mień ku obwodowi kadzi, gdzie wskutek szybsze- procesie nie tylko delikatnie rozdrobnione złoto, 
go ruchu rozpuszczalnika znacznie lepiej się z Jlim ale również i większe kawałki, na które sam chlor 
styka. Do rozpuszczalnika wprowadzają podczas nie działa, mają się rozpuszczać pod wpływem 
procesu parę wodną. Gdy rozczyn je. t zupełnie mieszaniny chloru i bromu. Sposób ten używany 
obojętny (24-26o Be), wtedy masę, zuajdującą się jest w Harfleur. W fabryce tej poddają rudy działa
w kadzi, spuszczają do beczek z żelaza lanego, niu chloru i wody bromowej w beczkach obrotowych. 
skąd zapomocą ciśnienia powietrza przenoszą na Chlor wydziela się w samyeh beczkach z chlorku 
prasy filtrowe. Pozostałość, zawierającą ołów wapna i kwasu siarczanego. Z rud, zawierających 
l metale s~lachetne, :rrze~al)iają na czysty ołów. 26 g:r zł.ota ~ l ~00 :l g, po 12-to god~inne?l zrak\o
Rozczyn srarczanu mredz1 puszczaJą na wieże, wamu ch~01em 1 bromem rozpuszeza s1~ 93,~1 1 0 
zbudowane z czerwonego drzewa kalifornijskiego, zawar:toścr złota. Brome~ zloto:vy. pod dzrałamem 
wysokości 4:8 711 przekroju 2 743 111 o·dzie oczysz- nadmraru chloru ma srę zamremać 11a chlorek 
cz.ają go za1)o~1/ocą pary w~d?ej i ~iśnienia :ro- ~ z~otow::,_, wskutek cze?'o ~lość ~żytego br?n~u jest 
wretrza. Powretrze przechodzr po rurze olowra- meznaczna. Zloto stracaJą z roztworu srarkowo-
nej, położon ej poziomo na dnie wieży, zaopatrzo- dorem. 
nej w otwory na calej dlugości; na tej samej wy- Rudy złotonośne w Australii zachodniej 
sokości co i powietrze wprowadzają do wieży pa- (Zeitschr. d. V. d. Ing. 1902, 1473) zawierają 
rę wodną. Pod wplywem ciśnienia i dodatku rodzime złoto lub też złoto, związane z tellurem. 
wyprażonego kamienia osadzają się nieczystości, Rudy, zawierające rod:z,ime złoto, po rozdrobnie
zawarte w rozczynie. W przeciąO'u 7 -8 godzin ni u rozdzielają na piasek i szlam, który następnie 
przerabiają w ten sposób o 000 galonów ługu. Od- poddają procesowi ługowania cyankiem potasu. 
dzielenie oczyszczonego ługu od części stałych Jeżeli zawierają one złoto, dające się wyługować 
wykonywa się przy pomocy pras filtrowych, pa- rtęcią, to przed procesem ługowania amalgamują 
rowanie zaś ługu do krystalizacyi w skrzyniach je. Proces lugowania rtęcią odbywa się równo
drewnianych, wyłożonych ołowiem. Skrzynie te cześnie z rozdrobnieniem pewnych oznaczonych 
zaopatrzone są w rury, przez które zapomocą gatunków rud (Pochwerks-Amalgamation) albo też 
ekshaustora przeciągają gazy spalenia. po rozdrobnieniu oddzielony piasek osobno podda-

je si9 amalgamacyi. Piaski złotonośne ługuje się 
Złoto. ScHILZ dla powiększenia wydajności w kadziach rozczynem cyanku potasu. Ługowa

złota w procesie ługowania cyankiem potasowym nie szlamu, zawierającego dużo złota, wykonywa 
postępuje w ten sposób, że rudy w naczyniach się w Australii zachodniej wobec braku wody na 
zamkniętych poddaje się w przeciągu 3 dni działaniu prasach filtrowych. W tym celu są w użyciu dwa 
cyanku potasowego i nadtlenku barowego. N ad- sposoby a mianowicie: pierwszy GoEPNER'A, zapo
tlenek barowy, zmieszany z rudą przed dodaniem mocą którego obrabia się szlam eyankiem potasu 
rozczynu cyanku, dostarcza nie tylko tlenu, po- po osadzeniu przez dłuższy czas w naczyniach, 
trzebnego do rozpuszczenia zł'ota, ale nadto tlenu zao1)atrzonych w mieszadła, a następnie zarJomocą 
dla stopniowej zamiany pirytu w siarczan żelaza- ciśnienia powietrza masę przenosi się na prasy 
wy, wskutek czego złoto, zawarte w pirycie, wy- filtrowe, w których zostaJący szlam ługuje się 
dziela się ze1t i podlega działaniu cyanku potaso- l i przemywa wodą gorącą. Vv edług drugiego spo
wego. Naczynia tern dłużej powinny być zam- sobu Rzlam, zmącony z wodą, przenoszą wprost 
knięte, im więcej ruda zawiera pirytu. Takie ru- na prasy filtrowe a szlam, pozostały w prasie, łu
dy wymagają: także większego dodatku nadtlenku gują roztworem cyanku potasowego. W tym dru
barowego. Tlenek barowy, powstający po uwol- gim sposobie odzłocenie nie może naturalnie być 
nieniu tlenu z nadtlęnku, ma na celu zniszczenie tak dokładne, jak w wyżej opisanym sposobie 
połączeń siarkowych, znajdujących się w ługu GoEPNER'A. Podłu& zapatrywań PAPE w Australii 
cyanowym. \V huQie City and Suburbau Gold zachodniej wobec braku wody daleko korzystniej 
Min e w Johannesburgu, gdzie ten sposób fabry- jest rozdrabniać rudy na sucho i potem dzielić na 
kacyi jest właśnie w użyciu, otrzymują z drobne- piasek i szlam. 

, 

, 
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Rudy, zawierające złoto, związane z tellu
rem, można poddawać ługowaniu dopiero po wy
prażeniu, a jeżeli chce się takowego uniknąć, to 
lugować należy mieszaniną cyanku potasowego 
i bromku cyanu. Mieszanina ta rozpuszcza szyb
ko tak swobodne jako też z tellurem związane 
zloto. Rudy, przeznaczone do prażenia, muszą 
być dokladnie rozbite i nie mogą zawierać więcej 
jak 30fo wilgoci, muszą więc być . rozdrobnione 
w stanie suchym. Rozdrobnienie odbywa się po 
ręcznem . rozbiciu dużych kawałków w mlynach 
kulowych GRussoN'A albo też w młynach penduło
wych GRIFFIN'A, prażenie zaś w automatycznie na
pełnianych piecach. N aj częściej bywa w użyciu 
piec ~JJWARDs' A 17 1( 2 m dlugi i ? m szeroki. W ta
kim piecu w przeciągu 24 goclzm prażą 14 000 kg 
rudy, która oprócz telluru zawiera przecięciowo 
10% siarki. Tworzący się podczas prażenia siar
czan żelazawy musi być zniszczony, gdyż wpły
wa szkodliwie na ługi cyanku potasu. W tym 
też celu na końcu procesu prażenia rozkładają 
go, podwyższając temperaturę. 

Wyprażona ruda zawiera zloto, dające się 
wyługować zapomocą rtęci, co też ma miejsce 
przed procesem ługowania cyankiem. W tym ce
lu calą ilość rudy dokładnie mielą w kadziach 
amalgamacyjnych i, pozostawiwszy w nich zamal
gamowane zloto, lugują takowe w prasach filtro
wych oyankiem potasu; albo też oddzielają pia
sek, obrabiają go rtęcią, lugują w kadziach roz
tworem cyanku i oddzielają szlam, który następ
nie przenoszą na prasy filtrowe i ługują. Można 
także piasek rozdra.bniać w kadziach amalgama
cyjnych i, lJozostawiwszy w nich zamalgamowane 
zloto, wyciskać masę w prasach filtrowych i łu
gować cyankiem potasu. 

Jeżeli rudy bez poprzedniego prażenia mają 
być obrabiane rozczynem bromku cyanu i potasu, 
w takim razie większe kawałki siarczków i tellur
ków, t. zw. koncentraty, muszą być oddzielone. 
W tym celu rudy poddają najprzód amalgamacyi 
i równoczesnemu rozdrobnieniu, przyozem złoto 
amalgamuje się rtęcią, a następnie dla wydziele
nia koncentratu przemywa w kadziach i w końcu 
rozdziela lJa piasek i szlam. Piasek mielą i wraz 
ze szlamem poddają działaniu mieszaniny cyanku 
bromu i potasu, poezero masę zapomocą ciśnienia 
powietrza ]Jrzeuoszą na prasy filtrowe i lugują. 
Wymyty koncentrat prażą i dodają podczas roz
drobnienia i amalgamacyi nowych partyi rudy 
albo też przerabiają za pomocą procesu topienia. 

Nowy sposób obrabiania rud rozczynem 
cyanku potasu, polegający na ługowaniu zlota 
podczas rozdrobnienia rud w mlynach kulowych, 
proponuje firma Pape, Henneberg C0 (Zeitschr. d. 
V. d. Ing. 1902, 1475). Głównym warunkiem 
Erzy tym sposobie jest mielenie z możebnie malą 
Ilością cieczy i to tak, aby rozdrobniona ruda po
zostawała dłuższy czas w mlynie w styczności 

z ługującą cieczą. Zjednoczone mielenie i ługo
wanie odbywa się w młynach kulowych bez sit 
do odsiewania w przestrzeni zupelnie zamkniętej, 
zaopatrzonej jedynie w otwory, slużące do · nała
dowania i wyładowania materyału. Bęben mielą
cy osadzony jest na specyalnym wale albo, też 
tkwi na czopach w specyalnych łożyskach. Scia
ny wewnętrzne mlyna kulowego wyłożone są pły
tami pancernemi, a kule zrobione z żelaza lanego 
lub stali kutej. Kule te wznoszą się podczas mie
lenia około płaszcza młyna w kierunku ruchu 
i po osiągnięciu pewnej wysokości spadają razem 
ze zmielonym materyalem na dno. Aby rudę po 
zmieleniu jeszcze jakiś czas poddać działaniu łu
gującej cieczy, obliczają z jednej strony stosunek 
między większymi kawałkami rudy i kulami a cie
czą z drugiej strony tak, aby między kulami 
i rudą byla zawsze warstwa cieczy, w której czą
stki rudy zostawałyby jakiś czas w zawieszeniu, 
zanim wystąpią przez wierzchni spust młyna. 
Ilość cieczy nie może przekraczać 1•/2 raza cięża
ru rudy. Wychodzące z młyna szlamowate czę
ści rudy mają być zupełnie uwolnione od zlota, 
podczas gdy części piaszczyste zawierają jeszcze 
pewne dające się oznaczyć ilości metalu; dlatego 
też szlam oddzielają od piasku i od cieczy, uży
tej podczas mielenia, i piasek uwalniają w dal
szym ciągu od zlota. To uwolnienie polega na 
tern, że piasek amalgamują i następnie ługują 
w kadziach cyankiem potasu albo też mielą do
kładnie w młynach z mieszadlaroi i jako szlam, 
zawieszony w cie0zy, poddają elektrolitycznemu 
procesowi amalgamacyi Pape, Henneberg C0• 

N a zasadzie doświadczeń wzmiankowanej fu
my przez zjednoczenie procesu mielenia z proce
sem ługowania otrzymuje się z n1d tlenowych 
82°/0 zawartego w nich zlota. Przytern otrzymu
ją 85,50fo calego ciężaru rudy, jako szlam prawie 
zupełnie odzłocony, i 12,5% piasku, zawierającego 
złoto. Strącanie zlota z lugów, zawierających ta
kowe. odbywa się w znany sposób zapomocą cyn
ku lub prądu elektrycznego. 

Oprócz sposobu PELATAN-CLERICI rozpuszczania 
i strącania złota w ciągu jednego procesu, wpro
wadzono w roku 1901 w Kalgoorlie w Australii 
zachodniej jeszcze nowy proces RIEKEN'A. Tu u
żywa się jako rozpuszczalnika cyanku }'Otasu 
i rtęci. Strącanie zlota z rozczynu cyanku usku
teczniają zapomocą prądu elektrycznego. Roz
puszczanie i strą0anie odbywa si9 w kadziach, 
których ściany wewnętrzne wyłożone są płytami 
amalgamowanemi. Podczas procesu płyty te u
walniają się od rtęci, która też zbiera się na dnie 
kadzi. Plyty te grają równocześnie rolę katodu. 
Jako anody slużą sztaby żelazne, stale przytwier
dzone, nie dotykające jednak mieszadeł. 

Rudy przed wsypaniem do wanny prażą. 
Zawarte w uich grube kawa.lki złota zabiera rtęć. 
Złoto drobniej rozdzielone rozpuszcza się w !ugu 
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cyanku potasu, wydziela prądem elektrycznym na l miedź, podczas gdy nikiel przechodzi jako chio
katodzie i również dział'aniem rtę?i aJ?alga~nuje. rek l~b siarczan ~o r?z~zy?m. Z tego ~ozcz.y~u, 
Podobno proces ten zużywa małe 1lośc~ rtęc1. uwalmonego od m1edz1 1 zelaza, osadzaJą mbel 

:E'irma l)ape, Henneberg C0 posiada nowy elektrolitycznie, jako metal, albo też strącają go 
sposób strącania zJ'ota za:pomocą prądu elektrycz- z rozczynu odczynnikami, a otrzymany osad prze
nego z masy, otrzymaneJ podczas równoczesnego rabiają drogą suchą na metal. 
mielenia i ługowania, p1·zyczem strącone złoto BRowNE (The lvlin. Ind. 1902, 497) prze
poddają jeszcze amalgamacyi (Zeitschr. d. V. d. p:·owadza ~1iki~l do rozczynu jako chlorek. Stop 
Ing. 1902, 1 478). . mklowo-mwdzwwy, odlany w formy płyt, tworzy 

Masa szlamowata, zawierająca złoto, składa anody dla prądu, podczas gdy katodami służą 
się ze szlamu, wolnego od złota, i z rozczynu płyty miedziane. Jako elektrolit użyty jest roz
cyanku zlotowo-potasowego. Naczynie, w którelJl czyn chlorku miedziowego i niklowego. Wyczer
ma miejsce strącanie, składa się z zewnętrznego paniu elektrolitu zapobiegają w ten sposób, że 
leżącego u góry otwartego cylindra i z leżącego puszczają go ustawicznie na wieżę, w której po
w nim bębna. Boczne ściany zewnętrznego cy- zostaje w ciągłej styczności z kamieniem niklo
lindra tworzą anod, a ściany bębna z płyt amal- wo-miedzianym lub stopem, jak również z chlo
gamowanych-katod. Dno cylindra zewnętrznego Tem i chlorkiem sodowym. Miedź wydziela się 
pokryte jest rtęcią, w której zanurza się katod. na katodzie, podczas gdy nikiel pozostaje w raz
Rozmącone rudy wstępują w jednym końcu cy- czynie. Skoro rozczyn ten do pewnego stopnia 
lindra u góry a w przeciwległym końcu odpły- zo tal nasycony niklem, elektrolit wycofują z o
wają. \V przejściu przez naczynie złoto z cieczy biegu, strącają w nim miedź i żelazo (miedź siar
zostaje strącone vrądem na katodzie i tworzy czę- kowodorem) a następnie osadzają nikiel pomiędzy 
ściowo stały amalgamat na a.malgamowanych pły- anodero z węgla a katodero z blachy niklowej, na 
tach, częściowo zaś zabiera je rt?ć, znajdująca się której· osiada nikiel. Chlor, wydzielony na ano
na dnie. Udzlocona szlamowata masa przechodzi dzie, użyty rywa do rozpuszczenia nowych ilości 
do skrzyni, w której cięższe części rudy i cząstki miedzi i niklu i wprowadzony do wspomnianych 
rtęci spadają na dno, przyezem rt'?ć zbiera się wież, zawierających kamień niklowo-miedziany. 
w miejscu, specya.Inie dla niej przeznaczonem. ULKE (The Min . Ind. 1902, 497) używa 
W skrzyni tej zatrzymuje się rtęó i amalgamat, jako elektrolitu zakwaszonego gorącego rozczynu 
podczas gdy delikatniejsze cząstki rudy, rozmąco- siarczanu niklu i siarczanu miedzi a jako katodu
ue z wodą, przechodzą przez brzeg naczynia -blachy miedzianej. Stopy miedzi i nildu, które 
i spu~t. Oddzi_elone stale części osia~ają, czysta l służą j<1~? anody, nie po\v:inny zawierać więcej Ja:k 
zaś Ciecz zostaJe użyta do rozpuszczama nowych 20% N1 1 80°/0 Cu. Pomeważ przy elektrohz1e 
partyi złota. W ten sposób z tlenowych średnio miedź szybko wycze11mje się, przeto w krótkich 
bogatych rud otrzymuJe się 98,1 Ofo cał'kowitej za- odstępach czasu pewne ilości elektrolitu wypusz
wartości złota. cza się z wanny i zastępuje świeżym zakwasza-

N ikiel. Sposób MoNn'A otrzymywania ni- nym rozczynem siarczanu miedzi. Skoro tylko 
klu (tworzenie karbonylu niklu i jego rozkład w elektrolizie nagromadzi się nikiel do oznaczo
pod wpływem podniesionej temperatury na nikiel nych granic, to spuszczają go z wanny i zapo
i tlenek węgla) wprowadzony został na wielką mocą siarkowodoru uwalniają od miedzi. Otrzy
skalę w Clydach w Walii (The Min. Ind. 1902, many przytem siarczek miedzi rozkładają gorą-
261). Towarzystwo Mond wydzierżawiło w tym cym kwasem ~iarczanym, aby miedź wprowadzić 
celu kopalnie w pobliżu Sucibury w Kanadzie, do rozczynu, a uwolniony siarkowodór sluży do 
gdzie rudę przerabiają na kamiefJ niklowy. Ka- strącenia nowych ilości miedzi z następnych par
mień ten przewożą do Clydach i tutaj sposobem tyi elektrolitów. Rozczyn niklu, uwolniony od 
:MoNn'A przerabiają na czyst.y nikiel. Rudy po miedzi, zaprawiają amoniakiem i elektrolizują. 
wyprażeniu w mieleżach przerabiają w amerykań- Jako anody służą blachy ołowiane a jako katody 
skich piecach szachtowych z płaszczami wodny- blachy niklowe. Elektrolit od czasu do czasu 
mi o przekroju w poziomie dysz 3,048X 1,117 m l spuszczają z wanny i zastępują go nowym rozczy
na kamień, zawierający 30- 50°/0 miedzi i niklu. nem siarczanu niklawego. 
Kamień ten w konwertorach cylindrycznych dłu- / Wyczerpanie miedzi z elektrolitów, złoża
gości 2,133 111 i 2,032 m przerabiają na kamień nych z siarczanu miedzi i niklu, ma miejsce po
niklowo - miedziany z zawartością 37,78% Ni dlug WoHLWILL'A (Borchers Electro- Meta.llurgie 
i 41,4% Cu. Otrzymany przytern żużel służy ja- 1902, 285) z równaczesnem wyczerpaniem ni
ko dodatek przy topieniu wyprażonych rud (The klu tak szybko, że po pewnym czasie na katodzie 
Min. Ind. 1902, 493). zamiast miedzi zjawia si<; mieszanina miedzi i wo-

Otrzymywanie niklu ze stopów miedzi i ni- doru. 
klu, wytworzonych z kamieni niklowo - miedzia- Ilość wydzielonej na katodzie miedzi równa
nych, odbywa się obecnie zapomocą eloktrolizy. znaczna jest z sumą rozpuszczonych na anodzie 
Ze stopów wydziela się elektrolitycznie naprzód ilości miedzi i niklu, przeto też z elektrolitu 
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osadza się więcej miedzi, aniżeli na anodzie prze- 1 poddaje się wyparowaniu i krystalizacyi, dającej 
chodzi w rozczyn. (N a l kg rozpuszczonego na mieszaninę siarczanów, z których po razpuszcze
anodzie niklu wydziela się z elektrolitu 1,08 kg niu osadzają miedź i żelazo. Otrzymany · tą dra
miedzi). Aby zatem otrzymać zbity osad miedzi, gą rozczyn siarczanu niklawego można przez wy
musi być równoznaczna ilość miedzi z ilością ni- parowanie i krystalizacyę przerabiać na siarczan 
klu ustawicznie lub w krótkich odstępach czasr1 niklawy lub też, dodawszy rozczynu siarczanu a
wprowadzana w formie siarczanu miedzi. Usku- monu, przerabiać na siarczan amonowo- niklawy. 
tecznia się to dopiero wtedy, gdy wzbogacenie KuGEL (Pat. niem. J\l! 117 054. Ohem. Ztg. 1901, 
elektrolitu w siarczan niklu dosięga pożądanego 28) używa przy elektrolitycznem otrzymywaniu 
stopnia (200 kg w l m sześć. cieczy). Jeżeli po niklu z kamienia niklowego gorącego kwaśnego 
osiągnięciu tego stopnia stężenia elektrolit zawie- rozczynu siarczanu niklawego i magnowe~o. 
ra zbyt malo miedzi, aby utworzyć jeszcze dość A r sen. WEsTMANN (The Min. Ind. 1902, 
zbity osad, to na miejsce starego katodu wkłada- 42. Berg- u. huttennw. Ztg 1901, 614) ogłosił 
ją nowy z miedzi lub ołowiu, na który miedź o- sposób otrzymywania arsenu przez ogrzewa
sadza się w niezbyt zbitej formie. Anody roz- nie siarczku tlenku arsenowego lub arsenawego 
puszczalne zastąpiono płytami ołowianemi, na kt.ó- z siarczkiem żelazowym w atmosferze azotu 
rych dotąd, dopóki w elektrolicie znajduje się w piecu elektrycznym. Tworzą się przytern pary 
mała ilość siarczanu żelazowego, nie tworzy się arsenu, które chwytane są w komorach, i kamień, 
dwutlenek ołowiu. Skoro w ten sposób większa zawierający metale szlachetne, zawarte w rudzie. 
część miedzi wydalona jest z elektrolitu, takowy H. Wdmviszewski. 

Ubezpieczenie robotników górniczych i hutniczych w Królestwie Polskiem 
od następstw wypadków nieszczęśliwych wobec prawa z d. 2 czerwca r. 1903. 

Dla robotnika jedynem źródłem bytu jest A. Śmierć robotnika, spowodowana przez 
wogóle jego zarobek, a przeto możność zarobko- przyczyny natur~lne (choroba lub starość). 
wania przedstawia dla niego kapitał, który daje ~· 8tała mezdolność do pracy (zupełna lub 
mu środki do życia. W razie niemożności zarob- częściowa), spow?dowana prz~z przyczyny natu
kowania skutkiem zaniku zdolności do pracy ro- ralne (choroba meuleczalna, medołęstwo lub sta-
botnik wpada w nędzę a w razie śmierci robotni- l rość). . 
ka wpada w nędzę jego rodzina. Pornoc ze stro- O. Czasowa mezdolność do pracy, spowod~
ny społeczeństwa, w wielu państwach bardzo sła- :v:;tna przez przyczyny naturalne (choroba przemi-
bo lub zupełnie nie urządzona, okazywaną bywa JaJąca). . . 
potrzebującym wówczas dopiero, gdy nędza po- D. Sr;rnerć r~botmka, spowodowana przez 
zbawi ich wszelkich zasobów, mianowicie oszczę- wypadek meszczrśhwy. 
dności, sprzętów domowyeh i nawet ubrania. Za- ~· Stała mezdolność do pracy (zupe~na lub 
chodzi przeto potrzeba urządzenia dla robotników c~ęśc10wa), spowodo;vana prz~z wypa~ek m~szczę
stalej pomocy w tych wypadkach, kiedy dla tych śhwy (kalectwo, ktor~ czym roJ:lOtmka mezdol
lub owych przyczyn pozbawieni są oni możności uym do pracy zupe~me lub częściOwo). 
zarobkowania. F. Czasowa mezdol_ność do .pracy,. spowodo-

Przyczyny, które pozbawiają robotnika moż
ności zarobkowania stale (zupełnie lub częściowo) 
albo czasowo lub też vowodu.ią jego śmierć, co 
znowu pozbawia bytu Jego rodzinę, można podzie
lić na dwie grupy: l) przyczyny naturalne i 2) 
wypadki nieszczęśliwe. Skutek, jaki każda z grup 
powyższych pociąga za sobą, może być jednym 
z trzech następujących: l) śmierć, 2) stała nie
zdolność do pracy (zupełna lub częściowa), 3) cza
sowa niezdolność do pracy. Zależnie od przyczyn 
i skutków otrzymuje się przeto sześć następują
cych rodzajów postradania środków do życia 
przez robotnika lub jego rodzinę: 

wana przez wypadek meszczęśhwy (memożność 
zarobkowania podczas leczenia się z doznanego 
uszkodzenia). 

W wielu krajach część lub wszystkie przy
toczone powyżej ro~zaje po.stradania .środków do 
życia przez robotmka lub Jego rodzmę są w od
powiedni sposób zabezpieczone; w ubezpieczeniu 
rodzajów A. B i O przyjmują udział robotnicy, 
właściciele przedsiębiorstw a niejednokrotnie i pań
stwo; koszt ubezJ?ieczenia rodzajów D, E i F 
w większości krajow pokrywają właściciele przed
siębiorstw. 

Przedmiotem niniejszego artykuł u jest wska
zanie w zarysach ogólnych, jakiego rodzaju po-
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moc może być okazywaną w rodzajach A, B i C 
postradania ś1 odków do życia przez robotnika lub 
Jego rodzinę odnośnie do przemysł'u górniczego 
i hutniczego w Królestwie Polskiem oraz rozpa
trzenie więcej szczegółowe dla tegoż przemysł'u 
rodzajów D, E i F na warunkach, wskazanych 
przez nowe prawo z dnia 2 czerwca roku 1903 
o wynagrodzeniu poszkodowanych skut},iem nie
szczęśliwych wypadków robotników i oficyahstów 
oraz czł'onków ich rodzin w przedsiębiorstwach 
przemysłu fabrycznego, górniczego i hutniczego*). 

Rodzaje A i B może w sposób odpowiedni 
zabezpieczyć jedna wspólna kasa emerytalna dla 
wszystkich robotników górniczych i hutniczych 
w Królestwie Polskiem. Projekt otwarcia t akiej 
kasy opracowywuj e się z rozmaiteroi zmianami 
i uzupelnieniami od 25 lat, lecz dotychczas nie 
uzyskał' on ostatecznego zatwierdzenia. Kasa e
merytalna prawdopodobnie nigdy jednak nie opu
ści sfery projektów, ponieważ w ostatnim czasie 
powstal projekt innego rodzaju, który ma więcej 
widoków uzyskania odn ośn ego zatwierdzenia; jest 
nim projekt kasy, opartej na zasadach oszczędno
ści i przezoma ·ci. Od wielu lat w większych za
kladach górniczych i hutniczych zagłębia Dą
browskiego istnieją różnego rodzaju ka y pomocy 
dla robotników; niektóre z tych kas wydają eme
rytm·y rodzinom po robotnikach, zmarłych skut
kiem przyczyn naturalnych, oraz robotnikom, któ
rzy skutkiem tychże przyczyn stali się niezdolny
mi do pracy. Kasy te pod względem zabezpie
czania emerytur nie rządzą si9 jednak zasadami 
techniki ubezpieczeniowej i, jako liczące w gro
nie swoich uczestników tylko robotników poje
dynczych przedsiębiorstw górniczych lub hutni
czych, mają za mało czł'onków na to, żeby przed
stawiać dostateczną rękojmię trwałości. Niektóre 
z tych kas są pod względem zabezpieczen ia eme
rytur bankrutami. t . j. że, posiadając większe lub 
mniejsze kapitały, nie mają ich jednak tyle, żeby 
pokryć wszystkie swoje zobowiązania. 

Rodzaj O mogą zabezpieczać kasy pomocy 
dla robotników, otwierane przy pojedynczych 
przedsiębiorstwach górniczych i hutniczych; na 
kasy te móg-l by być również włożony obowiązek 
wydawania wsparć na pogrzeby zmarlych (z przy
czyn naturalnych) robotników i czlonków ich ro
dzin, dawania pomocy lekarskiej rodzinom robot
ników (dawanie pomocy lekarskiej robotnikom na
leży do wlaściciela przedsiębiorstwa), oraz okazy
wanie innej podobnego rodzaju pomocy. Tego 
rodzaju kasy od wielu lat istnieją w większych 
zakładach górniczych i hutniezych zagłębia Dą
browskiego, wymagają one j ednak pewnego uje
dnostajnienia swej działaln oś ci. 

Rodzaje D, E i F przedsiębiorstwa górnicze 
i hutnieze w Królestwie Polskiem dotychczas al-

* ! P or. Przegląd Górni czo-Hutniczy, M 2. str. 25-27, J\; 3, str 
49-55. 

bo ubezpieczały w prywatnych towarzystwach u
bezpieczeń albo pokrywały z funduszów wlasnych 
czyli. mówiąc inaczej, u bezpieczaly u samyd1 sie
bie. To samo mogą one czynić 110 wprowadzeniu 
nowego prawa z tą jednak różnicą. że oprócz 
dwóch powyższych będą miarly jeden jeszcze spo
sób, mianowicie utworzenie ubezpieczenia wza
jemnego wł'aścicieli lJrzedsiębiorstw górniczych 
i hutniczych w Królestwie Polskiem od następstw 
wypadków nieszczęśliwych z robotnikami; myśl 
utworzenia takiego ubezpieczenia powstala w ma
ju r. b. podczas obrad VI-go zjazdu przemysłow
ców górniczych Królestwa Folskiego i w celu do
prowadzenia zamiaru tego do skutku wybrallą zo
stała ko-:nisya *), która w niedługim czasie skoń
czy swoJe prace. 

Różnica zasadnicza pomiędzy zawieraneroi 
przedtem przez przedsiębiorstwa w towarzystwach 
prywatnych ubezpienzeni.ami od następstw wypad
ków nieszczęśliwych a temi, które będą zawiera
ne z chwilą wprowadzenia nowego pra.-wa, polega 
na tem, że poprzednio właściciel przedsiębiorstwa 
ubezpieczał dla robotników dowolne zależne od 
swojego uznania odszkodowanie (w przedsiębior
stwach górniczych i hutniczych w Królestwie 
Polskiem ustaliły się przeważnie normy następu
jące: na wypadek śmierci 1000-krotny przeciętny 
zarobek dzienny, na wypadek stalej niezdolności 
do pracy 1500-krotny przeciętny zarobek dzienny, 
jako ]JOdstawa renty**), i na wy}Jadek czasowej 
niezdolności do pracy 1

/ 2 przeciętnego zarob
ku dzienne~o); również ci właściciele przedsię
biorstw, ktorzy odszkodowania za wypadki nie
szczęśliwe pokrywali z funduszów własnych, 
przyznawali je w dowolnych zależnych od swe
go uznania wysokościach albo w rozmiarach, 
przyznanych przez sąd, o ile robotnik, nieza
dowolony z proponowanego mu odszkodowania, 
skierowal swoją pretensyę na drogę sądową i sąd 
zasądził sumę większą od proponowanej przez 
wlaściciela przedsiębiorstwa . Z chwilą wprowa
dzenia nowego pr~.wa dowolność w obu przyto
czonych powyżej wypadkach ustaje, ponieważ pra
wo rzeczone określa wyraźnie i możliwie ściśle 
wysokość odszkodowań. 

Nowe prawo z dnia 2 czerwca r. 1903, jak
kolwiek jest ono prawem o odpowiedzialności pra
codawców za wypadki nieszczęśliwe z robotnika
mi, nie wyklucza jednak możności ubezpieczania 
robotników w działających w Państwie Rosyj
skiem towarzystwach i instytucyach ubezpiecze
niowych na warunkach nie mniej dogodnych dla 
poszkodowanych i członków ich rodzin od warun
ków, przewidzianych przez prawo; wówczas wla
ściciel przedsiębiorstwa uwalnia się od obowiąz-

* P or. Przeglącl Techniczny r. 1903, X. 31, st1;; 469.. . 
*"' z-naczenie ·wyrazów .. j ako po_ds~awa renty wyJaŚniOJ?-6 2!0· 

l t;tal o w art,vkule M{;bezpieczenic l'Ob.otn1kow n a ·w:ypn.de_k stałeJ. nu::,
zdolno~<·i do pracy, spowodow aneJ przez wypadek n1eszczęśhwy . 
Przegląd Techniczn y. r. 1903, J\; 40, str. 580. 
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ków, nakładanych na niego przez nowe prawo, nia a przeto zmmeJszenia liczby wypadków nie
i obowiązki te ciążą w takich razach na pomie- szczęśliwych. Spodziewać się przeto należy, że 
nionych towarzystwach i in.stytucyach u?ezpie- nowe prawo powola do życia wiele towarzystw 
czeniowych (art. 52). Obecme w Państw1e Ro- wzajemnych w różnych gal9ziach przemysłu. Jak 
syjskiem działa 7 akcyjnych towarzystw ubezpie- to powyżej przytoczono, obecnie opracowywuje 
czeń od wypadków nieszczęśliwych (Przezorność, się projekt utworzenia ubezpieczenia wzajemnego 
Rosya, Pomoc, Petersburskie, J akor, Rosyjskie wlaścicieli zakładów górniczych i hutniczych 
z r. 1827 i Salamandra) i 3 towarzystwa wzajem- w Królestwie Polskiem od następstw wypadków 
ne (w Rydze, Odessie i I wanowo- \Vozniesiensku); nieszczęśliwych z robotnikami; kwestya ta weszła 
w r. 1901 liczba ubezpieczonych w towarzystwach również do programu ostatniego XXVIII zjazdu 
tych przenosiła l 000 000 a suma opłaconych przemysłowców górniczych Poludnia Rosyi *). 
premii ·wyniosla 3,8. milionów rub~i; spodziewać W innych miejscowościach z rozwiniętym 
się należy, że z chw1lą wprowadzema, nowego pra- i ześrodkowanym przemysłem również powstaną 
wa liczba ubezpieczonych znacznie podniesie się, zapewne tego rodzaju ubezpieczenia dla paszcze
co przygotuje łatwiejszy grunt do wprowadzenia gólnych gałęzi przemysłu. W tych natomiast 
upezpieczenia obowiązkowego. miejs.cach obszernego Pai1stwa Rosyjskiego, gdzie 

N owe prawo nie robi żadnej różnicy pomię- 1 przemysJ mniej jest ześrodkowany a 1wzeto za
dzy uuezpieczaniem w towarzystwach akcyjnych chodzi trudność w urządzeniu ubezpieczenia wza
lub wzajemnych. N a pierwszy rzut oka łatwo l jemnego, dla poszczególnych przedsiębiorstw po
przyjść do wniosku, które z tych dwóch rodzajów 1 zostanie ubezpieczanie swoich robotników w ak
ubezpieczeń jest dla właścicieli przecL<>iębiorstw cyjnych towarzystwaeh ubezpieczeń. 
korzystniejsze. Przedewszystkiem ubezpieczenie Akcyjne towarzystwa ubezpieczeń wobec 
wzajemne jest tańsze, ponieważ nie potrzebuje ono zmian zasadniczych, jakie wprowadza nowe pra
płacić dywidendy od akcyi i ponosić kosztów wo, muszą uzyskać zmianę swoich warunków po
prowizyi ajentów, gdyż w danym razie sami u- lisowych odnośnie do zawierania ubezpieczeń 
!Jezpioczeni są bezpłatnymi ajentami. Obecnie zbiorowych od następstw wypadków nieszczQśli
prowizya ajentów od ubezpieczeń zbiorowych od wych oraz opracować nowe taryfy. Dla naradze
następstw wypadków nieszczęśliwych wynosi prze- nia si9 nad temi zmianami i taryfami w końcu 
ciętnie 12 ~ premii, z chwilą jednak wprowadze- października r. b. odbył się w Petersburgu zjazd 
nia nowego prawa prowizya ta ulegnie znaczne- przedstawicieli działających w Rosyi akcyjnych 
mu obniżeniu, lecz i tak bę<1zie ona wynosiła towarzystw ubezpieczeń od wypadków nieszczęśli
przeszlo 6% · premii. \Viadomo powszechnie, że wycl1, na którym uchwalone zostały glówne. wa
akcy,ine towarzystwa ubezpieczeń pomimo stalego runki i zasady zawierania tego rodzaju ubezpie
podnoszenia premii od ubezpieczei1. zbiorowych od czeń. 
wypadków nieszczęśliwych mialy w dzin,le tym Podobnie jak obecnie, tak i z chwilą wpro
w ostatnich latach przeważnie straty*), lecz wy- wadzenia nowego prawa ubezpieczenie zbiorowe 
woła to tylko naturalnie dalsze podnoszenie pre- od wypadków nieszczęśliwych je t umową, na 
mii, a zawarte w styczniu r. 1899 pomiędzy to- ' mocy której towarzystwo ubezpieczeń obowiązuje 
warzystwami ubezpieczeń porozumienie wyklucza się do wypłaty umówionego wedlug polisy od
możnoś6 wspófzawodnictwa przez obniżanie pre- szkodowania, gdy jedną lub więcej osób, ubezpie
mii. Akcy,ine towarzystwa ubezpieczeń, jako czonych w fabryce, zakładzie lub jakiemkolwiek 
przedsiębiorstwa handlowe, nie mogą stale vono- innem przedsiębiorstwie, w czasie pełnienia przez 
sić i nadal strat, lecz muszą zapewnić odpowiedni nie obowiązków, przywiązanych do przewidziane
.Azsk włożonym w przedsi<;biorstwa te kapitaiom.

1 

go w polisie zajęcia, dotknie z powodu zajścia 
Oprócz tego czynnika ezysto finansowego na ko- wypadku nieszczęśliwego takie uszkodzenie na 
rzyść ubezpieczeń wzajemnych przemawia jeszcze zdrowiu, którego bezpośredniem następstwem bę
i to, że towarzystwa wzajemne, uczestnikami któ- dzie śmierć albo zanik bądź na cale życie, bądź 
rych są sami przemysłowcy, posiadają więcej moż- czasowo zdolności zarobkowania. Przez wypadek 
ności niż towarzystwa akcyjne do zniewolenia nieszczęśliwy rozumieć należy takie zdarzenie ze
swych uczestników, żeby ci przedsiębrali wszelkie wnętrzne, które pomimo woli ubezpieczonego 
środki, dążące do obniżenia kosztów ubezpiecze- w sposób gwałtowny wyrządza mu szkodę na 

*) Rezultaty finansowA działaj~cych w Państwie Rosyjskiem 
akcyjnych towarzystw ubezpieczeń odnośnie do działu ubezpieczeń 
od następstw wypadków nieszczęśliwych były w roku J901 następuja,· 
ce (w procentach premii): Odszkodow. Koszta admin. l{azcm 
Towarzystwo Rosya . 80,60 19,02 99.62 

Pomoc . . 81,46 15,53 96,99 
Przezorność 88.61 2-1,75 103,!36 
Petersburskie 86,2.~ 25,83 112,08 
J"akor . . . . 88,15 21,66 109,B1 
Rosyjskie (z r. 1827) 80,66 2-1,12 104,78 
Salamandra . . 67,37 25,32 9'.!,69 
Przeciętnie 81,25 21,74 J()'J_.,(l9 

(Strachowoje Obozrienje, r. l! <FJ, :'1! 11, str. 658-G5.Q). 

zdrowiu. Ubez:pieczenie nie rozciąga się przeto 
na wypadki, ktorym u]e~li ubezpieczeni nie pod
czas pełnienia obowiązków zawodowych. Do ubez
pieczenia zbiorowego winni być zawsze włączeni 
wszyscy pracujący w elanem przedsiębiorstwie, 
o ile pobierają wynagrodzenie roczne, nie prze
noszące l 500 rubli. Ubezpieczenie tylko pewnej 

*) Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy· X. 4, str. UO. 
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grul?y rob_otnik?w, zat~udni?nych. W: elanem przed
sięb10_rstw:1e, n~e ~oze m1.eć . mleJsca. W ~dług 
stopma mebezp1eczenstwa, Jakle przedstaw1a ro
dzaj zajęcia osób ubezpieczonych, określa się kla
sa do której należy je zaliczyć, i oznacza się 
wysokość premii. Wszyscy pracujący w danem 
przedsiębiorstwie podciągają się pod jeden ogól
ny stopień niebezpieczeństwa, skutkiem czego u
bezpieczenie jednych od wyższego a innych od 
njższego stopnia niebezpieczeństwa nie może mieć 
miejsca. Wyjątkowo tylko niektóre wyraźnie wska
zane osoby lub grupy mogą być na podstawie od
dzielnej umowy z ubezpieczeniaogólnego wyłączone. 
Ubezpieczenia zbiorowe zawiera się na podstawie 
rzeczywiście wypłaconej w przeciągu roku, na 
który zawarte zostało ubezpieczenie, sumy robo
cizny, pensyi, tantyemy oraz wynagrodzeniawna
turze i oblicza się wedlug oznaczonych w taryfie 
norm od każdego l 000 rubli. Przy zawieraniu 
ubezpieczenia premia roczna oblicza się tymcza
sowo na podstawie wskazanej powyżej sumy, rze
czywiście wypłaconej przez właściciela przedsię
biorstwa w ciągu poprzedniego roku, poczem po 
uplywie roku uskutecznia się obrachunek ostatecz
ny i stosownie do tego, czy suma, wydatkowana 
w przeciągu tego czasu na: robociznę, pensye, ta~
tyemy oraz wynagrodzeme w naturze okaże s1ę 
mniejszą lub większą od sumy, tymczasowo przy
jętej, wla.ściciel przedsiębiorstwa albo dopłaca to
warzystwu ubezpieczeń premię dodatkową albo 
otrzymuje od towarzystwa część premii nadpła
conej. Ubezpieczenia mogą być zawierane tylko 
na te~min roczny. o~ pren;tii, nie daj~ .się żadnych 
rabatow, zależnych, Jak m1ał:o to m1eJsce poprze
dnio, od wysokości robocizny rocznej. 

Premia tymczasowa uiszcza się gotówką za 
ca.ł:y rok z góry. Jeżeli jednak premia roczna 
jestrówną l u b przenosi sumę 4 000 rubli, wówczas 
premia może być uiszczaną w ratach pórrocznych 
(z dodaniem 11

/ 2 % do p,remii rocznej) lub kwar
talnych (z dodaniem 2 /20fo do premii rocznej). 

Ubezpieczenia mogą być zawierane: l) bez 
udzia.ł:u w zyskach towarzystwa ubezpieczeń i 2) 
z udzialem w zyskach. 

W razie zrzeczenia się przez właściciela 
przedsiębiorstwa udziału w zyskach towarzystwa 
ubezpieczeń premia obniża się o lOOfo. 

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach towa
rzystwa ubezpieczeń zawierają się na warunkach 
następujących: wszystkie ubezpieczenia, zawarte 
na warunkach nowego prawa z dnia 2 czerwca r. 
1903 z udzia.ł:em ubezpieczonych w zyskach, ma
ją prowadzony oddzielny rachunek; 750fo czystych 
zysków towarzystwa ubezpieczeń z tego rachun
ku odlicza się do podzia.ł:u w stosunku do sum 
tymczasowych premii rocznych pomiędzy tych 
ubezpieczonych, którzy zawarli lub wznowili u
bezpieczenia w ciągu danego roku sprawozdaw
czego. Przypadająca dla każdego ubezpieczone
go dywidenda oblicza się w procentach ca.ł:kowi-

tych od zapłaconej z góry premii tymczasowej 
i zalicza się na rachunek wznowionego następnie 
ubezpieczenia lub wypłaca się ubezpieczonemu po 
ukończeniu terminu ubezpieczenia, jeżeli ubezpie
czenie nie wznawia się. Pozostał:ość zysków, 
powstała z ułamków procentów, zalicza się do 
zysków roku następnego. Dywidenda nie zalicza 
się od dopłacanych towarzystwu ubezpieczeń pre
mii dodatkowych od przewyżki robocizny ponad 
zadeklarowaną przy zawieraniu ubezpieczenia. 
Przy obliczaniu zysków towarzystwa ubezpieczeń 
koszta administracyi i prowizya ajentów przyj
muje się równą 200fo premii*). 

Do ubezpieczeń, zawieranych bez udziału 
w zyskach lub z udziałem w nich, może być włą
czony warunek, na mocy którego właściciel przed
siębiOl·stwa niezależnie od premii, płaci jeszcze 
towarzystwu ubezpieczeń 25% wszystkich wypła
conych odszkodowań oraz aum, które towarzystwo 
ubezpieczeń obowiązane będzie odliczać jako re
zerwę na mocy mających być zatwierdzonymi 
przez ministra Spraw Wewnętrznych przepisów, 
dotyczących kapitalizowania rent. Towarzystwo 
ubezpieczeń wzamian zato zwraca właścicielowi 
przedsiębiorstwa po upływie roku ubezpieczenio
wego 331/ 30fo rzeczywiście zapłaconej premii po 
potrąceniu otrzymanej przez właściciela przedsię
biOl·stwa za dany rok ubezpieczeniowy dywi
dendy. 

Ubezpieczenia, od których premie roczne 
przenoszą 10 000 rubli, zamiast przytoczonych po
wyżej warunków, mogą być zawierane z udziałem 
właściciela przedsiębiorstwa w 50°/0 zysków, osią
gniętych przez towarzystwo ubezpieczeń w da
nym roku na własnem jego ubezpieczeniu; jako 
dochód towarzystwa ubezpieczeń uważa się w da
nym razie premia, j ako rozchód-20% premii na 
koszta administracyi, wypłacone odszkodowania 
oraz rezerwa. 

Z powyższego wynika, że ubezpieczenie zbio
rowe od wypadków nieszczęśliwych dzieli się do
tychczas na pięć następujących rodzajów: 

I. Bez udziału w zyskach towarzystwa u
bezpieczeń. 

II. Z udzia.ł:em w zyskach towarzystwa u
bezpieczeń na wszystkich ubezpieczeniach od wy
padków nieszczęśliwych. 

III. Ze zwrotem 250fo odszkodowań przez 
ubezpieczonego towarzystwu ubezpieczeń i 331

/ 30fo 

*) Pojęcie o rzeczywi~tyc.h kosztach admini~tracyi 'Y'""."' z pro
wizyą ajentó w ró~nych dzlała.]ących w Państw1e RosyJ.sk1em to
warzystw ubezpi!loz~ń w stosunku.procento.wy!I'" do premu daJe na
stępujące zestaw1eme (.StrachowoJe ObozrlenJe , r. 1902, J',~ 11, str. 
659), 

r. 1898 r. 1899 r. 1900 r. 1901 

Rosy a 21,68 20,68 20,25 19,02 
Pomoc 3!,05 7,79 15,52 15,53 
Przezorność 28,85 26,19 2,1,58 24,75 
petersburskie 28.82 30,75 26,85 25,83 
Jakor 22,~0 31,77 28,80 21,66 
Rosyjskie. (z ~. 1827) 19,62 3C,82 24,44 24,12 
Salamandra . · 21,32 27,99 25,32 
Przeciętnie 24,12 28,07 22,14 21,74 
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premii przez towarzystwo ubezpieczeń ubezpieczo
nemu, lecz bez udzialu w zyskach towarzystwa 
ubezpieczeń. 

IV. Ze zwrotero 250fo odszkodowa~ przez 
ubezpieczonego towarzystwu ubezpieczeń i 331

/ 30fo 
premii przez towarzystwo ubezpieczeń ubezpie
czonemu oraz z udzialem właściciela przedsiębior
stwa w zyskach towarzystwa ubezpieczeń na 
wszystkich ubezpieczeniach od wypadków nie
szczęśliwy ch. 

V. Z uclzialero właściciela przedsiębiorstwa 
w 500fo zysków, osiągniętych przez towarzystwo 
ubezpieczeń na wlasnem jego ubezpieczeniu. 

Należy objaśnić na przykładach rezultaty, 
jakie dać może każdy z przytoczonych powyżej 
rodzajów ubezpieczenia. 

Przypuśćmy, że premie roczne od ubezpie
czel'l wynoszą p, wypłacone odszkodowania wraz 
z rezerwą r i, przyJmując koszta adroinistracyi 
towarzystwa ubezpieczeń wraz z prowizyą ajen
tów równe 200fo premii, wykonajmy dla każdego 
rodzaju (I, II, III, IV i V) potrzebne obliczenia 
rezultatów ubezpieczenia. 

Ubezpieczeni zapłacą: 

r. p-0,1p=0,9p 
II. p-0,75 [p-(0,2p+r)]=0,4p+0,75r 

III. p-O,lp+0,25r-! (P-0,1P)=0,6p+ 
+0,25r 

IV. P+0,25r- i (P-d)-0,75jp-[0,2p+r-

-0,25r+f(p-d)] (=!~P+0,75r*) 
V. P-0,5[p-(0,2p+r)]=0,6p+0,5r 

Towarzystwo ubezpieczeń zaplaci: 

I. 0,2p+r+O,lp=0,3p+r 
II. 0,2p+r+0,75 [P- (0,2p+r)]=0,8P+0,25r 

III. 0,2p+r-0,25 ·r+ -~ (P -0,1p)+0,1P= 
=0,6p+0,75r 

IV. 0,2p+r-0,25r+ ~ (p-d)+0,75jp-
- [0,2p+r-0,25r+i(P-d)] !=~P+0,25r*) 
V. 0,2p+ r +0,5[p- (0,2p+r)] =0,6p+0,5r 

Zysk ubezpieczonych w porównaniu z pre
mią p wyniesie: 

I. p- 0,9P=0,1p 
II. P-(0,4p+0,75r)=0,6p-0,75r 

III. p- (0,6 p+ 0,25 r) = 0,4 p- 0,25 r 
IV. p- (!~P+0,75 r)= ~p- 0,75r 
V. P-.(0,6p+0,5r)=0,4p-0,5r 

*) d oznacza dywidendę, któr a otrzymuje się z równania: 

d=0,75 \p-[0,2p+r-0,25r+ ~ (p-d)J! 
skąd 

. Zysk towarzystwa ubezpieczeń w porówna
mu z premią p wyniesie: 

r. p-(0,3p+r)=0,7p-r 
II. P- (0.8p+0,25r) = 0,2p-0,25r 

III. P-(0,6p+0,75r)=0,4p-0,75r 
IV. p- (:p+0,251') = 4~ p- 0,25 r 
V. P-(0,6p+ 0,5 r)=0,4p-0,5r 

Suma zysków, przypadających na ubezpie
czonych i na towarzystwo ubezpieczeń, w porów
naniu z premią p wyniesie: 

I. 0,1p+ (0,7 p- r) =0,8p- r=P- (0,2p+r) 
II. (0,6p- 0,75r)+ (0,2p -0,257')=0,8p- r= 

=P-(0,2p+r) 
III. (0,4p- 0,25 r) + (0,4 p- 0,75 r) = 0,8 p- r = 

=p- (0,2 p+ r) 
IV. (~P- 0,75 r) + (AP- 0,25 r) = o,8p- r= p

-(0,2p+r) 
V. (0,4p- 0,5 r) + (0,4p - 0,5 r) = 0,8p- r= p-

-(0,2p+r) 
czyli. jak to zresztą być powinno, w każdym ro
dzaju ubezpieczenia suma zysków jest równą pre
mii po potrąceniu kosztów administracyi i od
szkodowań. 

Wysokość premii p dla danego przedsiębior
stwa, należącego do pewnej klasy ryzyka zawo
dowego, jest ilością stalą przynajmniej dotąd, do
póki przedsiębiorstwo to nie będzie dla tych lub 
owych powodów przeniesi0ne do innej klasy, 
wyższej lub niższej, albo dopóki nie będą zmie
nione taryfy ubezpieczeń; zmienną jest wartość r, 
jako zależna od sumy wypłaconych odszkodowań. 
Dajmy następujące wartości liczbowe ilościom 
p i ł: 

P=lOO 
1' =O, 20, 40, 80 i 120. 

Otrzymamy wówczas przytoczone poniżej ze
stawienie liczbowe rezultatów wszystkich ustano
wionych dotychczas przez prywatne towarzystwa 
ubezpieczeń rodzajów ubezpieczenia w zastosowa
niu do nowego prawa. 

' l l l l 
c<! O k~.= Z osiągniętego O N zy-N c.:><l)Ą :::e 

~-aa C) o:l · ;.. ca...O t.J o~:::: sku lub straty ...a ..... 
'O ""'P:>, ~~~Q.) t:,() N przypada na p .. ~N~ 

-NN .o ",-'-' 
<l) •m Q.L..U :::>,_Q) 

o ~ ;-[ __, oo·-

ubezpie- 1 tow,. ·.-:-:o N N <l)~ +o~ o:l <:.) ~ 

N <l) 
H ~N c.:> ~o N ~o:l czonych ubezp\e-o:l o:l H <l) ~~Q.) ~~.o .-o ..... 
~ El p" .... SN.o .;,:IP 

OP< c zen 
p o:l P; =>o:lP m~ 

~ w t: ~!S g zysku ( +)lub 
(f.) q p_ straty (- ) 

I o go 30 + &l l + lO + 70 
20 go s o + 6o + lO + s o 
40 go 70 + 40 + 10 + 30 

&l go 110 o + !O - lO 

120 go rso - 40 + 10 - s o 

• .. 
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II I o 40 8o + 8o + 6o + 20 
20 55 8s + 6o + 45 + 15 
40 'JO go + 40 + 30 + lO 

8o 100 100 o o o 
120 130 110 - 40 - 30 - lO 

III o 6o 6o + 8o l+ 40 + 40 
20 6s 75 + 6o J + 35 + 25 
40 70 go + 40 l + 30 + lO . 8o 8o 120 o l + 20 - 20 

120 go ISO -40 i + 10 - s o 

+ 8o 
l 

+ 1s,s6 IV o 35,56 84,44 +64:44 
20 so,s6 8~),44 +oo +49,44 + w,s6 
40 65,s6 94,44 + 40 +%44 + 5,56 
8o 9s,s6 10·:1,44 o + 4,44 - 4,44 

120 12),56 "4'44 -- 40 -2s,s6 -- '4,44 

V o 6o 6o l + 8o + 40 + 40 
20 'JO 70 + 6o + 30 + 30 
40 8o 8o + 40 + 20 + 20 
8o 100 100 o o o 

120 120 120 
l 

-40 - 20 - 20 

Pobieżny nawet rzut oka na powyższe zesta
wienie wskazuje, że najkorzystniejszy dla ubez
pieczonych jest rodzaj ubezpieczenia III. 

Należy jednak J?rzekonać się o tern w inny 
więcej dokładny sposob. W tym celu wypadnie 
powrócić do wzorów ogólnych, wykazujących 
zysk ubezpieczonych w porownaniu z premią p 
i wyprowadzić, przy jakich wartościach r zysk 
ten będzie równy lub większy od O przy p= 100 
(pomijamy zysk w rodzaju ubezpieczenia I, jako 
od r niezależny). Otrzymamy równania: 

II. 0,6p- 0,75r> O skąd r<8o 

III. 0,4p-0,25r> O 
" 

r<160 
-

IV. 29p-075r>o 
45 ' - " 

r<8525 

= 27 

V. 0,4p-0,5 r>o 
" 

r<8o 

I. 0,7p-Y> 0 skąd r<7o 

II. 0,2p -0,25r> O 
" 

r<80 

III. 0,4p-0,75r>o 
" 

r<531/ 3 

IV. 4~p-0,25r>o " 
r< 622/ 9 

V. 0,4p-0,5 r>o 
" 

r<80 

Przemysłowcom górniczym i hutniczym Kró
lestwa Po]skiego przedstawiony został w Peters
burgu d. 13 listopada r. b. inny następujący pro
jekt ubezpieczenia zbiorowego: ubezpieczony pła
ci towarzystwu ubezpieczeń niezależnie od premii 
331/ 3% odszkodowań oraz rezerwy i otrzymuje 
zwrot premii po potrąceniu odszkodowań i rezer
wy oraz 331

/ 3% odszkodowań; projekt ten należy 
przeto ~oddać bliższemu rozpatrzeniu w podobny 
sposób 1 przy tych samych oznaczeniach, jakie 
przyjęte zostały powyżej przy rozważaniu rodza
jów ubezpieczenia, wprowadzonych przez towa
rzystwa ubezpieczeń. 

Podług tego projektu ubezpieczeni zapłacą: 

P+łr-[p-(r+tr)]=1 ~ r 

Towarzystwo ubezpieczeń zapłaci: 

0,2p+r-{r+[p- (r+łr)] =1,2p- łr 

gdzie p- (r+ł r) >O 

Zysk ubezpieczonych w porównaniu z pre
mią p wyniesie: 

p-P/3 r 

Zysk towarzystwa ubezpieczeń w porówna
mu z premią p wyniesie: 

p- (1,2p-~r) =łr-0,2p 

Suma zysków, przypadających na ubezpie
czonych i na towarzystwo ubezpieczeń, w porów
naniu z premią p wyniesie: 

Zanim zastosujemy przytoczone powyżej wzo
ry do przykładów liczbowych, musimy zbadać 

Otrzymane rezultaty potwierdzają przytoczo- warunek 
n1 powyżej w~iosek, ~ianowic~e, że rodzaj ub~z- 1 > 
p1eczema III Jest naJ korzystm eJ szy dla u bezp1e- P - (r + 3 r) _O 
czonych; musi on przeto być najmniej korzystny 
dla towarzystwa ubezpieczeń, co stwierdzają na-

1 

skąd przy P = 100 wypada 
stępujące równania zysków towarzystwa ubezpie- r<75 
czeń: . = 

l. 

. . 
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Przy y > 75 zamiast wzorów powyższych na- \ 
leży przeto przyjąć p- (Y+ ~ r) =O, co zmieni 
poprzednie wzory na następujące: 

!00 
l lO 

133,33 86,6] 
136,0 93,33 

-20 - 33,33 + 13,33 
- 30 - 36,6] + 6,6-J 

Ubezpieczeni zapłacą: 
!20 140 ·Ioo -- 40 40 o 
I30 I43,33 w6,6J - so - 43,33 6,6] 

P+~r I40 I46,6J II3,33 -6o - 46,6-J I3,33 

t. j. premię oraz trzecią część odszkodowań. 

Towarzystwo ubezpieczeń zaplaci: 

ISO 1)0 I20 -70 s o 20 
18o 100 140 -roo - 6o 40 

0,2p+r-~ Y=0,2p+ :-r 

t. j. koszta administracyi oraz d wie 
szkodowań. 

Pobie~ny nawet rzu_t oka na tablicę. powyż-

Zysk ubezpieczonych w porównaniu 
mią p wyniesie: 

1 

szą wskazuJe, że ten proJektowany rodzaJ Jest dla 
trzecie od- ubezpieczonych o wiele niekorzystniejRzy, niż 

każdy z przytoczonych przedtem rodzajów ubez
z pre- pieczenia. 

Przekonywa nas o tern również rozwiązanie 
równania dla zysku ubezpieczonych przy p= 100 

p- (p+~ r)=- -! Y 

t. j. ubezpieczeni ponoszą zawsze stratę, równą 
trzeciej części odszkodowań. 

Zysk towarzystwa ubezpieczeń w porówna
niu z premią p wyniesie: 

• p - (0,2 p+: r) = 0,8 p-~ Y 

Suma zysków, przypadających na ubezpie
czonyc'h i na towarzystwo ubezpieczeń, w porów
naniu z premią p wyniesie, jak wyżej: 

(-~r)+(0,8p- :r)=0,8p-r p-(0,2p+r) 

Zastosujmy wzory powyższe przy p= 100 dla 
różnych wartości r z uwzględnieniem wypadków, 
gdy suma odszkodowań jest większa lub mniejsza 
od 75. Otrzymamy rezultat następujący: 

-l o o N a~ o Q) rl 
>... oj ...a C3 g ~ .. t= 

'O 'P.P p.., ~~~ 
'W c6 N >=; o....:'-' o ~ ::;.~ ..., N a:> O 

"'o c. .... ~N N 
c6 .... o --N c6 s P.,.Q) ..: Q) 

~ 
,-N.D 

. rl 
§~==' p c6 p.. 

[/] (f) ..... 
>::; p. 

o o 120 
lO 16,67 I 13,33 
20 33,33 w6,67 
30 :.o 100 
40 66,6-j 93,33 
s o 83,33 86.6-J 
6o 100 8o 
70 Ir6,6J 73,33 
75 125 70 
8o rz6,6J 73,33 
go 130 8o 

~.5 :::1 
b.~·c 
OO S:::Q) 

~~~ 
:::1.- Q) 

...- VJ·-
~o o.. 
+ -~ ~~.o 

-'G'"' ~.._..~ 

N~"' 

+ 8o 

+ 70 
+ 6o 

+ SJ 
+ 40 

+ 30 
+ 20 

+ lO 

+ 5 
o 

JO 

Z osiągniętego zysku 
lub straty przypada na 

- - -------
ubczpie- l to\:. ub~z-
czonych p1eczen 

-
zysku <+) lub 

straty l-) 
·-

' l 
l+ 100 - 20 

+ ~3,33 l - 13,33 
+ t6.6j 6,6-J 

l+ so o 

+ 33,33 + 
+ r6,67

1 

+ 
o + 

J - 16,6-j + 
- 25 l + 

l -26,6] 1+ 
l - 30 + 

20 

20 

skąd 

1·<6o 

czyli że ubezpieczeni osiągają w porównaniu z pre
mią zysk ·wówczas tylko, o ile odszkodowania są 
niższe od 60. 

Z rozwiązania równań dla zysku towarzystw 
ubezpieczeń 

}r-0,2p>o (dla r<75) 

i 0,8p -~Y> o (dla r > 75) 

wypada 

czyli że w granicach odszkodowań od 30 do 120 
towarzystwo ubezpieczeń osiąga zysk, przy in
nych odszkodowaniach ponosi stratę. 

Projekt ten rozpatrywany byl na drugim 
zjeździe przedstawicieli towarzystw ubezpieczeń 
w P etersburgu dnia 18 listopada roku 1903, lecz 
został on odrzucony. 

Obecnie należy przytoczyć, jakie koszta dla 
przemysiu górniczego i butniczego w Królestwie 
Polskiem pociągnie za sobą nowe prawo z dnia 2 
czerwca r. 1903. 

Prawo to zapewnia robotnikom i ich rodzi
nom następujące odszkodowania: 

l) W razie śmierci robotnika bądź natych
miastowo po wypadku, bądź podczas leczenia, 
bądź wreszcie nie później, jak w ciągu dwóch lat 

. od chwili wypadku, jeżeli leczenie bylo przerwa
ne: na pogrzeb doroslego 30 rubli, nieletniego -

1

15 rub.; wdowie dożywotnio 1
/ 3 zarobku rocznego 

zmarlego robotnika; dzieciom bez różnicy plci 

.. 

. . 
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prawym, uprawnionym. usynowionym i poza mał
żeństwem zrodzonym oraz wychowańcom do 
uk01'lczenia 15 lat życia każdemu po 1

/ 6 zarobku 
rocznego zmarłego robotnika przy życiu jednego 
z rodziców i po 1/ 4 w razie zupełnego sieroctwa; 
krewnym w prostej linii wstępnej dożywotnio 
każdemu w wysokości 1

/ 6 zarobku rocznego zmar
łego robotnika, o ile znajdowali się oni na utrzy
maniu zmarłego; braciom i siostrom zupełnym 
sierotom do ukończenia 15 lat życia każdemu 
w wysokości 1/ 6 zarobku rocznego zmarlego r?
botnika, o ile znajdowali się oni na utrzymamu 
zmarłego . Suma rent, przypadających wszystkim 
wymienionym powyżej czlonkom rodziny zmarłe
go robotnika, nie powinna przenosić 2

/ 3 jego za
robku rocznego. 

2) W razie stalej zupełnej niezdolności do 
pracy - rentę dożywotnią w wysokoś~i 2

/ 3 ro~z
nego zarobku poszkodowanego, w raz1e częś~I~
wej niezdolności do pracy-w rozmiarach zmmeJ
szonych zależnie od stopnia zaniku w poszkodo
wanym zdolności do pracy. 

3) W razie czasowej niezdolności do pra
cy- zapomogę w wysokości 1

/ 2 rzeczywistego za
robku poszkodowanego. 

N a odbytym w Petersburgu w końcu paź
dziernika roku 1903 zjeździe przedstawicieli to
warzystw ubezpieczeń ustanowiono następujące 
taryfy premii za przyjęcie na siebie przez towa
rzystwa ubezpieczeń zadośćuczynienia wszystkim 
wymaganiom nowego prawa (przytacza się tylko 
te taryfy, które dotyczą przemysłu górniczego 
i hutniczego). 

Premia roczna od l 000 rubli robocizny. 

A B o 
To samo, c o 

Koszta. To samo, co 
pod B, oraz 

koszta l ecze-
Klasa. śJfe~Óz~ b~~ła pod A, or'!'z nia., czyli 

ryzyka. czasowa. rue - w szystkie o-
zawodowego niezdolność zdolnośó do bowiązld, wy-

do pracy pracy pływające z 
noweg o prawa 

6 35,30 43,00 46,90 
7 43,10 52,50 57,20 
8 56,50 65,10 70,90 
9 67,40 81,90 89,20 

lO 85,30 103,60 112,80 
11 108,70 131,90 143,50 

Kopalnie i zaklady hutnicze należą do na-
stępujących klas ryzyka zawodowego: 

6-huty cynkowe, walcownie cynku, 
7 -walcownie blachy, 
S-kopalnie węgla kamiennego i brunatnego 

bez szybów, .posz~iwania ~ęgla i rud żela~nych 
zapomocą w1ercema, kopalme rudy żelazneJ bez 
szybów, kopalnie innych rud, stalownie, odlewnie. 

9-wielkie piece, zakłady żelazne, walcownie 
żelaza, kopalnie rudy żelaznej z szybami, 

11-kopalnie węgla kamiennego i brui.latne
go z szybami, pogłębianie szybów. 

W ogóle można powiedzieć, że przemysl gór
niczy należy do klasy 11, hutniczy - do klasy 9. 

Ponieważ w kopalniach i hutach w Kró
lestwie Polskiem robocizna roczna wynosi prze
szlo 12 milionów rubli (z tego mniej wię
cej połowa prz.ypada na kopalnie, polow!1 na h~
ty), przeto, o 1le przytoczone powyżeJ prem1e 
przedstawia.ią rzeczywisty koszt ryzyka, nowe 
prawo z dnia 2 czerwca roku 1903 obciąży prze
mysł górniczy i hutniczy Królestwa Polskiego 
sumą przeszło l miliona rubli rocznie, kt6rą to 
sumę przemysl rzeczony prawdopodobnie musi 
zapłacić, czy ubezpieczając robotników u siebie, 
t . j . płacąc odszkodowania za wypadki nieszczę
śliwe z funduszów poszczególnych przedsiębiorstw, 
czy tworząc ubezpieczenie wzajemne, czy wresz
cie ubezpieczając swoich robotników w akcyj
nych towarzystwach ubezpiecze11. N a otwieraniu 
ubezpieczeń wzajemnych zyskać można oszczę
dność na prowizyi ajentów, która, jak powyżej 
bylo przytoczone, z chwilą wprowadzenia nowe
go prawa będzie wynosila przeciętnie 6°/0 premii. 
Inne względy, przemawiające na korzyść towa
rzystw wzajemnych, przytoczone byly powyżej. 

Przytoczone powyżej premie, jakkolwiek na 
pierwszy rzut oka bardzo wysokie, nie są one 
może t akiemi względnie do wysokich wielce obo
wiązków, nakładanych na właścicieli przedsię
biorstw pod względem odszkodowań za wypadki 
nie zczęśliwe. Potwierdza to fakt, że na wymie
nionym powyżej zjeździe w Petersburgu uchwa
lono nie przyjmować ubezpieczeń na termin dłuż
szy nad jeden rok, aby mieć możność w razie 
wynikłych strat odpowiednio podnieść premie. 

vV ogóle pod względem kosztów, jakie dla 
przemysłu pociągnie za sobą nowe prawo, trudno 
dziś powiedzieć cokolwiek dość zbliżonego do 
rzeczywistości i dopiero prowadzenie przez czas 
dłuższy statysty ki dokładnej wypadków nieszczę
śliwych i wypłacanych za nie odszkodowań, <'O 

zresztą nakazane jest przez nowe prawo, da ma
teryały do prawidłowego ugrupowania różnych 
rodzajów przedsiębiorstw pod względem niebez
pieczeństwa czyli tak zwanego ryzyka zawodowe
go. Porównywanie z rezultatami dawniej wpro
wadzonej za granicą odpowiedzialności pracodaw
ców oraz ubezpieczenia obowiązkowego nie może 
dać miarodajnyuh rezultatów wobec niejednako
wych u nas i za granicą norm tej odpowiedzial
ności. W pierwszych latach po wprowadzeniu 
nowego prawa koszta powyższe będą bez wątpie
nia niższe, niż później, ponieważ uplynąć musi 
pewien czas, zanim stanie się wiadomem we 
wszystkich zakątkach kra.ju, że w razie śmierci 
robotnika nie tylko pozostała wdowa i dzieci, lecz 

.• 
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i dalsi jego krewni (rodzice, dziadkowie, bracia 
i siostry) a nawet matki dzieci nieprawych do
wiedzą się. że mają. oni prawo do. odszkodowan~a, 
o ile zmarły robot.mk okazywał 1m pomoc pie
niężną; wysokoś~ tej pomo0y nie została przez 

nowe prawo ściśle określoną, a przeto w większo
ści wypadków prawdopodobnie do odszkodowania 
po zmarłym robotniku będzie miala prawo liczna 
grupa członków jego rodziny. 

Kasimierz Srokowski. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1903. 

WYDOBYWANIE GALMANU. Wewrześniu r. 1903 w / pudów wydobytego galmanu przypadało robotni
trzech kopalniach galmanu było 51 szybów, sztol- ków: pod ziemią 15,GO, na powierzchni mężczyzni 
ni i t. p.; kotlów parowych w kopalniach było 6; 8,18, kobiety 3,06, razem 26,8!. Przeciętna wy
kopalnie b)'ły czynne w przeciągu 25 dni robo- dajność jednego robotnika na dniówkę wynosiła 
czych. wogóle 14,90 pudów; wydajność ta, sprowadzona 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko- do miesięcznej, wynosiłaby 372,50 pudów, do 
palniach była nąstępująca: j rocznej-4470,00 pudów. Liczba ogólna odrobio-

~§2 nych d~iówek ?yła następująca: pod zie:nią 15 928, 
~~~g na powierzchm mężczyzm 8 361, kobiety 3119, 
~da j razem 27 408. Ja 10000 pudów wydobytego gal-
~..c: ~], manu przypadało dniówek robotników: pod zie-

:Moc ~~-~ ~ mią 390,11, na powierzchni mężczyzn i 204,78, ko-
Liczba IP f ~1 l biety 76,39, razem 671,28. Suma ogólna zarobku 

Wydobywalne 5 114 2 79 robotników wynosiła (w rublach): pod ziemią 
Wodociągowe. . 3 216 5'29 16 866, na powierzchni mężczyzn i 6 026, kobiety 
Do innych celów 1 20 0'49 1154, razem 24 046. Przeciętny zarobek jednego 

Razem 9 350 8
'
5 

r?bo~nika na dniów~ę wyn?sił (w rublach): pod 
' 7 z1em1ą 1,06, na pow1erzchm mężczyzna 0,72, ko-

Liczba silnic ręcznych wynosiła 5, koni ro- bieta 0,37, wogóle 0,88. Na 10 000 pudów wydo-
boczych n~ powi~rzchni-26. . bytego galmanu przypaclało zarobku robotników: 

Przec1ę~na liczba ~atr~dmonych rob?tnikó~ pod ziomią 413,09, na powierzchni mężczyzn i 147,59, 
była następuJąca: ~od z1eilllą 637, na powierzchm kobiety 28,26, razem 588,94. Wypadków nieszczę
mężczyzm 334, kob1ety 125, razem l 096. N a lO 000 l śliwy ch z robotnikami nie było. 

Wydobycie galmanu podług kopalń bylo następująctl: 

... l W r. 1903 wydobyto więcej C+) Rok 1902 Rok 1903 

- albo mniej (-), niż w r. 1902 
l 

Nazwa kopalni . · oa,,~'""' l Od pocza,tku Od początku :r.:oku 
Wrzesień roku do ;t Wrzesień >oku do l Wrzesień do l października 

1 października października 

p u d ó w pudów i % pudów l % 

Bolesław 53793 583 494 'f> 542 754013 + 22749 + 42 + 170 519 + 29 
Józef. 8o614 799 290 110 316 g··- 016 + 29702 + 37 + 175 726 + 22 

l J 

Ulisses 159155 1~414 202014 I 724og8 + 428sg + 27 - 182 316 - 10 

Razem 

Oprócz tego we wrześniu roku 1903 wydobyto 
19 420 pudów galmanu z błyszczem ołowiu. 

Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia 
Gruby . . 134 826 " " 34,67 " " 

Wydobycie galmanu podług gatunków przed
stawialo się. jak następuje: 

Drobny . 254 046 " " 65,33 " " 

Razem 388 872 pud. czy li 100,00 % wyd o bycia . 
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Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawia! się, jak następuje: 

Po 
w 

zastalość z poprzedniego m1es1ąca 
e wrześniu r. 1903 wydobyto 

Ra 
Ro 

zem pozostalość i wydobycie 
zchód we wrześniu r. 1903 

Po zastalość na 1 października r. 
Pozostalość ta przedstawia: 

1903 

% 
% 

wytwórczości 

rozchodu } za wrzesień r. 1903 

PLUKANIE GALMANU. -'V·l e wrześniu r. 1903 byly 
czynne trzy pluczki galmanu i błyszczu olowiu. 
N a pluczkach tych by lo 3 kotly parowe i 4 ma
szyny parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosila 167. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosila 54,60 pudów galmanu piukanego; wydaj
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
1365,00 pudów, do rocznej -16 380,00 pudów. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosila 
4174. Na 10 000 pudów galmanu piukanego przy
padale robotników 7,32, a dniówek, odrobionych 
przez robotników, 183,14. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosiła 2 687 rubli; przeciętny za
robek jednego robotnika wynosil na dniówkę 
64 ~op. N a 10 000 pudów galmanu piukanego 
przypadale zarobku robotników 117,90 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami nie bylo. 

Ilość otrzymanego we wrześniugalmanu płuka
nego i blyszczu olowiu podlug piuczek by la nastę
pująca: 

Nazwa pluczki 

Bolesławska 

Olkuska .. 
Mechaniczna 

Galman plukany Blyszcz olawiu 
p u d ó w 

89 609 4349 
18000 

120 300 

G a l m · a 

Niesorto- ~ 
wany Gruby l Drobny 

p u d 

l 3~002 331 530 819448 
- 134 826 254046 

l 3~002 466 356 l 073494 
- 84008 228 3cf5 

I 3~002 l 381 748 845 og8 

- 283 333 
-- 451 37° 

n 

l 
Galman 
z blysz-

czem olo-
Razem WIU 

ó w 

2 53998o 913103 
388 872 19420 

2 928852 932 523 
313004 -

2 6rs 848 932 523 

673 48oz 
836 -

f Galman l Błyszcz 
płukany ołowiu 

pudów 

Pozostalość z poprzedniego miesiąca 384 ó;'r 8 373 
We wrześniu r. 1903 otrzymano 227909 4 349 

Razem 612 s8o 12722 
Rozchód we wrześniu r. 1903 1!2 737 

Pozostalość na l października r.1903 1499843 12 722 
Pozostalość ta przedstawia: 

% wytwórczości l . . 
219' 

293 
% 

h d (za wrzesieńr.1903 rozc o u 343 

WYTAPrANIE CYNKU. We wrześniu roku1903 w 
trzech hutach cynkowych było czynnych 22 pie
ce pólgazo we, 26 pieców gazowych i 4 piece prażal
ne; piece pólgazowe zawieraly 804 mufle, gazo
we -1 040 mufli. Czynnych kotlów parowych by lo 
10, maszyn parowych 12 o mocy 184 IP. Przecięt
na liczba zatrudnionych robotników byla następu
jąca: wytapiacze 74, palacze 98, ściągacze 49, muf
larze 12, pomocnicy 56, pozostali robotnicy 334, 

Razem 227 909 4 349 razem 623; w tej liczbie mężczyzn bylo 563 czyli 
90,37 %, kobiet 60 czyli 9,63%. Na 1000 :pu· 

czu 
Przychódirozchódgalmanu piukanegoi blysz- dów wytopionego cynku przypadało robotnikow: 
olawiu we wrześniu r. 1903 byl następujący: l wytapiacze 1,43, palacze 1,91, ściągacze 0,96, muf-

• 

• 

.,. 

• 
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larze 0,23, pomocnicy 1,09, pozostali robotnicy ków wynosiła (w rublach): wytapiacze 5163, pala-
6.50 razem 12,12; w tej liczbie mężczyzn 10,95, cze 5 005, ściągacze 2 201, muflarze 503, pomocni
k.obiet 1,17. Przeciętna wydajność jednego robot- cy 1.9~, p_ozostali robotnicy 9 067, raze:r;n 23 873; 
nika na dniówkę wynosiła 2,74pudów cynku; wy- w teJ hczb1e zarobek mężczyzn wynosił 22886, 
dajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby kobiet 987. Przeciętny zarobek jednego robot-
82,20 pudów, do rocznej - 986,40 pudów. Liczba nika na dniówkę wynosił (w rublach): wytapiacze 
ogólna odrobionych dniówek wynosiła: wytapiacze. 2,33, palacze 1,69, ściągacze 1,50, mutlarze 1,36, 
2 216, palacze 2 966, ściągacze l 467, muflarze 370, l pomocnicy 1,15, pozostali robotnicy 0,90, w ogóle 
pomocnicy l 678, pozostali robotnicy 10 035, razem 1,27. N a l 000 pudów wytopione()'o cynku przypa-
18732; w tej liczbie mężczyzni odrobili 16 926 dalo zarobku robotników (w rubiach): wytapiacze 
dniówek, kobiety-l 806 dniówek Na l 000 pudów 100,41, palacze 97,34, ściągacze 42,81, muflarze 9,78, 
wytopionego cynku przypadało dniówek robotni- pomocnicy 37,62, pozostali robotnicy 176,34, ra
ków: wytapiaeze 43,10, palacze 57,69, ściągacze zero 464,30; w tej liczbie zarobku mężczyzn 445,11 
28,63, muflarze 7,20, pomocnicy 32,64, pozostali i kobiet 19,19. Wypadków nieszczęśliwych z ro
robotnicy 195,16, razem 364,32; w tej liczbie dnió- botnikami był'o 6, w tej liczbie 5 zakończonych 
wek, odrobionych przez mę~czyzn,- 329,19, prze.z wyzd~·owienie~ zupełnem i l zakończony częścio
kobiety - 35,13. Suma ogolna zarobku robotm- wą mezdolnośmą do pracy. 

Wytwórczość cynku podług hut w porównaniu z rokiem 1902 byla następująca: -
Rok 1902 Rok 1903 W r. 1903 wytopiono cynku więcej 

C+) albo mniej (-),niż w r. 1902 - l 
Nazwa huty 

Wrzesień 
Od ~ocza,tku , Od pocza,tku 

Wrzesień 
Od początku roku 

ro u do l wrzesień l roku do l do l października października października 

-p u d ó w pudów l OJo pudów l % l 

Paulina 2l 904,75 1)2 102,50 20639 1 179 322,99 - l 265,75 - 6 +27 220,49 + r8 
Konstanty II 106 85 356 13 141 III I 008 + 2 035 + r8 +z6 252 + 31 
Będzin 14 48o JJ8788 17631 153 ss6 + 3 157 + 22 +34 ]68 + 29 

Razem l 47 490,75 l 356246,so l 51417 1 444 486,gg l + 3 926,25 1 + s j+88 240,49 1 + 24 

Oprócz tego we wrześniu r . 1903 otrzymano [ danego cynku skladal się z następujących pozycyi: 
2 095,30 pudów pyłku cynkowego. Pozostalość wy- na blachę cynkową sprzedano 18 200 pudow czyli 
topionego cynku w hutach na d. l października 50,67% sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży 
wynosiła 4 788,10 pudów czyli 9,31% wytwórczo- -l 700 pudów czyli 4,73% i pozostałym odbiorcom 
ści i 8,63% rozchodu za wrzesień r . 1903. 16 020 pudów czyli 44,60%. 

Rozchód cynku we wrześniu r . 1903 wynosił Podlug miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 
55481,75 pudów, pylku cynkowego-478,85 pudów. cynku oraz pyłku cynkowego skladal się z nastę

pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Folskiego 
Rozchód cynku skladal się z następujących wysłano 18810 pudów cynku czyli 52,37% wysyłki 

pozycyi: dl~ ~alszej przeróbki. u siebie 19 5§1,75 i 42,70 pudów pyłku cynkowego czyli 9,09% wy
pudów czy~ 3b,25% rozchodu 1 sprzedano 3o 920 syłki; do Cesarstwa wysłano 17110 pudów cynku 
pudów czyli 64,75% rozchodu. czyli 47,63% wysyłki i 427,00 pudów pylku cyn-

Podlug kategoryi odbiorców rozchód sprze- l kowego czyli 90,91% wysyłki. R. K. 

We \!rześniu r. 1903 obradowal w Brukselli 
międzynarodowy kongres hygienistów. Sekcya 
czwarta poświęconą byla hygienie przemysłu; 
przewodniczy l jej uczony belgijski KuBORN, prezes 
towarzystwa lekarskiego w Seraing. 

Na dwóch specyalnych posiedzeniach obra
dowano nad nową plagą kopalni i cegielni, mia
nowicie chorobą, która obezwładnia znaczną licz
bę przcujących; medycyna zna tę chorobę pod 
nazwą ankylostoma duodenale (tęgoryiec dwunast-
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nicy); wywołuje ją wnętrzak pasożyt, który do
staje się z wodą lub pożywieniem do przewodu 
pokarmowego i żyje głównie w dwunastnicy czło
wieka, stąd wydzielany z wypróżnieniami dosta
je się do wód i ziemi i znów odbywa swą wę
drówkę przez kanał pokarmowy nowych ofiar, 
które trawi, męczy, obezwładnia i bardzo często 
zabija. W kopalniach i cegielniach wystąpiły ca
le epidemie, z którerui uznano za konieczne pro
wadzić systematyczną walkę; stąd sprawa ta wypły
nęła na obrady kongresu międzynarodowego. 

Dyskusyę nad tym przedmiotem rozpoczął 
p. HARZE, główny honorowy dyrektor kopalni 
w Belgii. Zaznacza on, że już od roku 1899 za
rząd centralny zamierzał ogłosić rozporządzenia 
w celu walki z chorobą, a jednak z 23 jego kole
gów 12 uważało za niemożliwe czynić przepisy 
ściśle obowiązującymi. Od teo·o czasu upłynęło 
lat 4, choro ba rozprzestrzeni! a się olbrzymio 
i przekonano się, że jedynie środki hygieniczne 
i uodpornienie organizmu może zaradzić klęsce . 
Mówca wyraził życzenie, aby były wprowadzone 
specyalne kursa tej choroby na uniwersytetach. 
Przełożeni, lekarze duchowieństwo, szkoły prze
mysłowe, dzienniki, wszyscy powinni cizialać na 
umysły, a nad wszystkiem winna góro·;vać in
terwencya władzy. To przemówienie obudziło 
ogólny zapal. Kilkunastu mówców prosiło o glos. 
Dr. BREMOND żądał specyalnych kursów hygieny, 
p . HABETS dyrektor kopalni "Bonne esperance" 
i "Bonne fortune" opisał ostrożności, jakie były 
stosowane za jego dyrektorstwa. Robotnicy sto
sowali się do przepisów chętnie, lecz skoro "de
putacya nieustająca" prowincyi Liege uzyskała 
kredyt i zaczęto chorym robotnikom placić stalą 
pensyę i odszkodowania za dni choroby-robotni
cy przestali zwracać uwagę na swoje zdrowie. 
Należałoby raczej karać ich za to, że lekceważą 
niebezpieczeństwo. 

P. CAvROT liczył na inteligencyę; ona zwal
czy upór robotników, niech ustawa będzie rozum
ną, a ręczył, iż 95 robotników na 100 do niej się 
zastosuje. Do łaźni w kopalniach "Mariemont
Bascoup", urządzonych od roku 1883, robotnicy 
uczęszczają bardzo sumiennie, żaden z nich nie 
wyszedłby z kopalni bez poprzedniej kąpieli . Ko
misye, upoważnione do badania sprawy, działają 
zbyt powolnie, kongres więc powinien uchwalić 
wnioski, które rząd będzie musiał przyjąć. 

Doktorzy BARBIER, PERRUNCITO (Turyn), HER
MAN (Mons) i DE JAcE glosowali przedewszystkiem 
za czystością. 

Ciekawero bylo wystąpienie d-ra JoRrssENNE, 
który celem zwalczenia tęgoryjca proponowal 
wypróbowane i niedrogie lekarstwo, złożone z 
1-2 gr siarki, 40- 50 cgr terpiny i l - 2 gr 
condorango; niszczy ono i robaka i toksyny, 
a jest nieszkodliwe dla organizmu człowieka, mo
że więc być uważane za prezerwatywę. Dr. PĘR
RUNCITO używał fougere mate (paproć), a dr. HER-

MAN twierdził, że poczwarki robaków opierają się 
antyseptyce i że dezynfekcya składów nieczysto~ 
ści w kopalniach mogłaby pociągnąć za sobą nie-
pożądane skutki. · 

N a następnem posiedzeniu p. Tons z Austryi 
przytoczył, że w jego okręgu ze 100 robotników 
·90 było dotkniętych chorobą, zastosowano wszel
kie możliwe środki hygieniczne. robotnicy sami 
dopomagali, wskazując tych, którzy unikali u
czę zczania do miejsc nstępo,vych. Za uchylanie 
się od tego przepisu nakładano kary pieniężne, 
i choroba zupełnie wygasła. Dr. TENHOLT, naczel
ny lekarz kopalni, zakomunikował, że w W estfa
lii każdy robotnik jest badany przy wejściu do 
kopalni węgla, Dr. DrsERY z kopalni belgijskich 
Gasson-Lagasse oraz p. W ATTY twierdzili, że trze
ba dostarczać robotnikom dobrej wody do picia, 
dobrze i czysto urządzać ustępy, uregulować ście
ki i mieć człowieka, specyalnie oddanego oczysz
czaniu ustępów, które powinny być znacznie od
dalone od studni i źródel. Mówcy ci utrzymywali, 
że należy wzbronić wchodzenia do kopalni robot
nikom, dotkniętym chorobą. 

P . CAv.ROT wymagał urządzenia izb ogrzewa
nych do zmiany odzieży, radził usunąć błoto 
z głębi kopalni i zaprowadzić silną wentylacyę. 
P . DELBASTAILLE żądal urządzeniaracyonalnych ką
pieli i widział w nich deskę zba·wienia; silnie go 
poparł p. LA BouLE, stały deputat z prowincyi 
Liege oraz pp. HABETs i CATY, domagając się od 
kongresu powszechnego obowiązkowego wprowa
dzenia kąpieli na szeroką skalp oraz obowiązko
weJ pralni bielizny i czyszczenia odzieży. Czło
nek kongresu KuBORN kładł nacisk na wyklady 
hygieny w szkolach górniczych. Gdy p. CAvROT 
zaczął narzekać, że tylko kwestya pieniężna stoi 
na przeszkodzie, że wprowadzenie kąpiel i we 
wszystkich kopalniac:h w Belgii kosztowaloby tyl
ko milion franków, że przecież kopalnie zarabia
ją dosyć, ażeby zgodzić się na podobne poświęce
nie, powstal ogólny protest, że "kwestya pienięż
na nie ma tu znaczenia", byleby skutek był od
powiedni. Jeszcze debatowano chwilę, poezeru 
postanowiono obligować kongres, ażeby zażądał 
wprowadzenia kąpieli, prania bielizny i czyszcze
nia odzieży w kopalniach jako środka powszechne
go i najpoważniejszego w walce z ankylestomazyą. 

Na teru skończono rozprawy i ułożono wnio
ski, które kongres przyjął na ogólnem zebraniu. 
Wnioski te brzmią jak następuje: 

l) Urządzanie ludzkich wyvróżnień w ko
palniach jest wzbronione pod surową karą z wy
Jątkiem miejsc, ściśle na to oznaezonych. 

2) N a powierzchni ziemi mają być umiesz
czone ustępy podł'ug typu, zat ·w ierdzonego przez 
zwierzchność sanitarną. 

3) N a terenie robót po l1 '. iemnych powinna 
stanąć pewna ilość budyneczl..ó w na wypróżnienia 
a utrzymanie ich powierzonem być winno odpo
wiedniemu personelowi. 

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



M 6. PRZEGLĄD GORNIOZO- HUTNICZY 167 

4) Każdy robotnik przed wstąpieniem do l systematycznych kąpieli, bądź natryskowych, bądź 
robót podziemnych powinien złożyć przed leka- też innych typów (:taźni lub wanien), urządzanie 
rzem egzamin i dowieść, że zna objawy choroby pralni bielizny oraz czyszczenia odzieży -zawsze 
i środki ochronne. . pod .koi.Jtrolą i przy stanowezero wymaganiu wy-

5) O każdym wypadku ankylostomazy1 na- pelmema tego racyanalnego środka. 
leży obowiązkowo komunikować zawiadowcy ko- Jak widzimy, kongres nadal wyjątkowe zna-
palni, lekarzowi i właściwej władzy. czenie cierpieniu, które wielce przeszkadza w nor-

. 6) ~{ongr:es jest zdania, ż~ władze publ_icz~ malnej pracy g<)rnika i potażeniejego pod każdym 
n e, lllżymerow1e, przemysłowcy 1 lekarze pow1mn względem pogarsza. 
zwrócić uwagę na punkta następujące: a) ulep- Jeżeli koniecznem jest uzdrowotnienie miej
szenie wentylacyi, b) regularny odpływ wód scowości mt powierzchni ziemi, gdzie sprzyjają 
brudnych, c) usunięcie bl'ota z kopalni, d) oczysz- warunki naturalnej wentylacyi, gdzie działa bak
czanie gruntu kopalni, e) nie należy ufać żadne- ~ teryobójczo światło i promienie słońca, to o ileż 
mu antyseptykowi, f) doprowadzać do kopalni ważniejszem jest uzdrowotnienie kopalni, gdzie 
wodę czy tą do picia, g) należy utworzyć nadzór słońce nie dochodzi, a powietrza jest mało. Są
lekarski do badania i pilnowania ankylostomazyi. dzę, że nie byłoby przesadnem żądanie kongresu, 

Kongres żądał, ażeby rozdawane był'y górni- ażeby każda kopalnia miała doprowadzoną wodę 
kom inst~·ukcye ~y~iei.Jiczne, urządzane dla nich l c~y»tą źr~d~aną .lub :filtro;vaną z do.b~ych zbiorni
odczyty 1 przemow1ema popularne. kow do lHCia azehy w rożnych mieJscach kopal-

Największą nadzieję kongres pokładał w u- ni urządzono specyalne ustępy, zawartość których 
rządzeniu szkól górniczych dla dzieci. W szko- mogłaby być wypompowywaną do odpowiednio 
lach tych czy to przemysło~ych, czy wieczor- , hermetycznie zam~kanycl~ beczek i w następstwie 
nych, czy specyalnych, oro-amzowanych przez za- wydawaną na pow1erzchmę. Być może, że uzdre
rządy węglowe, powinny być wykładane wiado- wotnienie kopaln.i w ten sposób byloby kasztow
mości elementarne z hygieny, a w tern jeden ar- ne, sądzę jednak, że niema tak wielkiej ofiary, 
ty kul winien być poświęcony specyalnie an kylo- której by nie n ależal o ponieść dla uchronienia 
stomazyi. pracowników podziemia od groźnej epidemii, mo-

Kongres wyraził swą opini) i stanowczo gącej przepołowić ludność, pracującą w kopalniach. 
twierdzi!, że jedną z najpoważniejszych broni Dr. }. Tchórzni-:ki. 
W walce Z tą chorobą jest urządzanie porządnych Bruksella, d. 10 września r. 1903. 

J osieozenie członKów fleR_cyi @. órnic1m -Jlutniczej 
dnia 3 grudnia roku 1903. 

Dnia 3 grudnia r. b. wieczorem odbylo się be, pomni, że 1'iritus tmitis wiele zdziałać moż
w lokalu resursy w Dąbrowie posiedzenie człon- na, prosimy o poparcie naszych zamiarów i pierw
ków Sekcyi VII-ej Górniczo -Hutniczej Oddziału szych kroków przedewszystkiem przez zasilanie 
Warszawskiego Towarzystwa popierania rosyj- tego m!odego pisma pracami z dziedziny, dla któ
skiego przemysłu i handlu, na którem dokonano rej zamierzamy pracować". Dalej redakcya wy
wyboru przewodniczącego w Sekcyi z powodu raża gorące pragnienie, żeby "Prze15lqd Górniczo
nieprzyjęcia wyboru przez pp. ANDRZEJA ALBRECHTA Hutuic.?Jy mógł się st.ać użytecznym dla 1trJs, 

i STANISLAWA KoNTKIEWICzA, wybranych z kolei na współpracowników w zawodzie, dla przemys!u po
posiedzeniu z dnia 20 czerwca r. b.; na przewo- mocnym, i żeby był ziarnem, bogatern w plon na 
dniczącego wybrano na r. 1903, 1904 i 1905 p. niwie dobra i rozwoju kraju". 
FELICY,_NA GADOMSKIEGO. Widzimy zatem, jaki kładzie nacisk redak-

Po dokonaniu wyborów p. HENRYK OzECZOTT cya na to, żeby przedewszystkiem z tego pisma 
odczyta!, co następuje: osiągnęliśmy korzyść my, pracownicy w zawodzie. 

Za inicyatywą i staraniem ludzi, ożywionych a przez nas i przemysi krajowy. (Tego zdania 
dobreroi chęciami, uzyskaliśmy pozwolenie na wy- tutaj jestem i .Ja, a zapewne i wszyscy zebrani). 
dawanie Przeglq,du Gómiczo - Hut11iczego, czasopi- Do tegoż celu prawdopodobnie zmierzał przed
sma specyalnego, poświęconego sprawom przemy- tern odrębny dzial Przeglqdu Technicznego, zaty
slu gorniczo-hutniczego. W numerze 1-ym tego tulowany "Górnictwo i Hutnictwo"; do tegoż ce
pisma w artykule wstępnym od redakcyi czytamy: lu musiała również zmierzać Sekcya Górniczo-

"~wracając się ~o ogólu ś":iatlego t~chników, l Hutnicza .Towarzystwa popierania rosyjskiego 
wyznaJemy, że choc1aż nasze s1ly obecme są sla- przemysłu 1 handlu. 
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Powstaje więc pytanie, w jaki sposób powin- wego kopalnietwa węglowego, stanowiącego rdzeń 
niśmy dążyć do tego celu, byśmy mieli korzyść górnictwa naszego - 6! Oto są: 
i pomoc, byśmy, którzy się mianujemy członkami l) Tamy izolacyjne, okołoszybowe i węzlo-
Towarzystwa popierania przemysłu, istotnie mo- we J. KRZYŻANOWSKIEGO. . 
gli ten przemysł popierać. 2) Przyczynek do odbudowy cienkich po-

Sekcya Górniczo-Hutnicza, która do pewne- kładów na kopalni Jan K. BoKALBKIEGO (Jedyny ar
go stopnia identyfikuje się z dawniejszym dzia- tykul, właściwie dotyczący górnictwa miejsco
lero "Górnictwo i Hutnictwo" w Przeglqdzie Tech- wego). 
nicz1l)'m a teraźniejszym Przeglqdent Gómiczo- 3) Wypadek w kopalni Saturn w roku 1898 
Hut11iczym, bowiem i tu i tam nic więcej się nie l i sprostowanie. 
dokonywa, jak tylko wymiana myśli, z tą różni- 4) Eksploatacya cienkich pokładów w za
cą, że w pierwszej wymiana myśli jest ustną, glębiu Dąbrowskiem M. ŁEMPJCKIEGO (referat, odczy
a w ostatnim na piśmie-powinna nas wiązać ze tany na IV-ym zjeździe przemysłowców górniczych 
sprawami naszego zagtębin. Tu powinniśmy po- w Warszawie). 
dawać do wiadomości ogólnej, gdzie co zrobiono 5) \V ęgiel w okolicach Sączowa M. GRABIŃ-
dla udoskonalenia sztuki górniczej; każdy z nas SKIEGO. 
powinien zdobyty przez siebie zasób wiadomości 6) Skład chemiczny i wartość cieplikowa 
praktycznych innym udzielać,-slowem, powinni- węgla z 14 lawie pokładu Reden w kopalni Pa-
śmy tutaj wzajemnie uczyć się jedni u drugich. ryż F. ŚwrEŻYŃSKIEGo. 

Nikt nie będzie chyba zaprzeczał, że więcej Odczyty w Sekcyi, sądząc ze sprawozdań, 
można zdziałać pracą zbiorową, że jednostka nie zamieszczanych w Przeglqdzie Technicznym, w prze
posiada możności fizycznej samoistnie ogarnąć ca- ważnej swej części również nie tyczyły się wcale 
lokształt górnictwa we wszystkich jego odcie- miejscowego kopalnictwa węglowego. 
niach; bowiem w praktyce górniczej wciąż mogą Nasuwa się zatem poważne pytanie: czy istot
powstawać takie zadania do rozwiązania, z które- nie dziedzina techniki górniczej u nas nie zawie
mi nawet najbardziej uzdolniony technik lub ra w sobie nic zgoła godnego uwagi, czy w cią
praktyk długoletni będzie po raz pierwszy spoty- gu lat tylu rzeczywiście nie wprowadzono ża
kal się. Stąd wniosek: jeżeli leży nam na sercu dnych ulepszeń, żadnych nowych urządzeń, spo
rozwój przemysłu miejscowego, jeżeli leży na ser- sobów odbudowy, czy nie zaszło żadnych wypad
en zwiększenie bezpieczeństwa roboty oraz polep- ków, godnych zastanowienia się? Przeciwnie. 
szenie warunków pracy, każdy z 11as powinien W wielu miejscach odkryto pnklady węgla, otwo
znać dokładnie nie tylko tę kopalnię, na której rzono nowe kopalnie, zaniechano z poważnych 
pracuj~, lecz wie~zieć, c? ~zieje się na innych powodów pęd~enia sz~rokich_ chodników odbudo
kopalniach zagłębia. Powmmśmy zatem starać wy, przystępuJą do piętroweJ odbudowy grubych 
się poznać wszystkie kopalnie zaglębia, ułatwiać pokładów; tu i owdzie odbudowywują na nowo 
jeden drugiemu zapoznanie się z kopalniami, a cienkie pokłady nadredenowskie; przewóz mecha
poznawszy, być w toku dziejów tych kopalni. niczny znajduje coraz większe zastosowanie, dla 

Jeżeli tego rodzaju wymiana myśli będzie przewietrzania robót ustawiają wentylatory, któ
miala miejsce, wówczas korzyść Sekcyi Górniczo- rych dawniej nie było w zagłębiu, elektryczność 
Hutniczej i Przeglqdu Górniczo- Hutnicz ego będzie poczyna zwycięsko współzawodniczyć z parą, 
niezawodna, a pożytek stąd byłby dwojaki: prze- miało miejsce wiele różnych wypadków, bądź 
dewszystkiem zyska na tern przemysł a powtóre wskutek naglych miejscowych zawaleń, bądź o
(pożytek uboczny) wytworzy się większa łączność siadania na znar.znej przestrzeni stropu, bądź 
między nami. wskutek pożarów, wznier.onych przez nieostrożne 

Zobaczmy teraz, o ile dotychczasowa dzia- obchodzenie się z ogniem lub też powstałych od 
laluość Sekcyi Górniczo-Hutniczej oraz dział samozapalania się węgla. Te ostatnie są dziś tak 
"Górnictwo Hutnictwo" Przeglqdu Technicznego, rozpowszechnione, że prawie niema kopalni, gdzie
którego ciągiem dalszym jest dzisiejszy Przeglqd by nie było paru miejsc "podejrzanych", lecz 
Górniczo-Hutniczy, urzeczywistniły ten cel powyżej w każdej kopalni pożary pojawiają się przy od
zakreślony. miennych warunkach, a środki ochronne w każ-

Mam przed sobą Przeglqd Techniczny za o- dym poszczególnym wypadku stosują bardzo roz
statnie lat 7 (od roku 1896 do 1·. 1902). W tym maite. Wszystkie przytoczone fakty stanowić 
czasie wydrukowano 44 artykuły treści poważniej- mogłyby bogaty temat do pogadanek na posie
szej z dziedziny górnictwa, czyli rocznie przypa- dzeniach Sekcyi i niewyr.zerpany materyał do 
da 5-6 artykułów. Taka ilość prac świadczy, że licznych artykułów w piśmie specyalnem. 
między nami jest względnie nie mało ludzi, któ- Ponieważ tak nie jest, należy posądzić wszyst
rzy chętnie pracują na niwie literatury zawodo- kich nas, inżynierów i zawiadowców, o brak za
wej, lecz artykułów takich, które mogłyby stano- interesowania się górnictwem miejscowem; wypa
wić materyał do zapoznania się z polskim górni- da stwierdzić fakt, że jesteśmy opieszali w tym 
ctwem, jest zaledwie 14, a dotyczących miejsco- względzie. 
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Wobec faktów wyżej przytoczonych czyż 1 na dole, powinno to być szczegółowo podane ku 
prawdą jest, jak czytamy w artykule wstępnym l ogólnej wiadomości i powinny być szczegółowo 
w :N21-ym Przeglqdu Górniczo-Hutniczego, że "pra- zakomunikowane przyczyny oraz sposoby, który
ce, nadsyłane do . redakcyi (Przeglądu Techniczne- mi usiłowano usunąć lub usunięto niebezpieczeń
go), pozwoliły dz1al ten (" Gómictwo i Hut11ict'wo") 

1

. stwo. Tajemnice, robione w wielu wypadkach, 
rozszerzyć, czego uastępstwem zjawiła się myśl raczej zaszkodzić mogą danemu towarzystwu lub 
wydawnictwa samodzielnego, poświęconego tej conajmniej narazić na śmieszność, bowiem nic nie 
bogatej i dziś olbrzymio rozwiniętej gałęzi prze- zostaje ukrytem pod ziemią i zawsze przez ludzi 
myslu "? wydostanie się na świat, a pogłoska, puszczona 

Zdaje mi się, iż myśl wydawnictwa samo- w formie przesadnej, rzeczywistą może szleodę 
dzielnego nie jest bynajmniej wytworem nadmier- wyrządzić. 
nego napływu prac do Przeglądu Teclmicz11ego, 1 Zwykle robiona tajemnica pożarów nie może 
o czem każdy z łatwością może naocznie przeko- , mieć w żadnym wypadku miejsca. Pożary w ko
nać się, lecz następstwem usiłowań wywołać palniach od samozapalania się węgla są dziś zja
większe zainteresowanie się górnictwem u ogółu wiskiem niemal codziennem i ściśle z odbudową 
naszych techników górniczych. Jest to myśl bez- grubych pokładów związanem. Widzimy jednak, 
warunkowo dobra, jest to, rzec można, zręczny że wogóle kopalnie nie zmniejszają wydobycia, 
i dowci.pny figiel, pułapka, zastawiona na nas; przeciwnie, wydobycie prawie wszystkich kopalni 
gdyby bowiem nowy Przeglqd Górniczo -Hutniczy idzie codzień normalnym biegiem i wciąż podno
nadal cieszył się naszą uwagą w tym stopniu, jak . si się; próżna jest zatem obawa, że kopalnie mo
dawniej dział "Górnictwo i Hutnictwo", złożyli- glyby st.racić klientelę w razie, gdyby ogół za
byśmy wymowne świadectwo o naszej zupełnej stal uświadomiony o istotnym stanie rzeczy. Wia
nieudolności. domość złośliwa a nieprawdziwa w danym wy-

Cóż więc zlożylo się na tak mutny stan padku może więcej zaszkodzić. Tymczasem właś-
rzeczy? nie dlatego, że bądź co bądź zjawiska pożarów są 

Przedewszystkiem jesteśmy zapracowani i ma- groźne i mogą być wielce niebezpieczne dla per
lo mamy czasu wolnego; świadczy to, że jesteśmy sonelu podziemnego, wszyscy technicy górnicy 
albo zanadto gorliwi, albo za mało zdolni, albo zagłębia. powinni być informowani o każdym ta
zanadto wyzyskiwani. Nie będę tego tutaj roz- kim wypadku pożaru, w jakiej postawie ujawnił 
strzygat się i jakimi środkami walczono z żywiołem. 

Może wielu z nas uważa, że w górnictwie Wszyscy powinniśmy wspólnie walczyć z.e wspól
wszystko jest tak proste i nie warto o byle czem nym wrogiem. 
pisać, natomiast pragnęłoby stworzyć coś nadzwy- Dopóki zatem będzie trwał taki stan rzeczy, 
czajnego, nowego, nieznanego, a nie znajdująn nic dopóty łączności mieć nie będziemy, dopóty Sek
godnego ich pióra, woli milczeć i o niczero nie cya Gómiczo-Hut.nicza i Przeglqd Górniczo-Butni
pisać. ~iestety_, geniuszów_ takich, jak STANISLA:V cz_y nie będą miały powodzenia, nie będą nosiły 
DosoRZYNSKI, me czgsto s1ę spotyka. Wreszcie piętna żywotnego. 
trudno przemilczeć, że w niektórych wypadkach Z systemem tajemnic powinniśmy walczyć 
(na szczęście rzadkich) bywamy zniechęceni do nie mniej zacięcie, jak z pożarami podziemnymi. 
pracy, mając usta zakneblowane, jest bowiem nad Dla ziszczenia postawionych wyżej zadań u
nami władza wyższa, dla której z niewiadomej ważam za konieczne, żeby następujące 3 wnioski 
przyczyny widocznie nie mila byłaby propago- zostały przez Sekcyę przyjęte: 
wana tu szczerość. Mamy zakaz mówienia o tem, l) Pożądanem jest, żeby każdy członek 
co dzieje się w kopalni; nie wolno mówić, pisać, Sekcyi Górniczo -Hutniczej, jakąkolwiek posadę 
pokazywać. Nic przeto dziwnego, że ci, których zajmuje w zagłębiu, }Jodawal do wiadomości ogól
ten zakaz tyczy się, zniechęcają się do pracy nej bądź to w odczycie w Sekcyi, bądź w arty
i nawet w kwestyach, w których niema zakazu, kule na szpaltach pisma odpowiedniego wszystko, 
głosu nie zabierają. co robi się w tern przedsiębiorstwie, w którem 

Muszę tu nadmienić, że system tajemnic pracuje. Na każdej kopalni, nie wylączając naj
w górnictwie jest wysoce niewłaściwym i w grun- mniejszych zagł(,lbia i kraju, w ciągu roku za
cie fałszywym. Jeżeli w kopalni pewnego towa- chodzą poważne zmiany, przeróżne wydarzenia, 
rzystwa wynalezione zostały takie sposoby odbu- odbudowywują wciąż nowe pola, które mogą 
dowy lub takie urządzenia techniczne, które mieć różne własności geologiczno- petrograficzne, 
zwiększają bezpieczeństwo robót lub polepszają wymagające innych sposobów odbudowy, nowego 
warunki prac;y, powinno to być już tylko z ludz- przystosowywania się. Jeżeli tedy każdy z nas 
kich względow dobytkiem wszystkich, nie zaś choć raz do roku będzie zamieszczał artykuł, któ
wyłączną własnością jednej kopalni, na tern bo- ry miałby charakter chociażby tylko rocznego 
wiem polega postęp. Jeżeli znów na jakiej ko- sprawozdania z tego, co w danej kopalni zrobio
:pal~i ~skute~ nieprawidłowości. robót p~wstaje no za pewien okres czasu w ka_żdy~ ~ziale gó~
Jakle mebezpieczeństwo dla ludzi, zatrudmonych nictwa (odbudowy, przewozu, Clągmema szybami, 

.. . 
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przewietrzania, sortownictwa i t. d.), nie pomija- zły caloksztalt i d) obmyślić środki na wydanie 
Jąc rzeczy najprostszych,-to i wtedy mielibyśmy monografii. 
niemal w k:'-żdym numerze. notatkę,. dotyczącą , .3) Ws:Zyst~ie. te jedr:ak usilo.wania spełzną 
stanu kopalmctwa w zaglębm. W Ciągu roku na mczem, Jeżeli me będz1e odslomęta tajemnicza 
mielibyśmy 24 takich notat~k, .a czytelnik mial- zas.lona z niektórych kopalni; .w. tym celu propo
by przed sobą obraz rozwOJU 1 postępu naszego l DUJe wystosować odezwę od 1m1enia Sekcyi do 
górnictwa. zarządów kopalni z przedstawieniem olbrzymiej 

2) Przedtem jednak, nim śledzić za dalszym l korzyści dla przemysłu, jaka może powstać z wy
rozwojem górnictwa, logicznie rzecz biorąc, nale- dania takiego wyczerpującego dziela, i z prośbą 
ży poznać to, co jest już zrobione do tej chwili. o poparcie naszych usiłowań, skierowanych w tym 
Dla urzeczywistnienia tego zadania proponuję celu, lub przynajmniej o niestawianie oporu. 
zbiorową pra~ę nad wydaniem szczegółowej mo- Wnioski p . CzECZOTTA wywolaly ożywioną 
nografii zaglębia Dą)Jrowskiego na wzór wydawa- wielce dyskusyę, poezero Sekcya wnioski te przy
nych czasami za granicą, np. w rewirze Ostrawo- jęla z dodaniem na propozycyę p. BrzosTow
Karwińskim. W tym celu najlepiej wybrać korni- SKIEGO urządzania przez Sekcyę Górniczo-Hut
syę redakcyjną, która miałaby za zada.nie: a) opra- niczą zbiorowego zwiedzania kokalni zaglębia 
cować program monografii, b) rozesłać ten pro- Dąbrowskiego przez jej członków. Spełnienie za
gram wszystkim inżynierom i technikom z proś- dania, które p. CzECZOTT proponowal włożyć na 
bą o ułożenie opisu podług tego programu lub specyalną mającą być wybraną komisyę redakcyj
przynajmniej o danie odpowiedzi na zapytania, 

1 
ną, postanowiono poruczyć prezydyum Sekcyi 

c) nadesłane materya-ly ugrupować w jeden zwię- Górniczo-Hutniczej . 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w sierpniu r. 1903. 
WJ<,;GIEL KAMIENNY. W sierpniu r. 1903 w 29 

kopalniach węgla kamiennego było czynny(;h 46 
szybów wydobywalnych i 290 kotłów parowych. 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 25 
dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn 
niach była następująca: 

parowych w kopal
.:OQo 
C..C3"d d 
·p .-t ~~'ię 
~ ~ . ~ 
c3 ~1; o 

~~sr 
p.> » 

Moc 

lP 
~:; ·.0 

Maszyny Liczba &: "~ 
Wydobywalne 62 7 208 1,95 
W odociągowe . 125 16 698 4,51 
Do innych celów 139 5 078 1,37 

Razem 326 28 984 7,83 
Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiła: na powierzchni 304 i pod zie
mią 560. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników by la następująca: górnicy 4 420, pomocnicy 
pod ziemią 7627, pomocnicy na powierzchni męż- ~ 
czyzni 4 467, kobiety 866, razem 17 380. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało robotni
ków: górnicy 1,19, pomocnicy pod ziemią 2,06, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1,21, kobie
ty 0,23, razem 4,69. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosila: górnik 33,55 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 12,29 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 8,52 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 213,00 ctr. metr., do rocznej - 2 556,00 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górnicy 110 512, pomocnicy pod zie
mią 190 668, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 111 672. kobiety 21 640, razem 434 492. N a l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 
robotników: górnicy 29,85, pomocnicy pod ziemią 
51,51, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 30,17, 
kobiety 5,85, razem 117,38. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): górnicy 212 437, 
pomocnicy pod ziemią 194106, pomocnicy na po
wierzchni mężczyzni 117 863, kobiety 11432, ra
zem 535 838. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka na dniówkę byl następujący (w rublach): gór-

l 
nicy 1,92, pomocnicy pod ziemią 1,02, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,06, kobiety 0,53, wo
góle 1,23. Na 1000 ctr. metr. wydobytego węgla 

1 przypada.lo zarobku robotników (w rublach): gór-
nicy 57,39, pomocnicy pod ziemią 52,43, pomocni
cy na powierzchni mężczyzni 31,84, kob1ety 3,09, 
razem 144,75. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych byla na
stępująca: Przypadało 

wypadków meszczęśliwych 

0,40 

0,06 0,03 

Zakończone śmiercią . . 
Niezdolność do pracy zu

pelna . . . . . . . l 
Niezdolność do pracy czę-
ściowa . . . . . . 26 1,50 0,70 

Wyzdrowienie zupelne . 149 8,57 4.02 
Wytwórczość węgla podlug gatunków byla. 

następująca: 
Gat.grube 1831931 

" średnie 600 651 
ctr. metr. czyli 49,49% wytw. 

" drobne 1269 307 " 
" " 16,23% " 

" 34,28% " 
Razem 3 701889 ctr. metr. czyli 100.00% wytw. 
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M 6. PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY. 171 

Podlug kopalni wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 byla następująca: 

Nazwa 

kopalni 

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

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Jan I. 
Grodziec I. 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" 

]'ranc.-Wloskie . 

" " " Saturn . 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

Rok 1902 Rok 1903 
W r.1903 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1902 

Sierpień 
od początku 

roku do 
l września 

centnarów metrycznych ctr. metr. , ~ ctr. metr. l % 

J
1 

48!670 37!8878 5l568g/ 4304040 + 34019 + 7 + s8sr62 + r6 

378886 2834 384 3 r 3 6~1 1 2 9253oo 65 245 - 17 + 90916 + 3 
295 773 l 948990 300 534 2 446149 + !0761 + 4 + 497159 + 26 
465 192 ! 3568463 4380431 3951070- 27149 ~ - 6 + 38200] + II 

2654 13748 118og ro311o+ 91ss
1
+345 + 8g36z+6so 

- 2 959 - l - - l - 2 959 ·- 100 
293 goo 2 8]6 970 330 300

1

2 828 38o + 36 400 + -12 - 48 590 - 2 
95000 870700 g8ooo 830025 + 3000 + 3 - 40675 - s 

~ 300403 26g:) 130 397519 3161041 + 37116 + 10 + 470911 + 17 

I77g6 2 003 f'96 377 g63 3 I22 319 + 300 I6] +2024 + 1058 523 + SI 
34I 468 2 zgo 866 368 164 2 88o 348 + 26 6g6 + 8 + s8g 482 + 26 

J 
" " l 

I56450 r 448978 184195 1473 517 + 27745 + r8 + 24 539 + 2 

57394 486 383 32515 4r9oo6 - 24879 - 43 - 66m- 14 
45 o76 399 so3 30 sg6 273 oos - 14 48o - 32 - 126 438 - 32 

Spadk. hr. Walewskiego 
St. Ciechanowski 

Grodziec U Tow. Grodzieckie . 2210 99930 I4874 I2..j6l4 + 12664 + 573 + 2468~ + 25 
- - 23550 130753 + 23 550 +- + 130753 + -Grodziec III " " 

Antoni 
Red en 
Tadeusz II. 
Staszyc II 
Mikołaj 

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

Leokady a 
Wiktor II . 
NowaReden 

Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
" " " 

Dzierż. Tow. Flora 
" T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
J. Karniewski 
W. Dębski 

Razem 

]6 500 524 320 62 5001 559 500 - 14 000 - 18 + 35 r8ol + 7 
95 421 671 190 go8ggl 712 031 - 4 522 -- 5 + 40841 + 6 
20644 66758 12054 86 r86 - 8 590 - 42 + I9Ą28 + 29 
36g6 23 144 I0490 87131 + 6 794 + 184 + 63g87 + 2]6 

925 6912 T 420 16oog + 495 + 54 + 9097 + 132 
l l 592 103 382 12 544 103 935 + 952 + 8 + SS3 + I 
1s 372 124655 112s6 8g4g8- 4116- z7 - 3s1 57 - 28 
s IS2 40247 - 86ro - 5 152 - 100 - 31637- 79 
4378 64413 5300 34919 + g82 + 22 - 29494- 46 

20717 16g Sl9 26 170 181 8j2 + 5 453 + 26 + 12 333 + 7 
3 os s 33 z6g 4 6s4 35 228 + l 599 + 52 + l 959 + 6 
668o so872 - s 300 - 6 68o - 100 - 45 572 - go 
l 92S S93o8 3 ISO 68246 + 1225 + 64 + 8938 + TS 
300z 8123 -- 10551- 3002 -IOQ + 2428 + 30 

10646 70?61 -- T768o - 10646 - IOO - S3o81 - 75 
l 007 
7300 

l 007-100 
7300 -100 
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172 PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 1900. 

Dnia 31 sierpnia r. 1903 pozostalość wydoby- Rozchód węgla w sierpniu byl następujący: 
tego węgla na kopalniach była następująca: Użyto na własne 

Ctr metr 0/o wytwórcz. 0
/ 0 rozchodu potrzeby kopalń Sprzedano 

· · za sierpień za sierpień ~ Razem 

Gatunki grube 782 602 42,71 44,25 ctr. metr. "/orozch. ctr. metr. "/orozch. ctr. metr. 

" średnie 395 888 65,91 63,39 Gatunki ~~~':ie . ~g M~ ~:t~ 1 ~~~ ~~~ ~~:~~ 1 ~~~t~~ 
" drobne . l 040 481 81,97 73,44 ~robne 315 714 2~,29 1100 995 77,71 1 416 709 

Razem . 2 218 971 59,94 58,25 R azem . . 381 786 10,02 3 427 933 89,98 3 809 719 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, składał się z następujących rodzajów rozchodu: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

;..; p Q) :>., ::... p IJ) :>., ;..; l p IJ) :>., ::... 
p<P:>, 

~~,.0 +' ..!:G~,.o ...., ~>'<,.o +' ~t;l,.o 
Rodzaj rozchodu +' ...,rn<P IJ) ...,m<P IJ) _,.,m<P IJ) p..,o:l<P Q) :>.,~ ~ s :>.,~ ~ s :>.,~ ~ s s ·~~ ~ . ·g ~ -!3 ·g ~ -!3 ·g ~ li p !l 

,.; o o:l o ,.; o o:l o ;..; o o:l o ,.; oo:l o 
+' ;;-- >'< p.. +' ;;-~P... ...., ;;->=lp.. +' ;;->=l p.. 

<:.) <:.) <:.) <:.) 

Opal dla pracujących, opalanie domów 

l l 92,I6 1 6s 93I l zbornych i zabudowań kopalnianych 2I 003 83,86 37745 7 123 2,26 17,27 
Opalanie kotłów parowych 3 CfY7 

l 
I 5?55 24I6 

l 
s,go l 237 ·177 75,22 243 8oo l 63~86 

Skreślono węgiel, który stracił wartość 147 o,s9 794 1?94 7' 114 22,52 72055 I8,87 

Razem . l 25 I '7 1 roo,oo l 40955 l 1oo,oo l 315 7'4 1 Ioo,oo l 381786 1 Ioo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego składał się z następujących rodzajów sprzedaży: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -h h ;>., :>., 
,.; ·~ ;..; ·~ ;..; ·~ ,.; ·~ 
+' o:l +' «3 +' «3 +' «3 

Rodzaj sprzedaży cD "' Q) "' Q) "' Q) "' s Q) s Q) s Q) s Q) 
~ ~ ~ ~ 
~ H ::... ~ 

;..; p.. ;..; p.. ,.; p.. ::... p.. 
+' rn +' m ...., m +' m 
<:.) a"! <:.) ~ <:.) ~ <:.) ~ l 

Sprzedaż na kopalniach . 832IO 4?77 23 557 1 4,04 1321 73 12,00 238940 6,97 
Wysyłka drogami żelazneroi r 6sr 8og 94,75 553 2I2 94,79 9'56 8r2 87,~I 3 171 833 92 ,53 
~ysyłka drogą wodną 8 310 o,48 6840 l r,I7 2010 o,'9 '7'00 o, s o 

Razem 

Rozchód węgla na użytek domowy skladal się z następujących pozycyi: 

r- Gatunki grube Gatunki średnie l Gatunki drobno Razem -
l p o l p g'.() 

l p o p o ;..; ,l<lb.O ~ ;..; l ,.!:G b.() ,.; ~0.0 . +' +><P +' ~Q) ..., +><P +' +><P . cD 
:>.,~ 

Q) 
;>.,~ 

Q) 
h~ 

Q) 
:>.,~ s ·~o s ·~o s ! ·~o s ·~o 

,.; p s ;..; p s 
li l 

p s ,.; p s 
o o o o o o o o ...., 

;;-.-o +' ;;-.-o ;;-.-o +' ;;-.-o <:.) <:.) <:.) l 
<:.) 

~ ~arszawie 2466I4 43,14 6823 25,77 872 3,09 254 309 40,6o 

" 
Łodzi 129620 22,6] IO r6o 38,38 16 !12 57,07 155 8g2 24,88 

" 
pozostałych miejscowościach '95 478 34,19 9490 3s,8s II 246 39,84 2!6 214 34,52 

Razem 

• 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawiał' się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

p., p., p., p., 
~ •N 

~ 
•N 

~ 
•N 

~ 
•N . • ~ ~ ~ ~ ~ "d ~ "d ~ "d ~ 

Odb i orcy <J) <J) <J) <J) "d s <J) s <J) s <J) s <J) 
r N N N N ... ... ... ... .. ~ p.. ~ p.. ~ p.. ~ p.. 

~ "' ~ "' ~ "' ~ "' o ~ o ~ o d--"1 o 
~ 

Drogi żelazne . 440 sgo 25~27 - - -- l -· 440 590 12,85 
Zaklady metalurgiczne górnicze I8g 575 10,87 74 147 12,71 237 973 21,61 501 f>9s 14,()4 
Zakbdy metalurgiczne przeróbcze 8g 135 ),12 82407 14~12 9973

2
1 

g,o6 271 274 7,91 
Zaklady gazowe - - 550 o,og - 550 0~02 

Cukrownie 124232 7-13 60428 10,35 113410 10,30 2g8070 8,f'(l 
P ozosta.le zakł'ady przemysł' owe 328o85 18,82 339 004 58, r9 62r 6so 1 5";,47 1 28g 339 37,61 
U żytek domowy 571712 32~79 26473 4-54 28230 l 2,56 626 415 18,27 

R azem .,I 743 329 1 IOo,oo l 583 6og I IOo,oo II 100 995 , 100~00 13 427 933 1 Ioo,oo 

Wysył'ka węgla drogami żelaznemi skladał'a się z następuj ących pozycyi: 

Gatunki grube Ga tunki średnie Gatunki drobne Razem 

~ 
. .-. 

~ 
• .-< . ~ ~ ~ b ~ ~ 

""" ".... """ """ ~ p., ~ p., p., ~ p., <J) <J) <J) <J) 

s "' s "' s "' s "' p., p., p., p., 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ o o o o 

W Królestwie Polskiem T 4g8 390 go,71 sog83o 92,16 g6o 588 99,36 2g688o8 93,00 
Z a Bialystok 4828 o,z9 - - 123 o,OJ 4951 o,16 

" 
Brześć IQ 451 o,63 - - 123 o,o1 lO 574 0,33 

" 
Kowel 103 844 6,29 5 482 o,99 4528 o,47 113 8s4 3,59 

" 
granicę • 3429Ó 2,o8 37 cy:t:J 6,85 l 450 o,15 73646 2,32 

Razem . , 1 651 &>g I Ioo,oo l 553 212 1 1oo,oo 1 966 8J2 1 10o,oo 13 171 833 1 1oo,oo 

W~GIEL BRUNATNY. W sierpniu r. 1903 w 3 ko- 12,76 ctr. metr_, wog óle jeden robotnik 6,90 
palniach węgla brunatnego był'o czynnych 31 ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do mie
szybów wydobywalnych i 7 kotłów parowych. Wy- sięcznej, wynosiłaby 172,50 ctr. mek, do rocznej
dobywanie węgla odbywał'o się w przeciągu 25 dni 2 070,00 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
roboczych. Liczba maszyn wodociągowych (in- dniówek był'a następująca: górnicy 3 775, pomoc
nych maszyn nie było) wynosił'a 7. Liczba koni nicy pod ziemią l 000, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi- ~ mężczyzni 4 050, r azem 8 825. N a l 000 ctr. metr. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie był'o) . Prze- wydobyteg o węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników był'a na- ków: górnicy 61,98, pomocnicy pod ziemią 16,42, 
stępująca: górnicy 151, pomocnicy pod ziemią 40, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 66,50, razem 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 162, ra- 144,90. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zem 353. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla ia (w rublach): górnicy 2 283, pomocnicy pod zie
przypadał'o robotników: górnicy 2,48, pomocnicy mią 453, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,66, pomocnicy na powierzchni męż- 2 298, razem 5 034. Przeciętny z aro bek jednego ro
czyzni 2,66, razem 5,80. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę był' następujący (w rublach): 
jednego robotnika , na. dn~ówkę Wfnosił'a: g?rn~k górnic:f 0,60, P.omocnicy J?Od ziemią,0,45, pomocnicy 
16,13 ctr. metr., gormk 1 pomocmk pod z1eiD1ą na pow1erzchm mężczyzm 0,57, wagole 0,57. N a l 000 

• 
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174 PRZE G LĄD GORNIOZO- HUTNICZY. 1903 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadało zarobku l czyzni 38,95, razem 87,12. Wypadków nieszczęśli
robot~ikó.w (w rublach): tS"Órnicy 41,~9, pom?cnicy wych w sierpniu r. 1903 z robotnikami nie bylo. 
pod z1em1ą 6,98, pomocmcy na pow1erzchm męż- . 

Podlug kopalń wytwórczość węgla '~ porównaniu z r. 1902 była następująca: 

Rok 1902 Rok 1903 
W r . 1903 wydobyto węgla więcej (+) albo mniej (-),niż w r . 1902 

-~ 
:; 

-~ 

l 
:; l 

Nazwa Właściciel lub ..tt: o·~ ~o·~ od początku Q) ~.u .e Q) -:;."" ~ • .-< · .-< " ~ 
kopalni dzierżawca 

p., ~~~ p., g]~ sierpień roku do 
H &~ ~ H l Q) Q) PiO i:: l września ·.-< r.; · .-< ""'" m 'g ,..., m l o ,..., 

centnarów metrycznych ctr.metr.j % ctr. metr.j % 

Katarzyna Tow. Poręba . :l 7800 74 33° 18 500 l 133 740 l+ 10]00 l+ 137 1 + 59410 l+ 8o 
L udwika Dzierż . J. Meyerhold . 15 s8o 143 470 14 ..jOO 139 1]0 - i 18o + 7 - 4 300 - 3 
Nierada . P. S trzeszewski . . . ·1 24 173 3'6 420 l 28oo6 

l 3>E44o + 3833 ~ - •6 + "o" l+ 4 
Ryszard. S]Jadk. Eigera i Landau li 4łio 8g922 - - - li 4fio - 100 - 8gg22 -JOO 

Razem sąol3 624 142 6ogo6 001 350 + l 8g3 - 3 - 22792 - 4 

Dnia 31 sierpnia r. 1903 po~wstałość wy.dobytego 1 Sprzedaż węgla skladala . się z następujących 
węgla brunatnego na kopalmach wynos1ła 36 686 pozycy1: l) sprzedaż na kopalmach 11 619 ctr. metr. 
ctr. metr. czyli 60,23% wytwórczości za sierpień czyli 21,02% sprzedaży i 2) wysyłka drogami że-
i 60,20% rozchodu za sierpień. laznemi 43 668 ctr. metr. czyli 78,98% sprzedaży . 

Rozchód węgla w sierpniu roku 1903 wynosi! Podlug rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
60945 ctr. metr. i skladal się z następujących po- , składała się z następujących pozycyi: l ) zakladyme
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 5658 talurgiczne przeróbcze 6039 ctr. metr. czyli 10,93% 
ctr. metr. czyli 9,28% rozchodu; 2) sprzedano sprzedaży; 2) pozostale zakłady przemysłowe 44248 
55287 ctr. metr. czyli 90,72% rozchodu. Rozchód, ctr. metr. czyli 80,03% sprzedaży i 3) użytek do
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, mowy 5000 ctr. metr. czyli 9,04% sprzedaży. Wę
składal się z następujących pozycyi: l ) opał dla giel na użytek domowy nie byl wysyłany ani do 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo- Warszawy, ani do Łodzi. 
wań kopalnianych 1108 ctr. metr. czyli 19,58% Wszystek węgiel , wysłany drogami żelaznemi 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów (43 668 ctr. metr. czyli 100% wysylki), pozostal 
parowych 4550 ctr. metr. czyli 80,42% użytku na \ w Królestwie Polskiem. 
własne potrzeby. R . K. 

• 

j> rzegfąa fi teratury górniczo-fiutniczej. 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodskij Listok (1903). NQ 23. a) Z. Streszczenie pracy, wydanej przez biuro Rady 
Przemysl górniczo- hutniczy Rosyi poludniowej Zjazdu przemyslowców górniczych Rosyi polu
(pocz.). b) Dane statystyczne o materyałach do dniowej p. t. "Ilość i wartość paliwa, zużytego na 
krycia dachów. drogach żelaznych w Rosyi w latach 1902, 1901 

NQ 24. a) Z. Przemysł górniczo-hutniczy Ro- i 1900. b) E. Babeckij. Wycieczka uczestników 
syi poludniowej (dok.) . b) K. Chariczkow. Nafta Zjazdu przemysłowców górniczo- hutniczych Ro
w Groźnem. c) Materyaly o działalności ziemstw syi poludniowej do Nikolajewa. Opis wyciecz
w s;prawie zaopatrywania ludności rolnej w żela- ~ ki, od"?ytej w c.elu obejrzenia wars~tatów okręto
za 1 maszyny rolnicze. wy ch 1 mechamcznych. c) l{. Ohanczkow. Nowy 

NQ 25. a) Paliwo mineralne i drogi żelazne . rodzaj paliwa mineralnego w stanie ciekłym. 

• .. 
• 

.. 
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Gornyj Zurnał (1903). Paźd z iernik. a) B. Bo-
kij. Mierzenie prędkości strumienia powietrza 
w kopalni zapomocą anemometru. b) Sprawozda
nie pruskiej komisyi dla zbadania sposobów zapo
biegania wypadkom, wynikającym z przyczyny 
obrywania się węgla i skal ploonych (c. d.). c) 
P. Seppajn. Wyrób stali martenowskiej i tyglo
wej w Austryi (pocz.). d) M. Wiersilow. Prze
mysł górniczo-hutniczy w Rosyi w latach 1900 
i 1!?01 (pocz.). 

Ru sski j Gornozawodskij Wiestnik (1903). NQ 1. 
a) Rzut oka na kryzys w przemyśle górniczo-hut
niczym w Rosyi (pocz.). b) Ostrożny statystyk. 
Przedstawiciele rolnictwa, jako zwolennicy wol
nego handlu. c) A . P. Kilka slów w sprawie de
ficytów kolejowych. d) Zdanie prof. Time o obec
nym stanie przemysłu żelaznego w Rosyi. e) N. 
N. Z kroniki przemysłu górn iczo -hutniczego na 
poludniu Rosyi. f) Z powodu syndykatu właści
cieli walcowni miedzi. 

NQ 2. a) Rzut oka na kryzys w przemyśle 
górniczo-hutniczym w Rosyi (c. d.) . b) O towa
rzystwie wzajemnych ubezpieczeń pracodawców, 
odpowiedzialnych za wypadki nieszczęśliwe z ro
botnikami. c) Najpi lniejsze sprawy na XXVIII 
Zjazd przemyslowców górniczych Rosyi połu
dnioweJ. 

NQ 3. a) Rzut oka na kryzys w przemyśle 
górniczo- hutniczym w Rosyi (c. d.) . b) O delega
tach od robotników w zaJdadach przemysłowych . 
c) M. Szteinfeld. N owe czasopismo górnicze 
"Wiestoik zolotopromyszlennosti i garnawo diela 
woobszcze". d) Kwestya na dobie. Odpowiedź 
na artykul "Ural. Gor. Obozrienja": O potrzebie 
zawiązania syndykatu żelaznego . 

NQ 4. a) Rzut oka na kryzys w przemyśle 
górniczo-hutniczym w Rosyi (dok.) . b) Fabryka 
wiadomości tendencyjnych. \V sprawie wiadomo
ści, podawanych o stanie przemysłu żelaznego 
przez Rosyjską Agencyę Telegraficzną. c) Dra
lec. W sprawie rozwoju przemyslu platynowego 
w Rosyi. 

U ralskoje Gornoje Obozrienje (1903). NQ 42. 
a) H . W dowiszewski. Sposoby i środki usuwania 
surowego biegu wielkiego pieca (pocz.). b) P. Zu
barew. O perforatorach . elektrycznych systemu 
Siemens i Halske (dok.). c) Materyaly o działalno
ści ziemstw w sprawie zaopatrywania ludności 
r olnej w żelazo i maszyny rolnicze; gub. Cher
sońska (pocz.). 

Ein neues System zur Bekampfung von Gruben
branden von J. Krzyzanowski Bergingenieur und S. Wysocki 
lngenieur-Elektrotechniker. Berlin 1903. Pod powyż
szJ:m tytulem ukazala się w druku broszura tylko 
w J ęzyku niemieckim, z której treścią ze względu 

NQ 43. a) W . Mamontow. Prawo o nieogra
niczonej sprzedaży i handel zlotem, nabywanem 
w sposób nielegalny. b) P . S. Klasyfikacya ame
rykańskiego surowca, wytapianego na węglu 
drzewnym. c) Materyaly o działalności ziemstw 
w sprawie zaopatrywania ludności rolnej w żelazo 
i maszyny rolnicze; gub. Chersońska (dok.). 

NQ 44. a) H . W dowiszewski. Sposoby i środ
ki usuwania surowego biegu wielkiego pieca (c . 
d.). b) Metalurgia zlota (pocz.). c) XXVIII Zjazd 
przemysłowców górniczych Rosyi poludniowej 
(pocz.). 

NQ 45. a) System oszczędnościowy na dro
gach żelaznych i bezpieczeństwo podróżnych 
i slużby kolejowej . b) H . Wdowiszewski. Sposo
by i środki usuwania surowego biegu wiel:Kiego 
pieca (dok.). c) :Metalurgia zlota (c. d.). d) XXVIII 
Zjazd przemysłowców górniczych Rosyi poludnio
wej (c. d.). 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg - und Hutten
wesen (1903). NQ 44. a) J . Di vis. Kondensacya cen
tralna wedfug systemu Balcke w kopalni Marya 
w Przybramie. b) F. Kellermann . Prażenie blen
dy cynkowej oraz przetwarzanie wydzielającego 
sięJ.rzy tem dwutlenku siarki na kwas siarczany. 
c) . v . Lauer. N owe sposoby zapalania nabojów 
(dok.). d) E. Wytwórczość ołowiu na kuli ziem
skiej w r. 1902. e) Wyrób stali w piecu elek
trycznym sposobem Conley'a. 

NQ 45. a) K. Balling. O możliwości prowa
dzenia odbudowy pokładów węgla brunatnego bez 
pozostawiania filarów ochronnych pod torami 
dróg żelaznych w pólnocno-zachodniero zagłębiu 
węglowem w Czechach (pocz.). b) G. A . Forsberg. 
Łamliwość na gorąco (czerwonokruch) żelaza ku
tego oraz jej przyczyny. e) Statystyka lin wy
ciągowych na Śląsku Górnym w r . 1902. d) Bez
dymne spalanie węgla kamiennego. e) W . Foltz. 
Sprawozdanie z rynków węglowych i metalowych 
za październik r . 1903. 

Zeitschrift fiir das Berg-Hutten- und Salinenwesen 
(1903). Zeszyt 3-ci. a) Steger. Sposoby, zabezpie
czające od szkodliwych skutków gazu i iskier, u
chodzących z kopulaka. b) Sprawozdanie z dzia
łalności Urzędu Geologicznego w Berlinie za rok 
1902. c) Luttermann. Zastosowanie lin drucianych 
przy schodach ruchomych. d) Pasel. Próby po
równawcze nad perforatorami, działającymi zgęs21-
czonem powietrzem, i elektrycznymi perforatora-
mi systemu Siemens i Halske. W. K . 

na ważność omawianej sprawy pragniemy zapo
znać czytelników. 

Praca ta zasługuje ze wszechmiar na uwagę, 
wytyka bowiem wady w dotychczasowem urzą
dzeniu kopalń, stwierdza ich bezsilność wobec 
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ognia i dąży do zabezpieczenia życia ludzkiego 
od niszczącego żywiołu, jakim jest pożar w ko
palni. Choćby więc sposób proponowany nie za
pobiegał złemu kate~orycznie, będzie OD zawsze 
zarodkiem myśli, ktora z czasem musi być udo
skonaloną. Jeżeliby jednak sposób ten, jak tego 
chcą autorowie, był bezwzględnie skutecznym, sta
nowiłby on prawie że epokę w życiu górniczero 
a grozę pożarów sprowadzał do rzędu wypadków, 
na które górnik patrzyłby mniej smutnie i bez
radnie, będąc pewien zawsze rezultatu dodatniego 
przy walce z nimi. 

Wątpliwości, powstające po przeczytaniu 
broszury, pomijam, biorąc sobie za zadanie jej 
streszczenie a nie krytykę. 

"Nowy system zwalczania pożarów kopalń" 
rozpoczynają autorowie uwagą na olbrzymią ilość 
materyalów łatwopalnych, nagromadzonych w ko
palnia<:h; wy licz aj ą oni drzewo, siano, owies, sło
mę, proch i dynamit a w kopalniach węgla i wę
giel, które od zetknięcia z otwarteroi lampami, 
używaneroi przeważnie w kopalniach, mogą być 
przyczyną katastrofy. N ustępnie dzielą pożary 
według ich rodzaju na: 1) pożary budynku i 2) 
pożary samego materyału dobywalnego (np. wę
gla); według zaś przyczyny ich powstania na: l) 
wynikłe z nieostrożności robotników, 2) powodo
wane przez samozapalanie się węgla, 3) spowodo
wane wybuchami gazów i pyłu węglowego. Au
torowie przytaczają wiele przykładów pożarów ko
palń tak w zagłębiu Dąbrowskim jak i innych, 
cytują powody i ofiary w ludziach, i straty ma
teryalne, dalej przeprowadzają równoległą pomię
dzy budynkami na powierzchni, służącymi jako 
zbiorowiska większej liczby ludzi jak teatry, cyr
ki, fabryki, koszary i t . p. a kopalnią, przytacza
ją przepisy obowiązujące na powierzchni w celu 
ratowania życia i mienia ludzi, zagrożonych po
żarem, wyliczają środki ochronne, ich doskonale
nie się i ogromne zastosowanie, gdy tymczasem 
kopalnia, którą również jako takie zbiorowi ko 
uważać musimy, gdyż często przeszło 1 000 ludzi 
znajduje się w niej, jest pozbawiona zupełnie 
środków ochronnych, stosowane bowiem dotąd 
służyć mogą li tylko do ratowania kopalni ale 
nie życia ludzi w niej zatrudnionych. Anomalia 
ta jest tern większą, że niebezpieczeństwo w ostat
nim wypadku jest znacznie większe. 

Twierdzenia swoje o ie1·ają autorowie na na.
stępującmn dowodzeniu: "Szybkość szerzenia się 
pożaru zależnie od warunków bywa różną i obli
czyć jej nie można, jesteśmy jednak w stanie o
kreślić szybkość szerzenia się gazów i dymu. któ
ra równa się szybkości prądu powietrza, wiadomej 
dla każdej kopalni". Szyb kość prądu zmienia się 
wp~awdzie zależ~ie od wymia:u chodników i wy
robisk, przez ktore przechodzi, w dużych dosyć 
granicach, zmiany jednak w drodze najkrótszej 
pomiędzy wejściem i wyjściem powietrza, którą 
autorowie nazwali "magistralą wentylacyjną", wa-

hają się pomiędzy 1 i 3 m na sekundę, co daje 
średnią szybkość 2 m na sekundę. 

.Przeważna długość ~agi~trali. wentylacyjnej 
bywa od 2 do 4 kim. OpleraJąc s1ę na szyb kości 
2 m na sekundę, otrzymamy 8 minut 20 sek., ja
ką zużywa prąd powietrza dla przebycia 1 kilo
metra, zatem całą magistralę wentylacyjną prze
biegnie w 17 do 34 minut. Jeżeli przyjmiemy, 
że pożar powstał w miejscu wejścia świeżego po
wietrza, to już w 17 do 34 minut gazy i dym za
pełnią kopalnię. Czas ten jest naturalnie niedo
statecznym, aby ludzi o grożącero niebezpieczeń
stwie zawiadomić, szczególnie przy obecnej sygna
lizacyi, a wiadomość o pożarze jest zarazem zwia
stunem śmierci, gdyż ratunek w tych wai'unkach 
jesttylko wypadkiem bardzo rzadkim i szczęśliwym. 

Dalej oświetla autor obecnie stosowane spo
s~by zapobiega~ia szerz~niu się ognia w kopal
mach: 1) szybkle gaszeme wodą w razie pożaru 
budynku, 2) zmiana częściowa przewiewu kierun
ku, 3) zmiana l)rzewiewu całkowita i 4) oddzie
lenie części w ogniu będącej zapomocą tam. 

Ponieważ nadzwyczaj rzadko wystarczają ta
my, istniejące w danej chwili, trzeba przeto sta
wiać nowe; na postawienie zaś tamy w chodniku 
2,5X2,5 111 w najlepszych warunkach, t. j . w do
brem powietrzu, mając materyal na miejscu po
trzeba 45 minut, czas ten trzeba znacznie powięk
szyć w razie wypadku, gdy ratunek na razie do
piero organizować trzeba, śmiało więc liczyć moż
na, że na oddzielenie części kopalni, objętej poża
rem, przy najlepszych warunkach zużywa się 2 
do 4 godzin, t . j. 8 razy tyle, ile potrzebuje prąd 
powietrza dla przejścia całej kopalni . 

Aby zapobiedz złemu, proponują autorowie 
podzielić kopalnię w linii magistrali wentylacyjnej 
na części, które wielkością swą powinny odpowia
dać największej przestrzeni, możliwej do przeby
cia dla człowieka w ciągu 8 do 10 min u t. Dłu
gość tę ustanawiają na 400 m w chodnikach i sto
sunkowo krótszą dla szybów, pochylń i t. p., gdzie 
chodzenie jest utrudnionem. Każda część według 
nich ograniezoną być powinna tamami, stawiane
mi a priori przed katastofą. Tamy dzielą się na 
'węzlowe, stawiane w miejscach rozdziału lub sku
pienia się prądu powietrza., i na strncone, stawia
ne pomiędzy węzłoweroi w celu zmnigjszenia od
ległości. Dostęp do tam węzłowych w razie ka
tastrofy jest możliwy, tamy zaś stracone są nie-
dostępne. . 

Tamy powinny być stawiane i mocowane 
w odrzwiach drewnianych lub murowanych, drzwi 
z desek lub blachy, całość dokładnie zrobioną 
i utrzymywaną starannie. Drzwi utrzymują w sta
nie otwartym przeciwciężary, zamyka zaś aparat 
elektryczny, który w razie połączenia go z dy
namomaszyną nawija linkę od drzwi na wałek. 
Po nawinięciu prąd działa na specyalne elektro
magnesy, które przytrzymują drzwi, dopóki prąd 
nie zostanie przerwany. Autorowie proponują, żeby 

• 
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wszystkie przewodniki od tam sprowadzone były 1 wać się orrócz centralnej pożarnej stacyi we 
na j~dną tablicę po~ączeń. znajdującą się w cen- wszystkich ważniejszych punktach kopalni i jej 
tralnej stacyi pożarnej, każdej tamie odpowiadać części . Stacya centralna może się znaJdować na 
winien odpowiedni numer, oprócz tego na tablicy powierzchni lub podszybiu. 
z11ajdować się powinien plan rozstawienia tam, tak Po opisaniu swego sposobu autorowie obliczają 
Ż\3 w razie sygnalizowania wypadku dzwonkiem, koszt zaprowadzenia go na kopalni. Koszt dy
pokazującym zarazem numP-r tamy lub części, namomaszyny, jako mogącej siużyć do innego 
wystarcza połączyć z dynamomaszyną odpowied- użytku, zostaje opuszczony, budowę tamy liczą 
nie tamy, aby je zamknąć, co żadnej trudności 37 rubli, cena aparatu elektrycznego 60 rubli, 
nie przedstawia. czyli że koszt calego urządzenia dla większej ko-

Tamy mogą być również otwierane i zamy- palni, składającej się z 02 tam, wyniós~by 3 200 rb ., 
kane ręcznie; w pierwszym wypadkunależy p1•ze- co jest ceną stosunkowo bardzo nizką dla okupie
zwyciężyć si~ę motoru minus przeciwciężary, w nia bezpieczeństwa ludzi i kopalni. 
drugim siłę przeciwciężarów. Broszurę zaopatrzono oprócz tekstu rysun-

Sygnalizacyę zalecają autorowie elektryczną: karni tam i schematem podziału kopalni. 
dzwonki lub telefony. Sygnaly powinny znajdo- · St. Szymauowski. 

Wykaz ilości węgla, wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego 
w październ i ku r. 1903. 

W październiku r. 1903 przypada~o do podzia- SOfo mniej, niż kopalnie winny byly otrzymać 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po (w r. 1902 droga żelazna podstawiła 4 S72 wagony 
985 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej czyli lSO wagonów na dzień roboczy a przeto o 154 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 26 699 wagony czyli 3% więcej, niż kopalnie winny byly 
wagonów (w r. 1902 przypadało do podzia~u po otrzymać). 
880 wagonów na dzień roboczy, co uczyniło na W październiku r. 1903 przypadało do po
cały miesiąc 23 462 wagony). Z liczby tej kopltl- dzialu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
nie odwolaly 239 wagonów czyli lOfo (w r . 1902 po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 945 wa
odwołaly S62 wagony czyli 40fo), winny byly prze- gonów na ca~y miesiąc (w r. 1902 po 35 wagonów 
to otrzymać 25 460 wagonów (w roku 1902-22 600 na dzień roboczy czyli 932 wagony na cały mie
wagonów); przyjęly dodatkowo ponad normę 35± siąc) do przeładowania węgla w Golonogu z wa
wagony (w r. 1902 -1843 wagony), właściwego gonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej do wago
odwołania przeto nie było (w r. 1902 właściwego nów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Kopalnie 
odwołania nie bylo). Droga żelazna podstawiła wysłały tą drogą 1193 wagony czyli 45 wagonów 

. 24 65S wagonów czyli 913 wagonów na dzień ro- , na dzień roboczy a przeto o 248 waO'onów czyli 
boczy a przeto o S02 wagony czyli 3°/0 mniej, 25% więcej, niż przypadało z podzialu (w r.l902 
niż kopalnie winny były otrzymać (w r. 1902 dro- kopalnie wyslaly l 314 wagonów czyli 49 wago
ga żelazna podstawiła 24 403 wagony czyli 904 J nów na dzień roboczy a przeto o 382 wagony 
wagony na dzień roboczy a przeto o 1S03 wago- : czyli 41% więcej, niż przypadało z podziału). 
ny czyli SOfo w~ęcej, niż kopa~nie winny byly- W październiku r. 1903 kopalnie wyslaly do 
otrzymać). Oprocz tego droga zelazna podstaw1- Warszawy 5 673 wao·ony węD" la (w tern 56 waO'o
Ia: kopalniom ponad norm<; 730 wagonów austryac- nów dr. żel. I wang~cJdzko -Dąbrowską) czyli ~10 
klC}J. wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w paździer-

W październiku r. Hl03 przypadało do po- niku r. 1902, o 537 czyli o flOJo. W okresie czasu 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego od l stycznia do l listopada r. 1903 kopalnie wy
po 3~5 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow- sla~y do \Varszawy 42 430 wagonów węgla czyli 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 173 wagony na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
S 500 wagonów (w r. 1902 przypadało do podziału samym okresie czasu r. 1902, o 117 wagonów czy-
po 217 wagonów, co uczynao na caly miesiąc li o 0,2SOfo. , 
5 732 wagony). Z liczby tej kopalnie odwolaly W październiku r. 1903 kopalnie wyslaly do 
210 wagonów czyli 20fo (w r. 1902 kopalnie odwo- Łodzi 6 456 wagonów węgla czyli 239 wagonów 
laly l 014 wagonów czyli lSOfo), przyjęły dodatko- na dzień roboczy; mniej, niż w październiku r. 
wo ponad normę 48 wagonów (w r. 1902-154 wa· 1902, o 501 wagon czyli o 70fo. W okresie czasu 
gony), właściwe odwołanie wynosiło przeto 162 od l stycznia do l listopada r. 1903 kopalnie wy
wagony czyli 2% (w roku 1902 właściwe odwoła- sla~y do Łodzi 55769 wagonów węgla czyli 228 
nie wynosiło S60 wagonów czyli 150fo). Droga że- wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
lazna podstawiła 7 655 wagonów czyli 291 wagon mym okresie czasu r. 1902, o 3 436 wagonów 
na dzień roboczy a przeto o 635 wagonów czyli czyli o 7°/0 • 

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



178 

Nazwa 

kopalni 

Droga telazna 
Warszawsko-Wiedeńska 

:r iwka 
ortimer . 
ilowice . 
. Renard 

aryż 

azimierz i Feliks 

N 
M 
M 
Hr 
p 
K 
s 
o 
F 
J 
A 
L 
M 
K 
N 
F 
M 
G 
H 
s 
j 

F 
An 
H 
T 
Al 
s 
w 
G 
N 

a tur n 
zeladź 

lora . 
a n 
n toni 
eokadya. 
ikołaj 

atarzyna i Ludwika . 
ierada 
rancisz ak 
atylda 
rodziec I 
uta Bankowa 
trzyżowice 

akób. 
lotz Rudolf . 

drzej 
elena 
adeusz 

wina 
tella 
ańczyków 

rodziec II 
owa Redan 

Razem. 

Droga telazna 
lwangrodzkii-O,browska 
iwka N 

M 
H 
p 

ortimer 
r. R enard 
a ryż 
azimierz 

toni 
eden 

drzej . 
ranciszek 
elena 
atylda 

adeusz 
ella 
kób. 
ańczyków 

. 

K 
An 
R 
An 
F 
H 
M 
T 
S t 
ja. 

w 
F 
N 

lotz Rudolf . 
owa Reden 

l 

Rok 

w Y 

W mi~si'\cu 
paździermku 

~ l ~·§~ 
(5 ..... ~ ·o 

bO l p. S g 
o ~'d ..o 
~ l N d O ,:: ~ ~ 

3 293 122 
2 675 99 
2 509 93 
2 44ó 91 
2 092 77 
2 676 99 
2 334 86 
3 330 123 
1 288 48 

37-! 14 
609 23 

22 1 
12 o 

114 4 
263 10 
12 o 
10 o 

103 4 
28 1 
u 1 

- -
229 8 

48 2 
20 1 
13 o 
57 2 
14 1 
14 1 

- -
- -

24 598 911 

1 028 38 
465 17. 
900 33 

1 236 

l 
46 

1 0-!5 39 
- -

21 1 
68 2 
1 o o 

97 4 
7 o 

13 o 
18 1 

- -
- -
- -
- -

PRZEGLĄD GORNIOZO- HUTNIOZ Y 1903. 

-l 1902 Rok 1903 W r. 1903 wyslano węgla wię-

s Ł A N o w Ę G L 
cej ( +) albo mniej (- ), niż 

A w roku 1902 · 

Od poczl\tku ro- W mieSii\CU Od lOCZI\tku ro-
ku do l listopada październiku ku o l listopada 

W miesii\CU W okresie czasu 

~ ~-&~ ., ~-~~ ., ~-g~ od a,oczą,tku roku 
:0 .-< październiku o l listopada ·o ca ..... ~ as.,... o ·o ce ..... s 

bO ~'<"o "" ~.i3_g "" ~.,o .,;o 
o ~"'..o o o ~c:3-g 
~ ""'o ~ .. .,o ~ &:~" &; ~" &; ~" ---- -

w A G o N ó w wagonów l % ·wagonów l % 

2'l. 507 91 2 736 101 23 260 9:J - 557 - 17 + 753 + 3 
20 97:> 8fr 2 419 90 17 271 70 - 256 - 10 - 3 704 - 18 
21 19:J 86 3186 118 22202 91 

+ 
677 t 27 t 1 007 t 5 

21 625 88 2 757 102 24185 99 312 13 2 560 12 
14 221 58 2 227 83 17102 70 + 1H5 6 2 881 20 
26 025 105 2 551 95 21196 86 - 12ó - fi - 4 829 - 19 
18 86-! 76 :.!752 139 31 2:.!7 127 + 1-!18 + 61 +12 373 

+ 
66 

2-! 048 97 3 094 114 27 899 115 - 2il6 - 7 3 851 16 
14159 57 1468 54 13 :.!95 55 + 180 + 14 - 764 - 5 
4 064 17 220 8 312-! l 13 - 15-! - u - 940 - 23 
4 993 20 532 20 5 210 l 21 - 77 - 13 + 217 + 4 

525 2 - - '11 o - 22 - 100 - 514 - 98 
7-! o - - 148 1 - 12 - 100 

+ 
74 t 100 

1 072 4 148 6 lil63 5 + 34 + 12 291 27 
2 171 9 2-!0 9 2 831 11 - 2il - 9 + 660 31 

225 1 22 1 217 1 + 10 
+ 

83 - 8 - 4 
133 1 27 l 151 l + 17 170 + 18 + 14 

1::1-!3 5 - - 1HO l - 103 - 100 - 1183 - 88 
188 1 10 o 218 1 - 18 - 64 

+ 
30 

+ 
16 

172 1 182 7 441 2 
+ 

168 + 1200 269 156 
250 1 6 o 136 o 6 - 114 - 46 

1 965 8 161 6 1 648 7 - 68 - 30 - 317 - 16 
559 2 27 1 216 l - 21 - 44 - 3-!3 - 62 
399 2 30 1 466 2 + 10 + 50 + 67 + 17 
204 1 - - 65 o - 13 - 100 - 139 - 68 
687 3 30 1 332 1 - 27 - 47 - 355 - 52 
319 1 - - 48 o - 14 - 100 - 271 - 85 

29 o - - 17 o - H - 100 - 12 - 41 
- - 164 6 1240 5 + 16-! + - + 1 2-!0 + -
111 o - - - - - - - 111 - 100 

203102 822 25 989 963 215 789 1 881 + 1391 + 6 +12 687 + 6 

11 661 47 1 953 72 14 593 60 

i 
925 

i 
90 

i 
2932 

i 
25 

3 897 16 794 30 5 378 22 3'l.9 71 1 481 38 
11186 45 1 702 63 13 314 54 802 89 2128 19 
10 060 41 1 595 59 10 785 l 44 359 29 725 7 
8189 33 1 :.!59 50 11 316 46 314 30 3127 38 

12 o - - 7 o - - - 5 - 42 
822 3 109 4 6-!4 3 

+ 
88 + 419 - 178 - 22 

612 3 74 3 596 3 6 + 9 - 16 - 3 
33 o 1 o 10 o - - - 23 - 70 

763 3 46 2 522 2 - 51 - 53 - 241 - 32 
95 o 7 o 91 o - - - 4 - 4 

155 1 - - 15 o - 13 - 100 - 140 - 90 
128 1 - - - - - 18 - 100 - 128 - 100 

21 o 62 2 211 1 + 62 + -
+ 

190 
+ 

905 
- - - - 21 o - - 21 -

2 o - - - - - - - 2 - 100 
32 o - - - - - - - ::12 - 100 

l 

Razem· l 4899 l 181 l 47668 1 193 l 7 702 l 285 l 57503 1 235 l+ 2803 1+ 

Wogóle 1 29497 1 1092 1 250770 l 1015 1 33691 it248 l 273292 11116 l+ 4194 1+ 

57 1 + 9 8351 + 21 

14 1 + 22 522 l + 9 
R. K. 
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Kroniha bie~ąca. 
Wytwórczość soli w Rosyi (w pudach). 

Sól kamienna Sól osadowa Warzonka Razem 
~ ~ 

,...__......_ 
~ 

1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 
łtosya południowa . . . . 22 610 065 
Gub. Astrachańska . . . . 
Ziemia wojska Dońskiego . 
Gub. Permska . . . 

" Orenburska 1 938 682 
" Wołogodzka . 
" Archangielska 
" ·Warszawska 

Kaulcaz . . . . . l 512 3:)3 
Kraj Zakaspijski . 777 492 
Tm·kiestan . . 
Okra,g Ałtajski . . 

Tomski . . 
" Irkucki . . 

Obwód Kwantunski. 

25147188 

1 548 073 

2 604 969 
782 284 

Razem 26 838 592 30 082 514 

36 075 337 
23 360 463 

185 000 

337476 

269 710 
279 515 
840 696 

2 036 148 
4 827 964 

45 969 
800 000 

69 058 278 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 23 li
stopada do 5 grudnia zaznaczył się pod koniec 
usposobieniem nieco słabszem. . 

Za czas powyższy dostaw1ono na stacyę to
warową drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
wagonów z węglem: 

w I tygodniu w II tygodniu 
1 058 wag. 1 072 wag. 

Płacono w kopiejkach za korzec węgla gru
bego i kostkowego I. 

w I tyg. w II tyg. 
marki pierwszorzędne 96 - 98 90 - 98 
mar ki gorsze 90 - 94 86 - 90 

W sprzedaży cząstkowej w pierwszym tygo
dniu było zapotrzebowanie mniejsze i płacono po 
115 do 120 kop., w skladach zaś hurtowej sprze
daży po 110 kop. z odwozem. 

Dla celów fabrycznych ofiarowano bez zobo
wiąz~ń za 10~ kilg. węgla loc? stacy~. towarowa 
drog1 żelazneJ Warszawsko-W1edeńskleJ: 

• 

gruby i kostkowy I 95 
kostkowy II . . 93 
orzech I 88 
oued II ~ 
drobny. 73 
miM. . . 54 

Zapotrzebowanie umiarkowane. 
(Podług Gazety Handlowej). 

Bilans Towarzystwa Ostrowieckiego. W M 45 
Wiestnika Finansow, Promyszlennosti i Torgowli z 
r. b. ogłoszony zostM bilans Towarzystwa wiel
kich pieców i zakładów Ostrowieckich za rok 
1902/ 3 (za czas od 1 lipca r . 1902 do 30 czerwca 
r. 1903). Wytwórczość należących do Towarzy-

22 363 598 
20 83:'1 092 

3il5 000 

34R 461 

470 554 
331 850 
899 114 

2 953 010 
l 973 386 

18 000 
800 000 

4 746 600 

18 613 696 

132 400 
48 000 

233 108 
14133 

212 104 
613 674 

5 4::10 615 

18 008 484 

134 349 
fJ4 492 

190 000 
30 562 

170 616 
508 971 

63 432 002 52 941 401 
23 360 463 20 835 092 

185 000 385 000 
18 613 696 18 008 484 
2 276 158 1 896 534 

132 400 134 349 
48 000 54 492 

233108 190 000 
1 796196 3 106 085 
1 057 007 1114134 

840 696 899 114 
2 036148 -;2953 010 
5 040 068 2 144 002 

659 643 526 971 
800 000 1500 000 

51 378 065 ·u 613 715 24 528 089 120 51 o 585 10:J 9 8 668 
S . 

stwa kopalń i zakładów była następująca: 2 388 370 
pudów rudy żelaz n ej, 1 888 ~9 pudów kamienia 
wapiennego, 2 538 341 pudów surowca, 4 376 481 
pudów bloków stali i 3 572 206 wyro b ów stalo
wych. Płaca robocza wynosiła 965 658 rubli. To
warzystwo w roku sprawozdawczym miało 625 465 
rub. zysku, z czego użyto na utrzymanie biura 
rady zarządzającej 26 894 rub., na opłatę procen
tów 38 647 rub., na ubezpieczenie od ognia 13 304 
rub., na utrzymanie szpitala 24 581 rub., na utrzy
manie szkoły 4 567 rub.; pozostMo 518 473 rub. 
czystego zysku, a wł'ącznie z zyskiem, pozosta
wionym z roku poprzedniego, 626 186 rub. Zysk 
ten postanowiono podzielić w sposób następujący: 
na powiększenie fundu zu amortyzacyjnego 77 771 
rub., na oplatę dodatkowe&o podatku przemysł'o
wego 34 710 rub., na dywidendę od akcyi 300 000 
rub. (150fo), na tantyemy kontraktowe 57 198 rub., 
na gratyfikacye dla pracujących 16 000 rb., na ulep
szenia techniczne 40 000 rub.; J;>Ozostale 100 507 rb. 
postanowiono zaliczyć do zyskaw roku następnego. 
Stan czynny bilansu składa się z następUJących 
pozycyi: grunta 37 192 rub., budynki l 043 403 rub., 
maszyny 1867 019 rub., narzędzia 361 403 rub., 
zapasy rudy, kamienia wapiennego i materyał'ów 
1129 309 rub., zapasy wyrobów gotowych 187 439 
rub., zapasy pólwyrobów 387 578 rub., gotówka w 
kasie 40 213 rub., papiery procentowe 49 500 rub., 
weksle 94153 rub., kaucye 73 700 rub., dłużnicy 
l 578 132 rub.; stan bierny: kapitał zakładowy 
2 000 000 rub., fundusz amortyzacyjny 1 281103 
rub., kapitał zapasowy 1 735 000 rub., kapitał za
pasowy specyalny 300 000 rub., kapitał: asekura
cyjny 100 000 rub., weksle, wystawione jako kau
cye 73 700 rub., wierzyciele 745 421 rub., rezerwa 
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na ulepszenia techniczne 7 633 rub., zysk czysty szynh fabrykach elektrotermicznych. P. VATTIER 
626186 rub. S. udał' się do firm francuskich Heroult w La Praz 

Komisya dla uregulowania sposobów eksploata- i !{ell~r et L~leux., w Km:ous~ (Br~t.~nia) celeJ?
cyi węgla . Przy Departamencie Górniczym pod ~Izepro>;ad~ema ~nob z m1edz1ą. chihJską:,z,kto
przewodnictwem inżyniera górniczego radcy taj- 1 YC~ .wła.śme. ~Iozyl sprawozdam~ w ~o.c1ete d~s 
nego Karpińskiego utworzoną zostaia komisya dla l Ingemems Civiles: Pierw?ze SWOJe doswiadcz~ma 
uregulowania sposobów eksploatacyi węgla w za- wyko~al. on u fn·my J::Ieroult z zast~sowamem 
głębi u Dąbrowskim. Do składu komisy i oprócz l elekt1 odo w węglowych. S1la. prądu wynos:ła 3 500-
pr.zedstawicieli w lad~ górniczych, G?rn.iczeg? I~o- 4.000 Amp. przy 11_0 ~':,, gdz1e :v 24 g~dz~1:y •v_yt~
mitetu N auleowego l Stowarzyszema mżymerow PI?no. 18 ton !l 7 proc.ento;veJ ~~Ud.) .. ~a.warto:s? 
górniczych wchodzą przedstawiciele naszego prze- miedzi w stopie wynosiła 43-:-4o /o, w .zuzlach zas 
mysłu górniczego (pp.: Grabiński. Kondratowicz, pozostaJo 0,1 ---: 0,2~/0 • Ostatme. ba~a.ma, przeln:o
Kontkiewicz, Strasburger i Stratilato). Posiedze- wadzone w kwwtmu b. r ., :v Wlel~neJ fabryce hr
nia rzeczonej komisyi po trzytygodniowej przer- my .Ke_ller e~ Le~eux. w L1vet (~ren oble) wo~ec 
wie rozpoczęły się znowu d. 2:1: listopada (7 O'l'U- komiSJI ang1elshch 1 francuskich . metalur~ow, 
dnia) r b 11 Gr 0 daly następujące rezultaty: w 8 godzm wytopiOno 

• • 
1 

• · ładunek, złożony z 8 000 Id g rud chilijskich 5 i 7 
Bilans Towarzystwa Bodzechowskiego. W X2 :1:5 procentowych. Energii elektrycznej spotrzebowano 

TT'iestnilw Finn11sow, Promyszlenuosti i Torgowli z 300 kilowattów. Zużycie elektrodów wypadało 
r . b. ogłoszony z o stal bilans Towarzystwa zaJda- G-7 ldg na tonnę rudy . Stop zawiera1 43% żużli, 
clów żelaznych Bodzechów za rok 1902/ 3 (za czas 0.1 ~.; miedzi. Próby miały na celu sprawdzić, o ile 
od l lipca r . 1902 do 30 czerwca r. 1903). Towa- możliwem jest zastąpienie węgla kamiennego ener
rzystwo w roku sprawozdawczym osiągnęlo dochód: gią elektryczną, czyli, jak we Francyi mówią, 
z wyrobu żelaza i odlewów :1:86 413 rub., z wyro- węgla czamego węglem bialym, dlatego przyjęto 
bu gwoździ 31 915 rub., z wynajmu domów i grun- proces piecowy zwykły. Piec złożony jest z dwóch 
tów 1 04:1: rub., z kamieniołomów 4-293 rub., z go- części. górna przedstawiała tygiel z cegły ognio
spodarstwa rolnego 10 703 rub., z lasów 68 061 trwalej o wymiarach 1800X900X900 111m, dolny 
rub.; wydatki wynosiły: kupno materyalów 354 786 zaś "podgrzewacz" miał wymiary l 200X600X 
rub., przewóz materyałów i wyrobów 5o 932 rub., 600 111111. Pierwsza cz9ść ma na celu rozdzielenie 
płaca robocza 74 009 rub., podatki 9 324 rub., u- cząsteczek, druga oddzielenie stopu od żużli. 
beZ}Jieczenie budynków od ognia i robotników od \V górnej części pieca zauurzone są elektrody 
wypadków nieszczęśliwych 3 8G6 rub., procenta kształtu pryzmatów węglowych o przekroju 900 
6 905 rub., koRzta ogólne 8 337 rub.. utrzymanie cm 2

, długich l 700 111m. Podgrzewacz zaś posiada 2 
pracujących 13 871 rub., utrzymanie budynków oRobne bieguny o przekrojach 625 cm 2. Sprawo-
3573 rub ., utrzymanie koni 14162 rub., pomoc Je- zdanie p . VATTJER'A zawiera wyczerP,ujące dane 
kar ka l 724: rub., pozostało 54 938 rub. czystego o kons~rukcyi pieców i przebiegu prob. Ciekawe 
zysku . Zysk ten postanowiono podzielić w spo- są zestawienia porównawcze kosztów własnych hut 
sób następujący : na powiększenie kapitału zapa- chilijRkich, które płacą po 100 franków za tonnę 
Howego 2 747 rub., na powiększenie funclmzu amor- .koksu, choć spadków wodnych mają pod dostat
tyzacyjnogo 21 057 rub., na dywidendę od akcyi kiem. Dzisiejszo piece koksowe wymagają 3 200 
30 000 rub., (3°/0), pozostale 113-± rub. postanowio- klK koksu do wytopienia l tonny miedzi, co 
no zali1 · zyć do zysków roku następnego . Stan przedstawia sumę 320 franków. Piec elektryczny 
czynny bilansu sklada się z następujących pozy- zużywa 1,25 kilowattów rocznie do wytopienia 
cyi: gotówka w kasie zaliczenia, weksle i papie- ta.kiej samej ilości z 16 tonn rudy, zawierającej 
ry procentowo '2.7 293 rub .. obligacye w depozycie 7 ~ Cu. Ponieważ roczny koszt wytwarzanego l 
50 000 rub., kaucye 3 000 rub., rachunek bieżący kilowatta energii wynosi około 30 hanków, a 75 
w bankach 59 611 rub., majątek nieruchomy 759 512 klg. zu%ycia elektrodów ]w. ztuje 45 franków, prze
rub., lasy 5:1:2 628 rub., majątek ruchomy 95 112 to l tonna stopu, otrzymanego drogą elektryczną, 
rub., materynJy i wyro by 217 633 rub., dłużnicy kosztuj e 83 franki! ]:>. V ATTJER wy licz a i inne 
83 058 rub.; stan bierny: kapital zakładowy 1 000 COO zalety procesu wytapiania elektrycznością, kMrych 
rub., obliga!'ye 500 000 rub., k?-pitał zapasowy brak najdoskonalszemu piecowi koksowemu. St. Ż. 
11 396 rub., fundusz amortyzacyJny 103 935 rub., Towarzystwo B. Hanlke rozpoczęło w Często
kaucye i depozyty 6 79G rub., wierzyciele 160 782 chowie budowę szóstego pieca martenow kiego 
rub., zysk czysty 54 938 rub. S. dla procesu ciągłego podlug systemu inżyniera 

Wytapianie miedzi w piecu elektrycznym. Rząd STANisLAwA SuRZYCKIEGo *). ,c:. 
chilijski wysłał' do Francyi inżyniera p. Cu. VAT
TIER'A na studya elektrametalurgiczne w tamtej- *) Por. Przegląd Techniczny, r. 1902, X. 51, str. 641-6.J3. 

,llo3BOJJeHo ]JeHsypoiO, 2 Jieimópn 1903 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stanisław Ci ech anowski. Redaktor Miec zy sław Gra b iński. 
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